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СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА XX З'ЇЗДУ ВЛКСМ

ПРО ПЛЕНУМ ртш^ого КОМІТЕТУ .
27 січня 1987 року почав роботу чер
говий Пленум Центрального Комітету
КПРС. На розгляд Пленуму внесено пи
тання «Про перебудову і кадрову полі
тику партії». З доповіддю в цьому пи
танні виступив Генеральний секретар
ЦК КПРС М. С. ГОРБАЧОВ.
Учасникам Пленуму було надано мож
ливість попередньо ознайомитися з теза
ми доповіді тов. Горбачова М. С., а та
кож з проектом Закону СРСР про дер
жавне підприємство (об’єднання) та
оглядом листів трудящих з питань пере
будови і кадрової політики.
На сьогоднішньому засіданні в дебатах
па доповідь виступили: тт. 1. К. ПОЛОЗ
КОВ — перший секретар Краснодар
ського крайкому КПРС, М. М. СЛЮНЬКОВ — перший секретар ЦК Компартії
Білорусії, Г. І. МАРЧУК — президент

СОЮЗУ

Академії наук СРСР, В. І. ВОРОТНИ
КОВ — Голова Ради Міністрів РРФСР,
В. М. ГОЛУБЄВА — директор Івановської ткацької фабрики імені С. М. Кіро
ва, М. І. РИЖКОВ — Голова Ради Мі
ністрів СРСР, В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ перший секретар ЦК Компартії України,
Б. М. ЄЛЬЦИН — перший секретар
Московського міськкому КПРС, Г. А.
АРБАТОВ — директор Інституту США
і Канади Академії наук СРСР, Ю. П.
СОЛОВЙОВ — перший секретар Ленін
градського обкому КПРС, 10. В. ПЕТ
РОВ — перший секретар Свердловско
го обкому КПРС, М. Д. ТЕРЕЩЕНКО—
голова колгоспу «Путь к коммунизму»
Степновського району Ставропольського
краю.
28 січня Пленум ЦК КПРС продов
жував роботу.

Зустріч в обкомі ЛКСМ України
В області на навчальній
практиці перебуває група
слухачів Вищої комсо
мольської школи при ЦК
В ЛКСМ з Монгольської
Народної Республіки.
Відбулася зустріч в об
комі комсомолі'. Перший
секретар обкому ЛКСМУ
П. Малий розповів про
роботу обласної комсо
мольської організації по
виконанню рішень XXVII
з’їзду КПРС, підготовку

до XX з'їзду ВЛКСМ і
XXV з’їзду ЛКСМ Украї
ни, діяльність комітетів
комсомолу по удосконален
ню стилю форм і методів
роботи у світлі вимог сьо
годення.
На зустрічі, яка про
йшла в дружній обстанов
ці, виступив керівник гру
пи слухачів Батхурел Гомбодоржийн.
Монгольські друзі побу
вали в Кіровському рай

комі комсомолу міста Кіро
вограда, міському СПТУ-2,
вищому' льотному учили
щі цивільної авіації, у кол
госпі імені Леніна Знамінського району, де ма
ли зустрічі з трудовими
колективами, студентами,
молоддю, комсомольськи
ми працівниками.
Група слухачів з МНР
відвідала музично-драма
тичний театр імені Кропивнпцького.

ще раз перевірили чи все
гаразд, усунули недороб
ки. Тепер ми постійно сте
жимо, щоб усе було в
справності, так би мовити,
на ходу усуваємо поламки, проводимо дрібний
ремонт.
— Велику
силу
має
бригадний підряд, — за
уважила зоотехнік ферми
Ольга Іванівна Біляй. —
Тепер не тільки доярки
та зооветпрацівники дба
ють про молоко, збере
ження телят та вагомі
прирости живої ваги ху
доби, а весь колектив
тваринників. Бо на прак
тиці
переконалися, що
чим більше одержувати
мемо продукції, тим ви
щою буде доплата за кін
цевими результатами ро
боти. Тому кожен почу
ває себе господарем, від
повідальним за стан справ,
і, що особливо важливо,
дбає про зниження собі
вартості
тваринницької
продукції.
На день перевірки се
редньодобовий надій мо
лока на корову становив
7,8 кілограма з вмістом
жиру в ньому 3,53 про
цента. Це — хороша від
дача на корми, відповід
но збалансовані за пожив
ністю і перетравним про
теїном/
Ще кращих результатів
добивається
молодіжна

ланка у складі чотиритисячниць Раїси Хвасти і Те
тяни Остроух, тритисяч
ний Ніни Фоменко, Оль
ги Брезинської,
Галини
Жарко та Любові Котковець. Вони надоюють що
доби на корову по 8—9
кілограмів молока жир
ністю 3,5—3,6 процента,
Колектив успішно боре
ться за зразкове прове
дення
зимівлі
худоби,
збільшення
виробництва
продукції, щоб виконати
план двох років п’ятиріч
ки до 70-річчя Великого
Жовтня. Для цього є всі
можливості, адже далеко
не всі резерви використа
но.
Райагропрому най
ближчим часом потрібно
допомогти господарству в
розв’язанні таких проблем,
як будівництво кормоцеху
для виготовлення кормо
вих сумішей, реконструк
ції телятника, придбання
резервного корморозда
вача, навантажувача кор
мів тощо. Справа ця не
терпить зволікання.

РЕЙД «МК»
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ПЕРЕВІРКА
НА
МІЦНІСТЬ
Тріщать морози, не вщу
хає віхола,
перетинають
шляхи кількаметрові сні
гові замети. ЗимаІ
А в корівниках молоч
нотоварної ферми кол
госпу імені Шевченка теп
ло і затишно. Доглянуті
корови з апетитом поїда
ють запашні високоякісні
корми, ласують пійлом,
здобреним макухою та мі
неральними
добавками,
мають
вдосталь
води.
Ритмічній роботі ферми
сприяють
безперебійна
подача
електроенергії,
безвідмовна робота фермських механізмів.
— Готувалися з весни,
усім відділком, — поясни
ла завідуюча фермою Лю
бов Іванівна Потапова.—У
складних умовах вирости
ли дорідний врожай кор
мових культур, дотримали
технології заготівлі та збе
рігання фуражу. Тепер
маємо і силос, і сіно, і
сінаж першої категорії,
не кажучи вже про соло
му. А тепло і безперебій
ну роботу механізмів за
безпечили колгоспні ме
ханізатори. Вони вчасно і
якісно провели ремонт,
перед настанням холодів

Рейдова
бригада:
Р. ХВДСТА — доярка,
депутат районної Ра
ди народних депута
тів, М. БУРЯК — опе
ратор відгодівельного
комплексу, В. ОСЇРОВЕРХОВА — громад
ський
кореспондент
«Молодого комунара».
Новгородківський район.
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Високої честі представ
ляти номсомолію
Ніровоградщини
на XX
з’їзді
ВЛКСМ удостоєна
брига
дир
номсомольсько-молодіжного колективу бджоля
рів колгоспу «Іскра» Олександрівського району Ва
лентина Ткач.
Здобувати професію Ва
ля вирішила після закін
чення восьми класів. Бать
ки не заперечували, та но
ли дізналися, яку спеці
альність обрала дочка, по
чали відмовляти. Не діво
ча, мовляв, справа. Де ти
бачила
жінну-пасічника?
Були сумніви й у Валі: чи
зможу? Та вони пропали,
ноли, вступивши до Знам’янсьного профтехучили
ща, почала навчатись ра
зом з такими ж
подру
гами.
— У групі було всього
вісім дівчат, — розповідає
Валентина. —
Та
наші
хлопці, а їх аж 25, скрив
дити нас не давали.
Три рони тому поверну
лась вона у рідні краї і
повністю віддалася улюб
леній справі, і не випадко
во саме їй було доручено
очолити
новостворений
комсомольсько - молодіж
ний колектив
пасічників.
Вона виділялась наполег
ливістю у роботі, добрими
знаннями, вмінням органі
зувати своїх
товаришів.
Без сумніву можна сказа
ти, що саме завдяни їй
зросло і виробництво ме
ду в господарстві. Сьо
годні пасіка, де трудиться
В. Ткач, найбільша І най
продуктивніша в районі.
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КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО

Ціна 2 коп.

На

знімку.

В. ТКАЧ.

Фото !. ДЕМЧУКА.

XXV З'ЇЗД ЛКСМУ: ТЕЛЕТАЙП ПРЕС-ЦЕНТРУ «ЮНІСТЬ»

Рахунок делегатської роботи
Власне кажучи, чи так уже необхідний цей вантаж
додаткових обов’язків молодій людині, в біографію
якої тільки-но вписано рядки «Делегат комсомоль
ського з’їзду». Але навіть те, що встиг зробити Воло
димир Миркін, докер-механізатор госпрозрахункової
укрупненої механізованої бригади номер 5 Херсон
ського морського торгового порту, делегат XXV з’їз
ду ЛКСМ України, підтверджує: рахунок делегатської роботи — відкрито, Заповніоють його воістину
нові справи.
Такі висновки Володи
мир зробив не зразу. Пер
ший після обласної звітновиборної конференції ро
бочий день Мпркіна-дслегата був
звичайним.
Хіба що в усьому відчува
лось наближення нового
року... В пам’яті постала
розповідь керівника його
колишньої
комсомоль
сько-молодіжної бригади
(тепер Миркін в іншому
колективі) Сергія Ярошен
ка. Коли той збирався на
XXIV з’їзд комсомолу рес
публіки, старанно підго
тувався — знав все про
иайгостріші проблеми пор
товиків, міг, як то кажуть,
з цифрами і фактами в ру
ках викласти точку зору
своїх колег, запропонува
ти шляхи розв'язання ці
лого ряду проблем. Сло
вом, говорив Сергій, на
з’їзд необхідно подати ко
лективну думку тих чле
нів спілки, хто «санкціо
нував» делегатський ман
дат.
Перед початком черго
вого робочого дня Воло
димир вирішив... «відреко
мендуватись» товаришам
по бригаді: мовляв, я ви
хованець вашого колекти
ву, мене обрали делега
том — висловлюйте поба
жання, пропозиції, нази
вайте проблеми першо-

торів. Та й створеній ще
в 1981 році міській раді
секретарів комітетів кой;
сомолу підприємств тран
спорту час падати статусу
діючого. Він зможе роз
шити чимало існуючих нпні «вузьких» місць.
З усіма своїми виснов
ками і сумнівами делегат
XXV з’їзду комсомолу Ук
чергової ваги. Давайте раїни Володимир Миркін
разом думати, що тре іде до делегата XX в'їзду
ба винести на трибуну ВЛКСМ Олександра Цвіз'їзду? Давайте разом туна, першого секретаря
міськкому
шукати і діяти так, щоб Херсонського
робота нашої спілки ста ЛКСМУ. Володимир не
він
вала більш цікавою, дина просто критикує
мічною, конкретною. З та пропонує конкретну участь
кими думками Володимир своїх товаришів у розв’я
пішов і в сусідні комсо занні проблем.
Розмова в міськкомі
мольсько-молодіжні колек
тиви, на інші дільниці наштовхнула Володимира
порту. І скрізь його деле па думку про те, що кон
делегатів, обмін
гатський «багаж» попов такти
нювався цінними ідеями.
думками з найрізноманіт
Незабаром Володимиру ніших^ питань, вироблення
стало ясно: справитись в єдиної програми дій і, що
усією обоймою проблем і головне, — самі дії —» це
пропозицій самому немож той фронт робіт, який
ливо, адже є серед них і увійде До заліку передтакі, які потребують уваги з їздівської підготовки. У
вищих комсомольських ін своєму виступі на сторін
станцій. Проте були проб ках обласної молодіжної
леми, на перший погляд, газети «Ленінський пра
дрібніші: десь застряла пор» Миркін підкреслює
відповідь
Міністерства свою перед’їздівську плат
морського флоту про ви форму: кожен делегат по
ділення певної суми гро винен прийти до з'їзду
шей для пайового внеску грунтовно і завчасно під
в будівництво МЖК. Або, готовленим!
наприклад, чому б не по
А втім у перед’їздівськпй
говорити на з'їзді з льві період Миркін має взяти
в’янами про недоскона ще один рубіж і внести
лість продукції виробни поправку до анкетних да
чого об’єднання «Автона них. Там, де тепер значи
вантажувач»? Адже ці ма ться «середня освіта», по
шини із залізничної плат винен з'явитись запне «се
форми, як правило, по редня спеціальна». У лю
трапляють не на робоче тому — захист диплома в
місце, а па «дотягування» Херсонському судпомехя.
до портових раціоналіза- пічному технікумі.
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Тракторна бригада № 2
колгоспу імені Щорса зу
стріла нас незвичною ти
шею. «Певно, обідня пе
рерва», — майнула думка.
Зазираємо в їдальню — ні
кого, в більярдну — теж.
І тільки з просторого ка
бінету бригадира Михайла
Григоровича Баздіра доно
сяться збуджені голоси.
_ Чергову оперативку
проводимо. Заходьте, —
запрошує Михайло Григо
рович. — Питання слухає—......
мо наболіле...
Доповідав Во
лодимир Івано
вич Черкасов,
відповідальний
за
підготовну
техніки до вес
няних
польо
вих робіт.
— На лінійку
готовності по
ставлено майже
□сю грунтообробну і посівну
техніку. Всі ко*
лісні та гусеничні
тракто
ри — на ходу,
спеціалізована
бригада
приступила до ремонту зернозбиральних агрегаТ|В'
— Одна біда — ніяк не
можемо полагодити...
новий
Т-150. Так, так,
не
дивуйтеся
— нсвісіньний
трантор виробництва Харківського заводу.
І повідав про
поневіряння з
отим «горе-трактором». Тільки
отримали його

колгосп
1 | НА ОКОЛИЦІ

з заводу — «полетіла» ко.
робка передач. Звернулися
□ спецмаистерню, а там від
повідь одна: запчастин не
має. Довелося тракторис
і/
І
тові Анатолію Тарану вез
ти трактор аж на завод.
&
X
Даремно: звідти знову від
правили його о спецмайстерню.
Виходимо на подвір’я
— Янесь зачаровано ко
ло, — розвів рунами М. Г. тракторної бригади. Там у
всьому
відчувається лад,
Баздір. — Трактор про
ретельність сумлінного гос
стоює,- а винуватців
подаря. Рівними рядами
знайдеш...

О ОЗІТРЯ вранці густе й
крихке. У ньому, вже
вгадується близькість як
що не весни, то принаймні
відступу негоди.
Ще не скоро спалахне
перший сонячний промінь,
він десь в дорозі, ген за
тими притомленими па
горбами, що круто збіга
ють до Інгульця, але,
здається, місцеві тварин
ники навчилися розпізна
вати його наближення на
слух. То тут, то там засві
чуються вікна, оживають
вулиці, що ведуть до
ферм. Мине ще трохи часу, й остаточно прокинеться Іскрівка, розпочне
новий трудовий день.

ферми, а спорудження
житла, об’єктів культурно
го призначення переноси
ли на потім... Тепер і мис
лити, і Діяти треба було
по-новому.

ВАРІАНТ
театр починаєз вішалки, то
будь-яка будова ------- 3
проекту. Керівникам кол
госпу довелося їх замов
ляти відразу кілька — на
просторі будинки з усіма
господарськими прибудо
вами, дитсадок, середню
школу на 320 місць.
Та перший^ крок було
зроблено. За
—- ним — наступні, ще важчі: «вибити»» матеріали, знайти бу-

ЯКЩО
ться

проаодили абияк, особлио„ї
в кін
вої зацікавленості
:
цевому результаті робоїи
не виявляли, іоловне —
години, за них платять
гроші.
Акцію
із створенням
КМК, що працює на єди
ний наряд, можна було б
назвати
експериментом,
Власне, так її й назвали
спочатку, і а не довго, бо
вже підсумки роботи за
перший квартал підтвер
дили: справа варта наслі
дування. Зросла продук
тивність праці, скоротили
ся строки ремонтників.
Цифри, як відомо, річ
красномовна.
І хоч не
Вона триватиме завжди, якщо ти
просто буває розгледпи
не дозволиш собі опуститися
за ними все, чим живуть
люди, та в об’єктивності
до буденності
скупих показників сумні
ватися не доводиться. Так
дізельників.
і
ці
проблеми
Мальовниче село, що й
от, тільки торік молоді
вирішили. Задля досягнен
казати: розташоване на
водії виробили майже на
ня
мети
доводилось
йти
узгір'ї, неподалік повно
мільйон тонно-кілометрів
на все: просити й вимага
водної річки. Тут і пори
більше, ніж передбачало
ти,
долати
бюрократичні
балити, і відпочити мож
ся завданням, зекономили
бар’єри тощо. Стала в
на. Видно, не даремно об
1200 кілограмів пального
пригоді підтримка одно
любували ці місця для
та мастил.
сельців,
особливо
молоді,
відпочинку жителі Криво
Добре потрудилися й
яка охоче взялася допо
го Рога й Жовтих Вод. Та
представники
інших галу
магати
у
будівництві.
якщо для них наближеність
зей. На 126 процентів ви
Поволі, але невпинно ви
до
чудових
сільських
конано план по продажу
ростали будиночки над
краєвидів — радість, то
державі молока, на 113—
у керівників
місцевого
Інгульцем,
благоустрою
м’яса, на 128 — вовни, на
вались вулиці, оснащува
колгоспу імені XX парт110 — яєць, на 167 — ово
лись
виробничі
корпуси.
з’їзду сусідство промис
чів.
Не забарився й очікува
лових центрів до недав
Ось воно, красномовне
ніх пір захоплення не ви
ний ефект: село «помосвідчення
правильності
кликало: спочатку міста, а
лоділо», майже до ста
взятого курсу — орієнту
пізніше
рудоуправління,
членів ВЛКСМ зросла ком
ватися на молодь, на за
сомольська
організація.
що виросло поблизу рай
доволення її запитів.
центру,
переманювали
Роль молоді у виробництві
Ю ВУЛИЦЮ можна бу
ставала все відчутнішою.
кадри.
ло б назвати Моло
У всіх його сферах. Ска
Порожніли сільські вудіжною.
А можна й інак
жімо,
непрестижній
ко

лиці. Чому зраджує моше: Новоселів. Проти істид
лись професії чабана від
лодь отчому дому, полю?
ни все одно не погрі
дали перевагу з-поміж ін
Це питання хвилювало, ні
шиш — у нових будиноч
ших занять десять комсо
на мить не давало споках тут мешкають ті, за
мольців. Кращих з них —
кою.
ким майбутнє іскрівськоОлексія
Шевчука
та
Степа

— Ми добре розуміли:
го колгоспу.
на Кіфняка нині знає весь
тільки закликами, ссілякиЗолотом виграють у порайон. Доярками стали
ми обіцянками справі не
мережених морозом шиб
Олена Приволоцька і Ніна
зарадиш, — розповідає
ках скупі на тепло промін
Печенівська,
механізато
секретар парткому госпо
ці сонця.
рами — Валерій Сокодарства О. Д. Пересуньвець,
Сергій
Петрунін,
— Он садиба Пантелеко. — Проблему міграції,
євих, а далі — Сергія ЗайМикола Сенін, Сергій Зайперш ніж розв’язувати,
нуллін. Втім, хіба всіх пе
нулліна, Григорія Лісово
треба було вивчити, зро
релічиш...
го... — показує О. Д. Пезуміти її. З цього й поІ все ж справжня пере
ресунько. — Минулого ро
чали.
Олексій
Дорофійович
мога прийшла до іскрівців
ку виділили їм будинки.
кілька років тому,
коли
пригадує ті часи. Разом з
Значну частину витрат на
товаришами, кількома де
постало питання про ство
будівництво колгосп узяв
сятками
комсомольців
рення
першого комсо
на себе. Решту ж грошей
колгоспу, відповідав і він,
мольсько-молодіжного ко
молодята зможуть випла
лективу водіїв. Так вванедавній випускник Уман
тити впродовж 10—15 ро
ського сільськогосподар- - жає секретар
комітету
ків.
ського інституту, на однекомсомолу Анатолій Мар...Закони людських вчин
анкети,
єдине запитання
тинюк, так думають
всі,
ків складні, ще складніші
розповсюдженої каперез ким дсзодилося говори
закони пам’яті. Звичайна
ДОДНІ загальних зборів:
ти. Очолив КМК Анатолій
житейська пам’ять майже
що не влаштовує молодь
Іванович Шаповал,. завіне підвладна логіці.
в селі? Різними були віддуючий автогаражем, а
Олексій
Дорофійович
повіді: «Немає хорошого
першими його членами
відверто зізнався: стерло
житла», «Відсутні спортивстали Віктор
Скринник,
ся у свідомості чимало
ні споруди, школа от-от
Олександр Манько, Віктор
подробиць власного жит
розвалиться)», «На міських
Страшний,
Олександр
тя. Та завжди пам’ятає він
вулицях асфальт, а тут...».
Щербанюк.
День, коли першими при
Висновок напрошувався
То була не данина моді,
їхали з міста в село ко
один: необхідно корінним
а настійна вимога часу.
лишня
прядильниця, а піз
чином змінювати соціаль
Адже раніше працювали,
ніше секретар комітету
но-економічне обличчя се
тримаючись кола, чітко
комсомолу колгоспу Ва
ла. Справа, звісно, не
окресленого восьми годи
лентина Гиба і зварюваль
проста. Потребує вона чи
нами зміни: аби в цей час
ний 3-ктор Клепмков. При
малих коштів. Раніше було
техніка
працювала. Що
їхали не п гості. Назавжди.
як: щедро тратились на
буде пізніше — не ціка
М. ЧЕРНЕНКО.
розвиток виробництва, кувить. Тому й профілактич
с. Іскрівка
пували техніку, зводили
ні ремонти
часто-густо
Петрівського району.

го

виставлено сівалки, культи
ватори,
силосозбиральні
комбайни. Довкола них
сніг прибрано.
В ході ремонтних робіт
відзначились комсомольці
Григорій Журавель, Юрій
Гладчук, Валерій Мойсюк,
Микола Дружина, Це на
самперед завдяки їх сум
лінності ремонт було за
вершено на п’ять днів ра
ніше, ніж передбачалося
соціалістичними
зобов’я
заннями — до 20 грудня.
Виготовили кілька плугів
власної конструкції, борін.
Це дозволить навесні про
водити поверхневий обро
біток грунту в різних ре
жимах.
Здається, далеко ще до
весни, але в тракторній
бригаді кожен день «пра
цює» на майбутній уро
жай. Ударними темпами
вивозять на поля органіч
ні добрива члени бригади
родючості Іван Войтович,
Григорій Жук, Іван По
правка, Віктор Черкасов і
Віктор Віденко. Вони вже
нагромадили близько шес
ти тисяч тонн органіки.
М. ПОЛІЩУК.

Долинський район.

На знімках: (вгорі):
роботою токар Олег
ЄФИМЕНКО; кращі молоді
механізатори Сергій
~
Б0РОДІН і Юрій ЛОМОНОС;
техніка — на лінійці
товності.
Фото В. ГРИБА

І ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ»
Під таким заголовком ЗО
жовтня минулого року на
ша газета надрукувала
добірку матеріалів з об
ласного зльоту молодих
.вчених, спеціалістів, вина
хідників І раціоналізато• рів, що проходив у Кіро. вограді незадовго до пуб: лікації. Серед підприємств,
ійкі піддавалися критиці
, йа недоліки в роботі з мо: лодими новаторами вироб, йицтва, був названий і Кі; ровоградський завод радіо,
виробів імені XXVI з’їзду
'КПРС. На адресу редакції
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надійшла відповідь голов
ного Інженера підприєм
ства А. К. ГАВРИША. Ось
що він повідомляє: «Адмі
ністрація заводу слухалася
з цього приводу на засі
данні обласного комітету
народного нонтролю, на
розширеному
засіданні
профкому заводу. За ре
зультатами перевірки на
казом директора началь
нику відділу раціоналізації
В. і. Сафонкіну і старшо
му інженеру Ф. О. Прядуну оголошено суворі догани. У виробничих підроз-

ділах проводитимуться що
місячні наради по пере
вірці стану раціоналіза
торської роботи. Посилено
контроль за порядком І
строками
проходження
рацпропозицій.
Головну
бухгалтерію підприємства
зобов’язано розрахувати
ся з авторами поданих
пропозицій.
За окремими рацпропозиціями, які вимагають
безпосередньої участі ав
торів у їх впровадженні,
укладено трудові угоди».

>
>
>
>
>
і
>

>

Ц

Літати без пригод

є прогалини у знанні па- г
ливної ~ системи літака, а
В ескадрильї, якою ко
настроєність всьому колек старший лейтенант В. Н,
мандує підполковник Б. Д.
не до кінця
тиву. Наголос зроблено на Афанасьев
Майструк, з ініціативи ко
освоїв механіку флюгеру*
індивідуальні
заняття.
їх
муністів створено школу
вання повітряного
гвинта,
професійної майстерності. проводять провідні спеціа- Допоміг їм глибше розібрв"
21С_ТИ.‘..Так' майоР В. І. ЛасКомуністи частини на чо товець,
тись у цих питаннях.
лі з секретарем парторга- вище 'І якому присвоєно
Ю. ШЕВЧЕНКО.
кваліфікаційне
званнізації майором Є. А. Ко ня
Червонопрапорний
«Майстер», помітивши,
вальовим дали у цій справі
Одеський
ЩО у капітана В. І." Синчила
військовий округ,
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В нас
бадьорість
комсомолу
Традиційною стала така
форма роботи комсомоль
ських організацій, усіх мо
лодих прихильників миру
області, як проведення
масових акцій під деві
зом «Я голосую за мир!».
Торік понад 35 тисяч ком
сомольців і молоді обласного центру висловили в
бюлетенях свій протест
проти гонки ядерних оз
броєнь. їх було надіслано
до штаб-квартири НАТО
і Білого дому в Вашіпгтоні. На рахунок Радянсько
го фонду миру в 1986 ро
ці було переказано 18 ти
сяч карбованців, виробле
них юнаками і дівчатами

Кіровограда на суботниках
і недільниках, а також під
час літніх трудових се
местрів студентської та
учнівської молоді.
Першими в Кіровограді
ще на честь 30-річчя ство
рення підпільної організа
ції «Молода гвардія» за
рахували почесними чле
нами своїх комсомольськомолодіжних бригад колек
тиви магазинів №№ 2, 4 і
57 об’єднання «Промтова
ри» Героїв Радянського
Союзу Олега Кошового,
Сергія Тюленіна, Любов
Шевцову. Уляну Громову,
Івана Земнухова. Иарахо, вана їм заробітна плата за
1986 рік — понад сім ти
сяч карбованців — перека
зана до Фонду миру.
Наслідуючи
приклад
московських комсомольців
працювати < під девізом
«За себе і за того хлопця»,
дев'ять років тому два
комсомольсько - молодіж
ні колективи УТО «Кіро <
воград» записали у свої
ряди членів підпільної
комсомольської організа
ції «Спартак», а ще два — ґ
піонерів — Фсдю Шепеля
і Яшу Матвієнка, котрі
загинули смертю хоробрих
у роки Великої Вітчизня
ної війни. Щороку заро
бітна плата почесних чле
нів молодіжних колективів
сумі 6000 карбованців
перераховується до Фонду
миру. Першого космонав
та планети занесено в
списки трудівників цеху
№ 6 заводу радіовиробів і
магазину № 45 «Будинку
одягу».
До руху юних прихиль
ників миру приєдналися і
учнівські колективи шкіл.
Вони активно проводять
диспути, ярмарки солідар
ності, влаштовують вікто
рини, проводять мітинги.
Ця багатопланова ви
ховна робота поєднується
з проведенням трудових
вахт піонерів і комсо
мольців. Школярі Кірово
града торік заробили на
суботниках і недільниках
понад ЗО тисяч карбован
ців і повністю перерахувалн ї.х до Радянського
Фонду миру. Найбільший
вклад
внесли
школи
19. 9. 16. 34
Почесними ■ грамотами
Українського радянського
комітету захисту миру на
городжено народний са
модіяльний Оркестр народ
них Інструментів Будинку
культури Імені Калініна.
Універсальне торговельне
об єднання «Кіровоград».
Дитячий
хореографічний
ансамбль «Пролісок», машинобудівельний технікум
к. ДМИТРУ«.
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З початку року до
480 листів

редакції

З єтор

надійшло
ЧИТАЧ РАДИТЬ

ПОСТАВ ЗАПИТАННЯ СОБІ
Імперіалістичні спецслужбн ні на день
не припиняють своїх провокацій проти
соціалістичних країн, вишукуючи най
різноманітніші форми і методи підривної
роботи. Про це розповідається в книзі
«Обережно! Диверсія!», яка нещодавно
вийшла у видавництві «Молодь». В ній,
зокрема, йдеться про різноманітні аспек
ти психологічної війни імперіалізму про
ти соціалістичного ладу. Велика увага
приділяється завданням комсомольсько
го активу в боротьбі з проникненням
буржуазної ідеології у молодіжне се
редовище. Автори книги С. Кичигін,
П. Мітенко, В. Седпів пропонують чита
чам поставити собі кілька запитань: чи
завжди ми усвідомлюємо сповна свою
роль у «війні ідей», яку веде проти ра
дянської молоді імперіалізм? Чи завжди
з комсомольською принциповістю стави
мося до безгосподарності, порушень тру
дової дисципліни, дармоїдства, пияцтва?
Своєрідним продовженням цієї розмо
ви є книга С. Кичигіна «Отрута масовим
тиражем», яка вийшла у видавництві
«Молодь». Тут йдеться „про те, що на За
ході мода, музика, любов, література,
спорт та інші сфери зацікавлень молоді
знаходяться під «пресом» імперіалістич
ної пропаганди. Книга на переконливих
прикладах викриває прагнення буржуаз
ної ідеології відволінти молодь від істин
них ідеалів, спонушаючи західну (1 на-

магаючись спокусити радянську) молодь
такими «цінностями вільного світу», як
контркультура, ерзац-музика,
спожи
вацтво, цинізм, насильство, порнобізнес.

У видавництві «Молода гвардія» ми
нулого року вийшла книга «Ідеологічна
боротьба і молодь» доктора історичних
наук ГІ. Решетова. Вона може бути ви
користана як навчальний посібник з кур
су «Ідеологічна боротьба і молодь»’ в
системі комсомольського політнавчапия.
Ленін відзначав, що крок за кроком
ворожим диверсіям треба протиставляти
свій комуністичний вплив. Ленінським
традиціям боротьби більшовицької пар
тії в ході трьох російських революцій
проти ворожої пропаганди присвячена
книга кандидата історичних наук В. Ко
жевникова «Наступально і непримирен
но», що вийшла цього року у Політвндаві. Автор веде мову про ленінське мис
тецтво викриття буржуазної і дрібно
буржуазної пропаганди, про організацію
наступальної, безкомпромісної боротьби
з нею, торкається деяких питань нашої
ідеологічної й політико-виховної роботи
в сучасних умовах.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ
Два роки працює Людмила Хименко кухаркою, з
них кілька місяців у робітничій їдальні Новомнрго*
родського шахтобудівельного управління № 1 об'єд
нання «ОлександрІявугілля». За цей короткий час
проявила себе здібною майстринею приготування різ
номанітних страв.

В. КОЗЛОВА,
завідуюча відділом міського абоне
менту обласної наукової бібліотеки
імені Н. К. Крупської.

Малюнок В. ШУЛЬГИ.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

За сміливість і мужність
Серед
співробітників
Світловодського міськрайонного відділу внутріш
ніх справ чимало моло
дих. Дільничного інспек
тора лейтенанта міліції
Якова Головка називають
одним з кращих у комсо
мольській
організації.
Не зразу, зрозуміло,

стаз комсомолець Голов
ко господарем на своїй
дільниці. Досвіду набирав
ся три роки. Тепер уже
можна говорити і про
відзнаки: цього року за
активну роботу в складі
оперативної групи (роз
крили
тяжкий
злочин)
Якова відзначено наказом

Це тільки початок
Учні з четвертого «А»
класу уважно розглядали
експонати у кімнаті Знам’янського музею піонер
ської і комсомольської
слави.
— Так це не наш учитель!
Молодий який! — мовив
хтось з дівчаток.
А за хвилину — ще одна
знахідка:
— Дивіться, Микола Ва
сильович з виробничого
ко/дбінату!
Господарка кімнати Ва
лентина Антонівна
Баглаєва привітно посміхає
ться новим юним друзям.
Запитує, що діти знають
про історію піонерського
руху, чому піонерський
галстук трикутний, що він
символізує.
І розмова виникає сама
по собі. Валентина Анто
нівна запрошує школярів
до стенду з матеріалами
про організацію піонер-

ського руху на Знам’янщині. Називаються прізви
ща перших в місті, хто по
в’язав червоний галстук:
Костянтин Колодій, Алла
Сулима,
Віктор Апалат,
Октавія Кравцова. А та
кож редактора піонер
ської газети «Спартак»
Миколи Лубенця, юного
ворошиловського стрілка
Вані Коровченка, котрий
під час Великої Вітчизня
ної війни пішов у парти
зани.
Фотографії зберегли пам’ять. Ось — перші піо
нерські табори, коли жи
ли в наметах, а ось і
стрункий горніст, за сигна
лом якого піонери йшли
туди, де чекали їхньої до
помоги, пристрасного сло
ва юних ленінців.
Хлопчики й
дівчатка
вдивляються у пожовклі
фото, старі газети, зна

ПАМ’ЯТЬ ЗЕМНА
ІЛУКСТЕ (Латвійська РСР), 26 січня. (Кор. ТАРС
В. РУДИЙ). Пам'ять про відомого всьому світові
маленького літописця блокадного Ленінграда — Та
лю Савичеву — свято бережуть школярі нього лат
війського містечка. 26 січня, в день п народження,
діти відправили зароблені влітку гроші в райцентр
Шатки Горьковської області. Там відкрито рахунок
700262. куди почали надходити кошти на споруд
ження пам’ятника дітям — жертвам війни, серед
яких була й дівчинка з міста на Неві.
Вона виявилась єдиною, кого не вдалося врятувати
з евакуйованих сюди по дорозі життя дітей. Лише
дев’ять сторінок щоденника, написаного кволою ди

начальника
відділу.
Як
кращого з молодих спів
робітників його було ре
комендовано для вступу
до Київської вищої школи
міліції Міністерства внут
рішніх справ СРСР імені
Ф. Е. Дзержинського. За
раз він слухач цього на
вчального закладу.

йомляться з розповідями
про славні справи піонерів та комсомольців Зна
м’янки. А як хочеться по
тримати у власних руках
альбом спогадів ветерана
партії Г. П. Проценка, з
якого саме і розпочався
музей.
Хлопчаки й дівчатка за
прошували до гуртка сво
їх друзів. Так поступово
склався колектив одно
думців.
Сьогодні мате
ріали з історії Знам'янки
вже не вміщуються у стен
ди.
Разом з музеєм виросли
й вихованці Баглаєвої, ни
ні шестикласники.
Деякі
з них цілком самостійно
працюють
на
користь
справи. Світлана Ульянич
та Світлана Нетьосова ор
ганізували власний архів,
в якому зібрано відомості
про знаменитих земляків,
а Олена Адамович, Окса
на Калкиш, Віталій Щуров,
Михайло Гирич та Олена
Кривошеева стали справж
німи екскурсоводами.

А ось старший лейте
нант міліції комсомолець
Анатолій Вихристенко ви
явив при затриманні гру
пи злочинців у селі Павлівці Світловодського ра
йону неабияку витримку і
мужність. Ситуація була
складною: один із зло
чинців почав стріляти з
обрізу мисливської руш
ниці в охоронців правопо
рядку, в оперативників
карного розшуку Анатолія
Вихристенко і комуніста
Олександра
ТрефІльєва.

Взагалі діти тягнуться до
Валентини Антонівни. Не
мов відчувають силу її
характеру, неспокій вдачі.
Ось і цього разу учні чет
вертого «А»
середньої
школи № 3 вирішили за
писатися до цікавого гурт
ка /лайже у повному скла
ді. Серйозна розмова три
вала довго. Хтось обіцяв
принести справжню каску,
інший — фронтові листи.
А Ярослав Юрченко роз
повів про свого дідуся,
який зустрів Перемогу у
Берліні. І тут же виріши
ли
наступне
засідання
гуртка провести у Яросла
ва вдома.
Зустрічі, рейди, листи...
Вулицю за вулицею обхо
дять юні слідопити разом
зі своєю вчителькою, від
шукуючи ветеранів, ' вдів
загиблих. Закріплюють тимурівські ланки за будин
ками, в котрих потребу
ють їхньої допомоги та
піклування.
В. НУЖНИЙ.
м. Знам'янка.

тячою рукою, вразили серця мільйонів людей. За
кожною датою — смерть: 28 грудня 1911 року Женя
померла. Бабуся померла 25 січня 1942 року. 17 бе
резня Льока помер. Дядя Вася помер 13 квітня.
10 травня — дядя Льоша. Мама — 15 травня. Сявнчевн померли... Померли всі, залишилась тільки Таля.
Не захотіли червоні слідопити з Латвії примиритися
з безвихіддю останніх ряднів. Почавши пошук, напи
сали на адресу, де колись жила їхня одинадиятипічна
ровесниця. І дістали відповідь... від Савичевої. Стар
ша Танина сестра — Ніна Миколаївна — сердечно
дякувала за пам'ять про дітей блокадного міста. Вона
повідомляла, що живий ще один Савичев — їхній бпат
Михайло, який воював V партизанському загоні й був
тяжко поранений. Помилково вважали, що він помер
у госпіталі Сама ж Ніна Миколаївна копала протитан
кові рови. Після одного з численних бомбардувань
хтось приніс звістку і про її загибель. Але цього разу,
ян дізналися латвійські школярі, смерть прорахува
лась: продовжується рід Савичевих. Ростуть онучки
Світлана й Оксана.
________

Але озброєного злочин
ця затримано.
Добрих слів за вико
нання службового обо
в’язку в районі Чорно
бильської атомної елек
тростанції заслужили мо
лодий комуніст, настав
ник
молодих
Микола
Бур’янський, комсомольці
Сергій Силенко, Федір
Бабич, Анатолій Дідковський.
І. КАРАНТ.
м. Світловодськ.

Минулої неділі па
спортивному майданчику
по вулиці Кременчуцькій
відбулося справжнє хо
кейне свято.
Дванадцять
команд обласного центру,
до яких увійшли юнаки
1973—1974 років
народ
ження. виборювали призи
ЦК
ВЛКСМ
«Золота
шай
ґ
ба». Усі юні хокеїсти зай
маються спортам у підліт
кових клубах Кіровограда.Змагання пройшли на
високому рівні. Впевнено
працювала суддівська брига
да, яку очолювали гро
мадські тренери
Віктор
Андрє^в та Віктор Караіідуков — робітники вироб
ничого об’єднання
«Чер
вона зірка». Вже багато
років вони беруть активну
участь в організації до
звілля підлітків
У
фіналі
зустрілися
команди клубу «Зірочка»
виробничого об'єднання по
сівалках «Червона зірка»
та «Маяк» жеду № 6. Пер
ший період проходив у
напруженій боротьбі. І ли
ше в заключний час «Зі
рочка» (тренер педагог-ор-«
ганізатор Віктор Безсмерт
ний) повела свою перева
гу. пепемігши з рахунком
7:2. Крапнім бомбардиром
змагань став наймолодший'
їхній учасник —' десятиріч
ний Толя Чеппявський (Ö
гняйбі

1
і

)

,

1

)

На стадіон! «Піонер»
обласного центру відбувся
всесоюзний ТУРНІР ЮНИХ
Футболістів 1975 — 1976 РОків народження, в якому
взяли участь команди Він
ниці. Тирасполя. Гомеля,
Спітловодська. Бобпипця та
Кіровограда.
Господарі
змагань виступали другим
складом
адже
основні
гпапцї у цей час грали в
Житомирі на оеспублікангмгпму турнірі Я МІПІ-фуТ».
бо’IV

Перше місце посіли ЮНІ
білоруські футболісти, дру-

«Молодий комунар» ------------------------------------------------ 29 січня 1987 року

— 4 стор.
АБУТЬ, кожна молода людина в міс

ті знає про дискотеку «Старий гра
М
мофон» Кіровоградського інституту сіль

ськогосподарського машинобудування.
Вона утворилась 1978 року і за цей час
кілька разів зачинялася, про що писав
«Молодий комунар». А як тут справи
сьогодні?
...На другому поверсі їдальні № 144
людно, гамірно. Пролунала музика, в
промені прожектора з’явився
веду
чий і проголосив у зал: «Не дамо зеле
ному змію потрапити до Червоної кни
ги!». Сплеск сміху. Далі прозвучала

- ТВОЄ ДОЗВ’ЛЛЯ =

ведучий, викладач історії, Ю. Кучинський — ведучий, викладач КІСМу,
О. Савченко — звукооператор і К. Ма
каренко — оператор по світлу, інженерелектронщик.
— Які проблеми стоять перед дискоклубом? — звертаюсь до його дирек
тора.
— Власне, ми не тільки дискоклуб,
ми — так званий «молодіжний центр».
Центр перевантажений. В одному примі
щенні проводяться різноманітні заходи:
вечори, зустрічі, вікторини, диспути, за
сідання КІДу. Вдень працювати нема
можливості — за стіною
їдальня.

кросових
станціях

СИЛЬНІШИМИ бу.
Ли
ЛИЖНИКИ
СПТУ № 2 Іме?

І- <•>

Ні Героя Радянського
Союзу
О. С. Єгорова
та ремонтно-ме.
ханїчного заводу імені Таратути.
Впродовж
тижня
Цікава
проходили ПО
ЄДИНКИ на засні
жених трасах в
колективах ви.
робничого об’єд.
наннп
«Друк,
маш», олієекстракційного зд.
воду,
інституТІ СІЛЬСЬНОГОС*'*
подарського ма.
шинобуду в а ння... В усіх парках обласного
центру працю,
вали прокатні
пункти. Напри
клад, інструктор
по спорту оліє-;
екстракційного
заводу М. Головецьний,
ско
риставшись ПО. ■
слугами прокат^
ного пункту, ви
вів на лижні
стежки більше
140 фізкультур
ників підприєм
ства. В лижних
пробігах
тут,
взяли
участь
комсомольські,
профспіл к о в 5
активісти,
не.
рівнини виробу
ничих підрозді.
лів на чолі з
Директором заі
воду В. В. Пого
нею.
і м к у: старту,
ють лижнини Кіровоград
ського олієекстранційного
заводу.
Фото К. І ВАН ЦЯ.

иЖ

да?» «
'і':- >.ї
'М» ІД■'■>А ї’.

Коли ми прийшли сюди,
наявна апаратура своє вже
давно відпрацювала. Пола
годили, та постійно по
боюємося, що от-от вона
вийде з ладу.
Квитки на дискотеку бух
галтерія дає тільки перед
початком програми і їх до
водиться розповсюджувати перед вхо
дом. Незручно.
— Чому у нас такий невеликий вибір
у барі? — продовжує О. Черноусов. —
Тому що є проблеми з постачанням
продуктів. Якби воно було централізо
ваним... Потрібен продавець в бар. Але
в цьому випадку виникають ускладнення
зі службою громадського харчування.
Вона зразу ж «обкладає» бар непосиль
ним планом.
«Ми ставимо завдання розворушити
молодь, змусити замислитись, — про
довжує Ю. Кучинський, — ...а наш КІД
не може в повну силу діяти тому, що
нема приміщення, ректорат же не вирі
шує цього питання, незважаючи на наші
прохання...».
О. Скобелев: «У молодіжному центрі
ми не просто хочемо, а повинні органіт
зовувати, крім дискотеки і КІДу, ще
«Диспут-клуб», клуби підлітків, філофоністів, «Ерудит», але з перелічених при
чин не маємо змоги все зробити».
Хто допоможе «Старому грамофону»
стати не просто дискотекою, а справді
молодіжним центром?

«СТАРИМ ГРАМОФОН»

ЗВУЧИТ ь...
історія «життя і діяльності» цього змія,
на яку зал реагував знову ж таки весело.
I раптом вигуки й сміх миттю вщухли.
Під сумну, тривожну музику на екрані
з’явились кадри фільму, знятого в од
ній із шкіл-інтернатів для тих, чиє ди
тинство загублене через пристрасть
батьків до спілкування з «джином» із
горілкової пляшки.
Сухим тоном офіційного звіту веду
чий наводить дані про вживання спирт
ного за минулі роки в нашій країні,
про кількість розумово і фізично непов
про
ноцінних дітей, п’яниць-батьків,
скоєні у стані сп’яніння злочини...
I зовсім в іншому, невеселому контексті бачиться назва програми, Не
потрібен нам зелений змій!
у' розважальній частині
програми
проводились конкурси на музичну еру
дицію, кожна музична композиція су
проводжувалась чи перекладо/л тексту,
чи експрес-інформацією про виконавця.
Програма закінчилась. Час познайоми
тись із колективом дискотеки: О. Чер
ноусов — директор, студент вечірнього
відділення КІСМу, О. Скобелев — адмі
ністратор, також студент, О. Середа —

ппп АБАДАБАДА. Бадаба.
Дабадабада».
Про
мовте ці звуки. Не виник
не у пам’яті мелодія? Як
що ні, проговоріть їх та
там і мамам, і ви побачи
те, як помолодіють їхні
обличчя. Тому, іцо ці ма
гічні звуки нагадають про

Через 20 років
знамениту двадцять років
тому мелодію Франсіса
Лея із улюбленого фільму
ваших тат і мам «Чоловік
1 Жінка».
І ось на екрані «Чоло
вік 1 жінка 20 років зго
дом». Той же режисер, ті ж
актори — Жан-Луї Трентіньян і Анук Еме, той же
композитор. Історія кохан
ня, якій вже двадцять ро
ків.

У 1987 році обласний
театр імені М. Кропнв’ницького
велику увагу
приділятиме
обслугову
ванню сільського глядача.
Уже першого січня ниніш
нього року актори театру
побували в селі Попельпастому Олександрійсько
го району з виставою «Ве
чір українських водеві
лів», яка включає в себе
твори І. Котляревського
та Г. Квітки-Оспов’яненка, другого січня з виста
вою
«Березова
гілка»
ІО. Візбора — в селі Турії

НЬвомиргородського
ра
йону. У перші тижні січ
ня жителі Новоукраїнки
познайомились із новими
виставами кропивнпчаи «У
неділю рано зілля копа
ла» О. Кобиляиської та
казкою «Віпні Пух та всі,
всі, всі...». А, Мілііа. На
сцені палацу
культури
шахти
«Світлопільська»
(Олександрія)
3 успі
хом
пройшла
оперета
М; Стрельникова «Холоп
ка». Незабаром трудівни
ки села області одержать
ще один подарунок —
прем’єру комедії М. Гараєвої «Відьми», яка у
незвичайній формі розпо
вість про життя жінок
сучасного села.
У 1987 році кропивші-

чани планують показати
всі свої нові вистави не ли
ше па сценах районних
центрів області, а й па
сценах сільських будинків
культури. «Бідерман і під
палювачі» М. Фріша, «По
над століття день триває»
Ч. Айтматова, «Сїрано де
Бержерак» Е. Ростана та
інші. Вистави «У цеділіо
рано зілля копала» О. Кобилянської та «Назар Сто
доля» Т. Шевченка будуть
особливо
цікавими для
старшокласників, адже ці
твори українських класи
ків включено до шкільної
програми. Навесні за тра
дицією пройде декада те
атрального мистецтва па
селі.
В. ЛИТВИНЕНКО.
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КРОСВОРД «ШІСТЬ ЛІТЕР»

*
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Кит. 6. Одиниця
маси в англійській системі мір. 9. Німець
кий астроном. 11. Давньогрецька богиня
правосуддя. 12. Риба родини тріскових.
13. Один із перших робітників-революціонерів у Росії. 16. Друкарський шрифт.
18. Протитанкова перешкода. 20. Договір
про морське
перевезення
вантажів.
21. Цар Боспорської держави. 24. Клей.
26. Музична п’єса в стрімкому темпі.
28. Вулканічна гірська порода. 31. Сорт
яблук. 32. Австрійський астроном. 33. Ро
лі, що відповідають характерові обдару
вання актора. 34. Мисливська сумна.
35. Гніт, тяжка залежність.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Японський філософ.
2. Рівнинний степ у Південній Америці.
3, Відомий радянський хокеїст. 4. Страва
зі смаженої яловичини. 7. Відхилення від
норми. 8. Старовинна холодна зброя.
10. Старовинне військове судно. 14. Фран
цузький філософ, математик, фізик і фі
зіолог. 15. Подача в тенісі, 17. Особа, що
має право вибирати
громадянство.
19. Спортивна гра. 22. Широколисте пів
нічноамериканське дерево. 23. Безбарвна
горюча рідина. 25. Французький народ
ний танець. 27. Грошова одиниця коро
лівства Тонги. 28. Сплав міді з цинком.
29. Тип мусульманської держави. ЗО. Ме
талева застібна до одягу.

П’ЯТИМІСЯЧНІ

КУРСИ

(З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА)

і

На курси приймають
осіб віком не менше 20,5
року, що мають освіту не
нижче 8 класів і за станом
здоров’я придатні для ро
боти на автобусах.
Осіб, які закінчать кур
си і працюватимуть во
діями, забезпечують фор
меним одягом, безплат
ним проїздом в автобусах
міських і приміських спо
лучень, одиноких — добре
обладнаним гуртожитком.

На переселення запро
шуються сім’ї, що мають
....... у своєму складі не менше
двох працездатних членів
....... .
сім’ї, придатних до робо
ти в сільському госпо
дарстві.
Для більш детального
ознайомлення з умовами
праці і побуту в госпо
дарствах вселення звер
тайтеся до відділень об
ласного бюро по праце-

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,
м, Кіровоград,
вул. Луначарського,
БК 03018.

ПРАЦЮЮТЬ

Проїзд- на роботу і з рд«
ботп •*- службовим авто«
,бусом,Після закінчення курсів
водії дістають право пра-:
ціоватЙ на автобусах всіх
марок.
За довідками звертатися
на адресу; м. Кіровоград,вул. Аерофлотська, 15;
Відділ кадрів. Телефон
5-40-77. їхати автобусі
№ 24 до зупинки «Хлібо
завод»,

переселення до Далекосхідного
економічного району

5.2'222222222222
222222222

На украинском языке.

(АВТОБУСНИЙ ПАРК)

ОРГАНІЗОВУЄ

Склав В. МАНОЙЛЕНКО.

ЛКСМ Украины.

При Кіровоградському
автотранспортному підприємстві 10021

Відділ по праці облвиконкому

м. Кіровоград.

областного комитета

відбулися в сільській міс
цевості. У трійну призерів
командами тут увійшли
вільшанці,
олександрійці
та голованівці.
А в Кіровограді на фі к--л
.---- 1
нальних турнірах бойовитістю відзначились збірні
Редактор і
з колективів фізкультури
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
Кіровського району. На

Подальшій
активізації
спортивно-масової роботи
в колективах фізкультури
сприяв Тиждень лижника,
що закінчився минулої не
ділі. Облрада «Колоса», на
приклад, проЕела фінальні
поєдинки сільських спорт
сменів, які відзначились у
попередніх стартах, що

с. синєок.

і Театр—селу

ди
-Рут.
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