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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЯКСМУ
Четвер, 11 червня 1987 року

Це порівняння — щодо фантика від цукерки — за
пам’яталося мені після останнього пленуму обкому
комсомолу, де обговорювалися шляхи перебудови в
обласнііі комсомольській організації. Так образно і
водночас гостро висловилася з трибуни пленуму пер
ший -секретар Вільшанського райкому комсомолу Галщіа Шалапко. Про що йде мова?
Напередодні від'їзду, до Києва на XXV з'їзд
ЛКСМУ на зустрічі в-обкомі комсомолу, ми, делега
ти, зустрілися з членами бюро обкому комсомолу.
Говорили про роботу спілчан області, проблеми, пла
ни, а наприкінці кожен з делегатів отримав пам’ят
ку. У ній, зокрема, і містилися чисті аркуші для пи
тань і пропозицій.
Мене ж найбільше (як і згадану Г. Шалапко, та
ким чином) зацікавила сторінка, де пропонувалося
задати питання представникам конкретних міністерств
і відомств, які також будуть на з’їзді. А якщо, мов
ляв, делегат встигає, то до певного терміну напере
додні з’їзду має надіслати ні питання в ЦК комсо<-9
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молу республіки. Там їм буде дано хід. і відповідь
встигне прозвучати вже у дні роботи XXV з’їзду...
Думав я над тім, поділився проблемами і з молодіж
ною (див. «Молодий комунар» за 12 лютого її. р. —
«Всерйоз і відчутно»). Зізнаюсь, надії покладав сер- |
йозні.
А відповіді я так і не дочекався. Наголошу — ді
лової. бо відписка надійшла. Тому цілком згоден, то
ті іштаніїя-проііозпції комусь із нас і можуть вида
тися яскравим фантиком, який кинули дитині для за
бави, залишившії собі солодку серединку. А далі? А
ми її досі чекаємо допомоги у вирішенні деяких
проблем.
Говорив раніше, повторю і тепер — питання режи
му роботи і відпочинку локомотивних бригад не по
силах ні нашому депо, ні вузлу в цілому. Тут потріб
не комплексне вирішення — адже водимо локомотиви
ми не лише рідною областю, але й сусідніми. А во
но ж відомо, як занадто запопадливий хазяїн ста
виться до гостей: не зобиджу, але й не поможу.
Знаючи це, я попередньо дізнався, як можна вийти
на ті, суміжні з памп служби. (На з'їзді, виявляє
ться, від залізничників мав бути представник тільки
Південно-Західної залізниці). Що ж. думав я, части
ну питань — хоча б і з тим же перевідпочннком по
стиках на Миропівці згаданої залізниці — ми вирі
шимо, а решту згодом...
Але, як кажуть, краще не загадувати. На з’їзді 8
якихось причин не було і «південнозахідника». Тож
єдиною надією залишилося обговорення доповіді —
а може щось і вирішиться... Сором казати, але якщо
один помічник машиніста і виступив, то почав гово
рити такі дифірамби нашій галузі, що скоро я його
Вже й не слухав. Жодних проблем! Та чи насправді
це так?
Можливо, ці мої слова варто розцінювати як від
критий лист? Скажімо,- па адресу згаданих управлінь
— Одеської н Південно-Західної залізниці. Якщо так,
трохи інформації з приводу. Немає ніякого графіку
вихідних. І з відпустками умудрилися наламати
дров: затримали машиністам за квітень. Пояснювали
складною' поїзною обстановкою; це не втішало, але
було хоч зрозумілим. Зате так і на нулі підвищення
якості роботи поїзних диспетчерів, а в експлуатацій
ників — постійний дефіцит помічників машиністів.
Поки що більше ііезручностей, аніж переваг, і від
переходу на поїздки в одну особу. Людей таким спо
собом вивільнили мало, а більшість із машиністів не
спішить розлучатися зі своїми помічниками. Як їх йс
зрозуміти — при такому навантаженні аби удвох
впоратися... Звідси нова біда —запас між поїздками
зведений до мінімуму. А трапляються і геть сумні
комедії — коли нормувальник рейс призначає, ска
жімо, па 22 годину, а бригада ще в дорозі з попе
реднього...
Починати треба з самого відділення, а закінчувати
суміжниками. Цим питанням у нас взагалі-то зай
маються, але фрагментарно, безсистемно. Часом і міс
ництво бере верх. Управління віддає накази — у нас
їх пускають в хід лиш за надзвичайних умов, скажі
мо, взимку. Діяв наказ про крайні межі переробітку—
наче й не стало його. Тут і саме управління Одеської
залізниці ще слабо контролює.
Це — основне. Буде тут полегшення — рушать з
місця й інші проблеми. Але хто почне? І, головне,
коли?
П. БІЛОУС,
машиніст електровоза локомотивного депо
станції Знам’янка,
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СЛОВО ЧИТАЧА

№ 70 (3889).

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА
гання за досягнення най
Надаючи
важливого
вищих результатів на зазначення виконанню
рі
готівлі
• 1 кормів
!т для грошень XXVII з’їзду КПРС,
тваринництва,
мадського
з’їздів комсомолу країни
обкому
ЛКСМ
Бюро
реалізації
і республіки,
схвалило
і підУкраїни
програми,
Продовольчої
комунар»
9 тримало ініціативу моло
«Молодий
дих кормодобувників кол
червня 1987 року опублі
госпу імені Жданова. З
кував добірку матеріалів
метою концентрації
зу
про досвід роботи комсо
силь молоді на цій важ
мольсько - молодіжного
ливій
ділянці
сільсько
кормодобувного
загону
господарського
вироб
колгоспу імені Жданова
ництва вирішено провес
Новоукраїнського району.
ти з 15 червня по 15
Члени КМК
звернулися
серпня нинішнього року
через газету до всіх мо
обласний комсомольськолодих
механізаторів об
молодіжний двомісячник
ласті, зайнятих кормови
по заготівлі кормів.
робництвом, із закликом:
Зобов’язано міськкоми
ширше використовувати у
і* райкоми комсомолу ши
повсякденній
практиці
роко обговорити ініціати
передові методи органі
ву в первинних організа
зації робіт, нову техніку
і технологію, розгорнути ціях, постійно проводити
дійове соціалістичне зма- організаційну роботу по

«Бригада-як оркестр...»
Т2УЛИ збори. Вірніше, не
-■-* збори, а відверта ді
лова розмова робітників
з адміністрацією. Кожен
говорив про те, що його
хвилювало.
Бригада по виробництву
гірського воску з Семенівського заводу гірсько
го воску, яку очолює Сер
гій Матвіенко, завжди від
значалась
небайдужістю
до всього. У той день
бригадир порушив питан
ня про організацію на за
воді школи
передового
досвіду.
— Ми всі хочемо пра
цювати з високою про
дуктивністю. Але одного
тільки бажання мало. Зна
ти технологію процесу ви
робництва — це ще не
все. Дуже важливе живе
творче спілкування
мо
лоді з кадровими робіт
никами, обмін досвідом.
З того часу минуло два
місяці. Пропозицію брига
ди підтримали. І
перші
кроки
вже
зроблено,
з’явились молоді парост
ки доброго почину. А хо
роший початок—це часто
вже половина діла.
Як
підуть справи далі, пока-

же час. Сьогодні ж хо
четься
розповісти
про
бригаду Матвієнка.
Вона — одна з кращих
на підприємстві, щороку
підтверджує почесне зван
ня колективу комуністич
ної праці.
— Так, мені повезло. І
перш за все в тому, що
потрапив саме в цю брига
ду. В ній я склався як ро
бітник, — говорить Сергій.
Машиніст
конвейєра
Л. П. Поліновська, опера
тор
пульта
управління
Г. М. Здоровенно, маши
ніст насосних
установок
Н. П. Загреба мають ба
гатий досвід, вони високо
кваліфіковані спеціалісти.
Не бракує в колективі й
молоді. Апаратники ви
робництва гірського вос
ку Вячеслав Насочов, Сер
гій Шепеленко,
Володи
мир Різниченко — це да
леко не всі із тих, про ко
го є що сказати хорошо
го. Усього в бригаді 23
чоловіки.
— У декого може склас
тись
враження, — про
довжує бригадир, — що
у нас немає ніяких проб
лем. Звичайно, це не так.

залученню комсомольців і
молоді з числа колгосп
ників, робітників і служ
бовців, студентів і школя
рів до заготівлі кормів.
Комсомольські
органі
зації зобов'язано широко
використовувати стимули
морального і матеріально
го заохочення для тих, хто
досягне
найвищих
ре

зультатів на заготівлі ба
гаторічних
і однорічних
трав, кукурудзи на зеле
ний корм, різнотрав’я, ви
робництві вітамінного тра
в'яного борошна.
Редакції газети «Моло
дий комунар» на
своїх
сторінках широко висвіт
лювати передовий - дос
від, викривати
недоліки
в організації робіт на
кормовому полі.
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• ОГОЛОШЕНО ОБ
ЛАСНИП
комсо
мольсько - МОЛО
ДІЖНИЙ двомісяч
ник ПО ЗАГОТІВЛІ
КОРМІВ - З СТОР.
• РОЗПОЧАВ РОБО
ТУ ПІОНЕРСЬКИЙ ТЕ
ЛЕТАЙП!
ЧИТАЙТЕ
ПЕРШІ ПОВІДОМЛЕН
НЯ ЮНКОРІВ—2 СТОР.
• РОЗПОВІДАЄМО
ПРО КАНДИДАТА В
’ДЕПУТАТИ УСТИНІВСЬКОІ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ
ДЕПУТАТІВ В. КРУ ля—
2 СТОР.
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1 РИТМ П’ЯТИРІЧКИ
Проблеми є. Але ж для
того ми живемо й пра
цюємо, щоб вирішувати їх.
Із розмов того дня запам’ятались мені слова і
В. Насонова: «Одна з давніх традицій кслективу —
і добросовісний
якісний
труд. І це не високі сло
ва, просто інакше не мож
на, не маємо права».
Потім зайшла мова про
бригадира.
Хлопці
на
п’ять—шість років старші
від Матвієнка
говорили
про нього з повагою, ве
терани — з батьківською
любов’ю. Вже те, що його
обрано бригадиром, а не
призначено, багато значить.
Можна б ще довго розповідати про бригаду та
мою
її лідера, але, на
думку, вже й цього дораз
статньо,
щоб ще
впевнитись: хороший ко
лектив — це оркестр, де
кожен виконує свою пар
тію, а всі разом створю
ють мелодію. І бригадир
у цьому оркестрі — пер
ша скрипка.
Т. ЛОЗОВА.
Олександрійський район.

Навички тонарних, фре
зерувальних і шліфуваль
них робіт Микола
Чиж
мав ще відтоді, як закін
чив Кіровоградський
ма
шинобудівний технінум. А
на «Червону зірку»
при
йшов працювати 1985 ро
ку, коли дізнався, що в
цеху механізації і верста
тобудування
організовує
ться дільниця роботиза
ції виробництва.
Давно
хлопець цікавився робото
технікою, універсальними
формами праці, уже
на
заводі самостійно опану
вав верстат з ЧПУ. Робота
на новому обладнанні дала
можливість вийти на вико
нання виробничих завдань
третього
кварталу
1988
року. Тан молодий вироб
ничник зробив добрий нор
мативний заділ для вико
нання соцзобов’язань іні
ціативи «П’ятирічну — за
чотири ------роки», яку підтримав.

знімну: М. ЧИЖ.
Фото М. КИТРАР.

ЇХНІЙ
КАНДИДАТ
Бездоганна якість плас
тин з
мінерало-кераміки — основний поназник
роботи бригади
шліфу
вальників Світловодського
комбінату
твердих
сплавів і -тугоплавких ме
талів імені В. І. Леніна,
яку очолює член ВЛКСМ
НаприЛеонід Бернер.
Напри
кінці зміни бригадир за
доволено сказав: — Сьо
годні виконали план
на
125 процентів. А в Ната
лії Крижвнівської — то й
усі 130.
Майже
чотири
роки
трудиться Наталія на ком
бінаті
шліфувальницею
третього розряду,з міся
ця в місяць перевиконує
завдання на 125—130 про
центів, продукцію здає з
першого подання.
Ударник комуністичної
праці, член комітету ком
сомолу комбінату Н. Кри
жанівська відповідає
за
шефську роботу з учнями
середньої школи № 5.
Та найбільше
помітна
дівчина в роботі.
Мета
лурги і за це обирали її
делегатом
XX
з’їзду
ВЛКСМ. Міністерство ко
льорової металургії СРСР
нагородило Наталію Крижанівську значком
«Від
мінник змагання». На ра
хунку
робітниці — По
чесні грамоти
обчо/*у '
Світловодськсго міськкому
комсомолу.
Нинішній рік — особли
вий в житті молодої шлівона стала
фувальниці:
кандидатом у члени КПРС.
А товариші по роботі висунули П кандидатом в
Світловодської
депутати
народних
міської Ради
депутатів.
З особливим піднесенделегат
ням трудиться
НатаXX з’їзду ВЛКСМ
Паталія Крижанівська на трудовій вахті на честь 70-річчя Великого Жовтня.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
м. Світловодсьнї-
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ветерана Великої Вітчизня
ної війни Арсенія ФедосійоВнча Лаврентьева, вміщені
па сторінках «Молодого ко
мунара» у лютому ц. р.
Сьогодні ми закінчуємо
публікацію спогадів, при
свячених особистому скла
ду Першого ІнстенбурзькоІо Червонопрапорного ударро-проривного
танкового
корпусу, його командирам
генералам М. Катукову та
15. Буткову.

У КВІТНІ
ця вийшло на той час ДЭ
фашистської фортеці
Ке
НІгсберга.
Артилерія
та
рвіація постійно тримали її
на осадному
положенні.
Фашисти сподівалися,
що
ми організуємо
лобовий
удар, згрупувавши свої го
ловні сили у східній части
ні міста. Штаб ворожого
командування розташував
ся на заході Кенігсберга —
ближче до берега моря.
5 квітня було розробле
но остаточний план гене
рального наступу на фор
тецю, головною метою яко
го стала ліквідація
плац
дарму німецьких військ у
Прибалтиці. А вже наступ
ного світанку почалася гли
бока розвідка — без зай
вого гомону, без єдиного
пострілу. Поодинці та гру
пами розвідники проникали
у
розташування
ворога.
Через кілька годин в на
вушниках
радіоприймача
Почулося: — Знаходимося
З глибині оборони НІМЦІВ.
А ще — координати для
артилерійського обстрілу.
Вдарила
артилерія
та
гвардійські мінометні
ди
візіони.
Танки, самохідні установ
ки,
броньовані
машини
йшли поруч, а за вогневим
валом — радянські бійці.
Першими
до
головного
Штабу оборони міста уві
рвалися розвідники, які за
хопили в полон командира
німецького артилерійського
корпусу генерал-лейтенан
та Коха. Після цього у роз
ташуванні фашистів почала
ся паніка. Ворог
цілими
рогами виходив з траншей,
піднявши руки. Але
най
важче було попереду.
Головна скрутність була
В розгромі основних вогне
вих точок — дзотів та арти
лерійських гнізд.
Першим на штурм
цих
надукріплень
з
групою
Важких танків пішов поміч
ник начальника оператив
ної групи з'єднання гвар
дії капітан Плясунов.
Дев'ятого квітня
Кеніг
сбергу було завдано вирі
шального удару. Після цьо
го численні групи німець-

Г ——

Увага! Увага! Розпочав
(роботу літній піонерський
телетайп. Він прийматиме
від піонерів цікаві інфор
мації про їхній відпочи
нок в піонерських табо
рах, про корисні справи,
П про допомогу дорослим

ВЧОРА ХШЦІ
СЬОГОДНІ ЮЖШИ
ких солдатів перестали ви
конувати команди своїх ко
мандирів. А о п’ятнадцятій
годині командуючий обо
роною міста віддав наказ
залишкам своїх військ: «На
ступ росіян приголомшує,
більше цей натиск стриму
вати неможливо. Наказую
припинити опір».
Затих артилерійський во
гонь, змовкло тріскотіння
кулеметів та азтоматів. Фа
шистське лігво Кенігсберг
було ліквідовано.
Продовжуючи остаточне
звільнення міста від фа
шистів, ми зайшли до ра
йону Ротенштейн, у вели
кий концентраційний табір.
Там знаходилося чимало
змучених, напівживих
ра
дянських громадян.
Сам
табір було обнесено кількорядним колючим дротом.
— Де знаходиться керів
ництво табору? — спитали
ми у полонених.
Хтось вказав на будинок
управи. Вирок було вине
сено без рішення військо
вого трибуналу: танк спря
мував свою гармату в бік
останньої схованки крово
жерів Ротенштейну, пролу
нав постріл.
...Незважаючи на
наказ
німецького
командування
про повну капітуляцію в
Кенігсберзі, частина військ
противника,
залишивши
місто, вирушила на Пілау,
до самого берега Балтій
ського моря.
Мис Пілау — місцевість
лісиста. Використовуючи са
ме це, знайшли собі
тут
притулок
недобитки
німецьких військ. Навіть передбачаючи свій
кінець,
вони чинили відчайдушний
опір.
Радянська
авіація
майже цілу добу не при
пиняла бомбардування,
з
землі її підтримувала ар
тилерія. Фашисти не відпо
відали. Лише вночі
вони
відстрілювалися.
У плани радянського ко
мандування не входило пе
ребування
фашистського
угруповання в Пілау. Наказ
був чітким: покінчити із за
лишками німецьких військ,
які наполегливо
уникали
капітуляції. Вся наша арти
лерія, танки, самохідні ус
тановки, міномети було під
ведено на найближчий ру
біж. Настав час остаточного
розгрому ворожих сил в
Прибалтиці.
...Ішов передостанній мі
сяць війни. Тоді, у квітні со
рок п'ятого, на узбережжі
Балтійського моря майорі
ли прапори героїв-переможців, в душі яких світи
лося довгожданне слово—
Перемога!
А. ЛАВРЕНТЬЕВ.

Зранку, о восьмій, був
наряд. «Круль
сьогодні
поїде в Кіровоград
за
будматеріалами», — ска
зала диспетчер. Володи
мир, правда й без того
ще звечора знав про ту
поїздку. За вечерею вчо
ра говориз дружині:
— Завтра, мабуть, на
Кіровоград. Може, кого
із своїх побачу...
«Своїми» назвав хлопців, з якими служив ра
зом, виконуючи інтерна
ціональний обов'язок на
суворих дорогах
Афга
ністану. І може, від тої
думки про можливу зу
стріч (бо світ, як кажуть,
широкий, а дорога вузь
ка, і всі шофери дер
жаться дороги) сколихну
лися знову в душі ЙОГО
давні спогади.
...Звично скочив на при
ступку свого «ЗІЛа», ки
нув путівку на панель і
придавив зверху невели
ким магнітом; ввімкнув
запалення... І думав у цю
мить про минуле, але не
забуте: про друга армій
ського Василя Балана, з
яким вже кілька років не
бачились, хоч батьки Ва
силеві й недалеко жи
вуть — у Маловисківському районі. В Афганістані,
як тільки випадала віль
на хвилина, хлопці
зав
жди були разом. У Воло
димира було немало дру* зів — з Харкова,
До
нецька, Тинди... Але най
тісніші стосунки склалися
із ближчими земляками—
із Василем, з Сашком Гу
саком з Дніпропетровщи
ни. Може, тому, що з ни
ми часто згадував про
рідні степи, милі
його
серцю?

Закінчивши в рідному
Мальчевському
восьми
річку,
вирішив Володя

ФОТОКОНКУРС «мк» •

ХОЧ ЛИСТА
НАДРУКОВАНО
Редакція отримала ко
лективного листа від
пенсіонерів,
учасників
Великої Вітчизняної вій
ни з обласного центру,
в якому вони скаржи
лись
на
безгосподар
ність. Біля садівничого
товариства «Дружба» ле
жать купи сміття —
при самій дорозі, побли
зу приватних будинків.
Щороку, пишуть ветера
ни, у місті проходятьсуботники, люди впорядко
вують місто, але меш
канців Балашівки чо
мусь все це наче обхо
дить стороною.
Копію листа було на
діслано у виконком Кіровської районної Ради
народних депутатів. Ось
що відповів редакції голова виконкому
В. Є.
Александрович:
— Факти, наведені а
листі, мали місце. Пра
цівниками
райвідділу
внутрішніх справ прове
дено ряд рейдів по ви
явленню осіб, які вики
дають побутове сміття
на територію зелених на
саджень поблизу садів
ничого товариства «Дру
жба». Порушників
ви
явлено і притягнуто до
відповідальності.
Водночас із мешканця
ми вулиць Лелеківської,
Пархоменка, Лазо, Анпротонова проведена
філактична робота про
недопустимість вивезен
ня сміття в невідведені
для цього місця.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Дійс
но. порушників виявле
но. Але, хто ж буде при
бирати згадувані ветера
нами
кучугури сміття,
які так і продовжують
лежати?

ВІДПИСАЛИСЯ

ТАК Є КІНО?
Із села Рівного Новомиргородського району
написали, що не
працює як слід місцевий
клуб.
Відділ
культури Новомиргородського
райвиконкому, куди ми
переслали
скаргу на
розгляд, цей факт ви«
знав.
Навіть
уточнив:
«Штат клубу
неукомплектований, бо
немає
ставок. Вирішується питання про зарахування
по сумісництву кіноме
ханіка, і тоді фільми де

Знову не в унісон...

Фото І. ДЕМЧУКА.

—= ПІОНЕРСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП
під час канікул. Редакція
Усі учасники свята ви
повідомляє, ідо автора шикувались на лінійку.
найбільш вдалої інформа Директор школи та вчи
ції або розповіді чекає тель фізкультури вручи
ли нагороди — золоті і
цікава книжка, яку він срібні значки ГПО,
по
отримає на початку на- чесні грамоти учням, котрі
вчального року.
протягом навчального ро
ку добилися спортивних
рекордів.
Після урочистої лінійки
розпочалися змагання: ес
тафета 4 по 100 метрів,
крос, воєнізована
еста
фета. І, звичайно, яке ж
спортивне свято без фут- #
нагоди закінчення навчаль болу?
ного року, в якому взя
У нашій школі з кож
ли участь учні кірово ним роком поповнюється
градської середньої шко загін значкістів ГПО, діє
ли № 5.
секція легкої
атлетики,

ЯКІ КАНІКУЛИ
БЕЗ СПОРТУ?
Піонерське літо розпо
чалось
уже наприкінці
травня. Отож, І па місько
му стадіоні «Піонер» від
булося спортивне свято з

ні нема чого
нарікати.
Ти ж у курсі — в Устинівці вже й квартиру одер
жав. Люди мене кандида
том у депутати райради
обрали — довіряють, зна
чить. Діти ростуть. А от,
що трохи муляє в житті
то це що не все ще доб
ре виходить і на роботі.
Круль, як і всі, до міста Та й у нас в селі. Ти
податися. В Кривому Розі глянь, он школу збудува
здав екзамен до індустрі ли в Мальчевському, а ма
ального технікуму. Зара ла вона, всіх дітей не вмі
хували. Як же здивува щує. Це ж комусь зарані
лись однокласники, коли треба було подумати. Та й
в один з вересневих днів
нині треба було б керів
об’явився хлопець в деся никам краще дбати про
тирічці у Докучаєвому
(там, на центральній са перспективу для села, а
то молоді сьогодні бага
дибі птахофабрики «Сагайдацька», вчилися маль- то, а піти їй нікуди —
чевські хлопці та дівчата). клуб, сам знаєш, із недо
будованої лазні переоб
Не зізнався тоді їм Воло
ладнали. А треба ж поду
дя, іцо повернуло
його
мати й про завтрашній
долю саме так; певно, со
ромився
зізнатися, що день...
Ось уже чотири
роки
просто не зміг жити у ве
ликому місті, серед гамо працює Володимир Круль
ру й метушні, у відриві в Устинівській МПМК шо
не пориваючи
від села, від того, що встиг фером,
полюбити усім СВОЇМ хлоп- зв’язків із рідним селом,
чачим серцем.
з братами (двоє їх у ньо
З того часу і його возив го, обоє працюють меха
Мальчев
щодня колгоспний авто- нізаторами в
бус із Мальчевського в ському), з родиною. За
короткий
Докучаеве. І, може, саме цей порівняно
оті часті поїздки та до час його взнали на ново
рожні розмови з водієм му місці як людину, кот
(балакучий
попався дя ра вміє й любить працю
дечко) пробудили в нього вати, вболіває за справи
перший інтерес до шофе колективу. Через те, пев
рування? Бо після школи но, й обрали на робітни
довго не роздумував: по чих зборах кандидатом у
дав документи до Інгуль- депутати до районної Ра
СЬКОГО СІЛЬСЬКОГО проф- ди народних депутатів по
техучилища...
Устинівському виборчому
Небагато років
збігло округу № 7.
звідтоді, як вони з Воло— Якою
уявляється
дею Жариковим бігали перша депутатська спра
разом на рибалку,, як, зва- ва, якщо вас оберуть до
ривши смачну юшку в за райради, — запитую.
кінченому казанку, мрія
— Думаю,
найперше
ли про далекі дороги й
слід
би
взятися
за
гараж
краї... Ще вчора хлопці—
нашої
МПМК.
Бо
дуже
сьогодні вже мужчини.
І слова їхні й думки при- вже дозолила його відсут
ність водіям — взимку ні
земленіші, суворіші. Во
як найпростіший ремонт
ни — про роботу, про ви
машини
провести... А вза
робничі проблеми.
— Не жалкуєш, що са галі проблем у нас виста
ме так склалося життя?— чає. Переконаний, що де
спитав якось Круля Жа путатові до них має бути
діло.
риков.
— Знаєш, — відказав
С. ПЕТРЕНКО.
Володимир тезкові, — ме- Устинівський район.

СЛОВО ПРО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ

газети, напевне,
ЧИТАЧАМ
запам’яталися спогади

Квітень сорок п'ятого...
За календарем була вее
ра, та у Східній Прусії леЦ<ав сніг, який не хотів про
щатися з останньою воєн
ною зимою. Наше з’єднай-

11 червня 1937 року

«Молодий комунар»

2 стор.

чимало школярів відвіду.
ють різні секції в Кірово
градській дитячо-юнацькій
спортивній школі та У
спортклубі «Зірка».
Цим святом у нас за
вершились шкільні
зма
гання, які проводились
протягом навчального ро
ку. Але під час канікул
його учасники ще зустрі
нуться на спортивних май
данчиках військово-спор
тивного і спортивно-тру
дового табору
«Старт»,
де будуть відпочивати і
трудитіїся багато учнів
нашої школи.
5. БАБИЧ,
учень 6-А класу кіро
воградської СШ № 5.

монструватимуться двічі
на тиждень».
«Нема, буде, вирішує«
ться...». А що ж уже
зроблено конкретно?

3=

І ПІСНЯ, Й ТАНЕЦЬ ДО ЛАДУ
Фанфари сповістили про
початок звітного концерту
творчих колективів
Кіровського Будинку Піоне
рів та школярів, присвя
ченого 70-річчю Великого
Жовтня. Традиційним зві
том розпочинаються кані
кули.
Учасники драматичного
колективу впевнено вели
концерт, читали вірші ра
дянських поетів, розігру
вали сценки.
Та ось зал, почувши
пісню «Аист на крьіше»,
наповнився оплесками. На

сцені — учасники хорео
графічного гуртка, яким
уже шість років керує
Г. Є. Чайковська. Танці в
хореографічній постанов
ці Галини Євгенівни зав
жди не типові і цікаві. На
концерті-звіті вперше бу
ло виконано танець «Ляль
ка». Не поступились
у
майстерності й
учасники
гуртка народного танцю,
вокального та хлопчики з
духового оркестру.
Т. КРАВЧЕНКО,
керівник КІДу.

11 червня 1987 року

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Включайтеся в ударний комсомольсько-молодіжний двомісячник по заготівлі кормів,
який проводитиметься в області з 15 червня по 15 серпня!

Робітнику,
колгоспнику!
Справа твоєї честі:
— добиватися на «зелених жнивах» найвищої ефек
тивності роботи, сповна використовувати збиральну тех
ніку, закладати на зберігання корми найвищої якості
— взяти активну участь в суботниках,
у цей період

які пройдуть

— заготовити не менше однієї тонни зеленої маси

— збирати різнотрав’я на неугіддях,
безперебійну роботу АВМ.

забезпечувати

Комсомольська організація
покликана:
— створити штаб по організації та проведенню удар
ного двомісячника

— надавати практичну допомогу комсомольсько-мо
лодіжним ланкам та кормодобувним загонам
— організовувати суботники, визначати конкретні об
сяги робіт
— розробити умови трудового суперництва, забез
печувати його дієвість і гласність

— широко пропагувати передовий досвід, дбати про
ідеологічне та культурне забезпечення кормодобувникіа.

Студенти і школярі, члени
сільськогосподарських загонів
і трудових об’єднань!
Ваших молодих рук чекають зараз на ланах. Кожен,

незалежно, житель він села чи ні, повинен
період надійним

помічником

стати в цей

колгоспників у заготівлі

кормів, по-господарськи підійти до покладених обов’яз
ків. А, зокрема:

— заготовити по 200 кілограмів зеленої маси
— брати участь у суботниках

— забезпечувати культурною програмою учасників
«зелених жнив» під час відпочинку, обідніх перерв.
АРБІТРОМ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ НА

ПЕРЕМОЖЦІВ ї :
змагання
БУДЕ ВІДЗНАЧЕНО:
@ СЕРЕД ПЕРВИННИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ — ГРАМОТАМИ ОБКОМУ ЛКСМ
УКРАЇНИ І РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КО
МУНАР», ЦІННИМИ ПОДАРУНКАМИ.
0 СЕРЕД МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНОК, КОРМО
ДОБУВНИХ БРИГАД — ГРАМОТАМИ ОБКОМУ
ЛКСМУ І РЕДАКЦІЇ, ПІЛЬГОВИМИ ТУРИСТИЧ
НИМИ ПУТІВКАМИ ПО СРСР.
• ПРАВОФЛАНГОВИМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ТРУДОВОГО СУПЕРНИЦТВА СЕРЕД РОБІТНИ
КІВ І КОЛГОСПНИКІВ, СТУДЕНТІВ І ШКОЛЯ
РІВ ВРУЧАТИМУТЬСЯ ГРАМОТИ ОБКОМУ КОМ
СОМОЛУ І МОЛОДІЖНОЇ ГАЗЕТИ, ТУРИСТИЧНІ
ПУТІВКИ ПО НАШІЙ КРАЇНІ.

ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ СТАНЕ ГАЗЕТА «МОЛОДИЙ КОМУНАР».

червня 1987 року

«Молодий комунар»

Вікторина: «Чи знаєш ти правила
дорожнього руху?»
П'ЯТИЙ ТУР
11а
перше
запитання
четвертого туру вікторини
майже всі учасники від
повіли правильно. Хоче
ться відзначити її тс, ию
більшість учасників вікто
рини — члени загонів
юних
інспекторів
руху,
яких в області
налічує*
ться більше 300 і котрі
об'єднують чотири тисячі
юних помічників ДАІ.
На жаль; є листи, в яких
повідомляється, що в шко
лах немає загонів 1ОІР,
хоч бажаючих вступити
до ніїх багато.
Віктор Гурчак з Олек
сандрівни Кіровоградсько
го району нише, що у них

в школі немає такого за
гону, але він сподівається
на ного створення.
Цікаво розповідає про
роботу загонів ІО1Р натої країни Марія Коваль
з Новгородці.
Правильні відповіді на
решту запитань четверто
го туру вікторини такі:
2. Велосипед
повинен
мати справні гальма і зву
ковії іі сигнал. При їзді на
дорогах у темну пору до
би і в умовах недостат
ньої видимості
(туман,
сніг тощо) велосипед об
ладнують спереду ліхта
рем (фарою) білого ко
льору. позаду — ліхтарем
або світловідбпвачем чер
воного кольору, а з боків

— світловідбивачамн оран
жевого або червоного ко
льору.
3. Першим радянським
автомобілем серійного ви
пуску є «АМО-Ф-15». йо
го сконструювали в Моск
ві 1924 року на заводі
АМО (тепер завод імені
Лпхачова). Цей рік і став
роком початку радянсько
го автомобілебудування..
4. Порушує правила по
садки на вантажний ав
томобіль пасажир,
який
сідає в нього з боку про
їжджої частини вулиці,
тобто з лівого боку.

ПРОПОНУЄМО
ЗАПИТАННЯ П’ЯТОГО,
ОСТАННЬОГО ТУРУ:
1. Який знак встановлю
ють безпосередньо перед
пішоходним переходом?
2. Чому в нашій країні

позаштатний
ПОСТ ДАІ
на дорогах прийнято правосторонній рух?
3. Як повинна рухатися
організована колона до
рослих, дітей?
,4. Що ви знаєте про ви
никнення дорожніх знаків?
Нагадуємо, що термін
надсилання відповідей —
сім Днів після публікації
(за-поштовим штемпелем),
В. БІЛОУС,
інспектор державтоінспекції
управління
внутрішніх справ обл-

виконкому.

■•й
ФУТБОЛ: «ЗІРКА» —
«ТОРПЕДО» (ЛУЦЬК) 2:0.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧ5НКО.

Запорізький індустріальний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1987—1988 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
липня по 5 серпня; на вечірнє і заочне навчання —

Дитинство.

Факультет кольорової металургії і охорони
навколишнього середовища:
металургія кольорових металів, металургія вторин
них кольорових металів, уловлювання і утилізація
пилу і газів, раціональне використання водних ресур
сів і знешкодження промислових стоків.
Факультет електронної техніки:
напівпровідники і діелектрики, промислова електро
ніка.
Енергомеханічний факультет:
промислова теплоенергетика, механічне обладнання
заводів кольорової металургії.
Будівельний факультет:
промислове і цивільне будівництво.

Фото В. СЕМЕРКА.

Змагаються
юні пожежники
У
Кіровограді
були
проведені змагання з по
жежно-прикладних видів
спорту
серед
дружин
юних пожежників шкіл об
ласті. Такі дружини ство
рено у всіх школах
об
ласті.
На змаганнях, якими
керував працівник відділу
пожежної охорони управ
ління
внутрішніх справ
облвиконкому В. А. Сіян
ко, найкращу підготовку
продемонстрували
члени
дружини юних пожежни
ків середньої школи №24
м. Кіровограда. Вони зай
няли перше місце в загаль
нокомандному заліку.
Друге
місце
посіли
представники
Знам’япського району, третє —
юні пожежники десятиріч
ки № 6 обласного центру.
Особисті високі показ
ники мають І. Божий з кі
ровоградської
середньої
школи № 24. О. Кузін. зі
Знам’янки та І. Дегтярьов
із Світловодського району.

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

ли духові оркестри Новоукраїнського палацу куль
тури «Ювілейний», Аджамського СБК Кірово
градського району.
Заваллівського
СК Гайворонського району. Новоархангельського МБК № І
та Опуфріївського РБК.
У святах музики брали
участь
вокально-інстру
ментальні ансамблі, троїс
ті музики, оркестри
на
родних інструментів.
Чіткий стрій і гарний
зовнішній вигляд проде-монстрували колони бара
банщиць
Новгородківського,
Голова пінського,
Гайворонського,
Кірово
градського районів.

А. ЩЕРБИНА,

інженер відділу по
жежної охорони УВС
облвиконкому.

Сурми
п’ятирічок
Більше місяця тривало
на Кіровоградщині
12.-е
обласне
свято
музики
«Сурми
п’ятирічок» та
марш-парад духових оркестрів, в якому
взяли
участь 474 самодіяльних
художніх колективи.
Організовано,
масово
пройшли свята у Голованівському.
Новгородцівському,
Гайвороііському
та Онуфріївському райо
нах.
Хороший рівень кон
цертних програм показа-

Н. НРАВЧЕНКО.

«Голосуємо
за мир»
У міжспілковому
Бу
динку самодіяльної твор
чості відкрилася обласна
виставка самодіяльних фотомайстрів
під девізом
«Робітничий клас у бо
ротьбі за мир».
В експозиції представ
лено близько 100 робіт ЗО
авторів — учителів, робіт
ників, інженерів,
викла
дачів вузів. Перед об’єк
постали
тивом аматорів
передонаші сучасники,
вики виробництва.
Триптих Н. Мощинського «Мат’и-зсмля» розпові
дає про поле, ту землю,
яка дає нам хліб, життя.
Серія «Пам’ять» О. Він
ницького нагадує суворі
випробування Великої Віт
чизняної війни, показує
ветеранів, які
захитали
нас від загарбників. Темі
миру присвячена фотогра
фія Н. Москальова «Голо
суємо за мир».
Г. ХАРИТОНОВ.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Фізико-металургійиий факультет:
^металургія кольорових металів, механічне облад
нання заводів кольорової металургії, раціональне ви
користання водних ресурсів і знешкодження промис
лових стоків.
Документи приймаються: на денне навчання — з 1

Київський геологорозвідувальний технікум
Міністерства геології УРСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1987/1988 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ КУРСИ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ
Технікум готує спеціалістів з таких спеціальностей:
1. Техніка розвідки родовищ корисних копалин.
2. Геофізичні методи дослідження свердловин.
3. Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ
корисних копалин.
4. Геологія, пошуки і розвідка родовищ корисних
копалин.
5. Гідрогеологія та інженерна геологія.
6. Геофізична апаратура та устаткування.
На базі 8-річної школи на І курс приймаються
тільки юнаки, яким на 1 червня 1987 року виповни
лось 15 років, з таких спеціальностей:
1. Техніка розвідки родовищ корисних копалин.
2. Геофізична апаратура та устаткування.
3. Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ
корисних копалин.
4. Геофізичні методи дослідження свердловин.
На базі середньої школи (другий курс) проводиться
набір з усіх спеціальностей, крім спеціальностей
«Геофізична апаратура та устаткування».
Без вступних екзаменів зараховуються:
а) вступники на спеціальності «Геологія, пошуки і
розвідка родовищ корисних копалин» і «Техніка роз
відки родовищ корисних копалин» (за результатами
співбесіди);
б) нагороджені після закінчення середньої школи
золотою або срібною медаллю і після закінчення
восьмирічної школи — Похвальною грамотою (лис
том);
в) офіцери, прапорщики, мічмани Збройних Сил
СРСР, військ і органів КДБ при РМ СРСР і М8С СРСР,
звільнені з військової служби в запас за станом здо-

НАША АДРЕСА:

нМолодой коммунар» —

316050. МПС,

орган Кировоградского

м. Кіровоград,

областного комитета

вул. Луначарського,

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Фізико-металургійиий факультет:
металургія чорних металів, металургія кольорових
металів, напівпровідники і діелектрики, хімічна тех
нологія кераміки і вогнетривів.
Технологічний факультет:
промислова теплоенергетика, механічне обладнан
ня заводів чорної металургії, обробка металів тис
ком. промислове і цивільне будівництво, економіка і
організація металургійної промисловості.

ЕК 03220.

з 20 квітня по 5 серпня.
Всі вступники здають екзамени з мови і літератури
(письмово), математики (письмово) і профілюючий
екзамен.
Профілюючий екзамен на спеціальності: металургія
чорних металів, металургія кольорових металів, ме
талургія вторинних кольорових металів, раціональне
використання водних ресурсів і знешкодження про
мислових стоків, уловлювання і утилізація пилу і га
зів, хімічна технологія кераміки і вогнетривів — хі
мія (усно).
Усі вступники на гостродефіцитні спеціальності:
металургія чорних металів, металургія кольорових
металів, металургія вторинних кольорових металів,
промислова теплоенергетика, механічне обладнання
заводів чорної металургії, хімічна технологія керамі
ки і вогнетривів, склавши два вступних екзамени
(профілюючий і математику) не менше ніж па 8 ба
лів звільняються від третього екзамену. Медалісти
шкіл, хто закінчив середні профтехучилища і техні
куми з відзнакою, при вступі па перелічені спеціаль
ності можуть бути прийняті без екзаменів за резуль
татами попередньої співбесіди.
Для надання допомоги вступникам в підготовні
до вступних екзаменів з 1 липня в інституті діяти
муть підготовчі курси.
Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Докладніше про умови прийому можна дізнатися
в приймальній комісії інституту (кімн. Л 220) за ад
ресою: пр. Леніна, 226 (зупинка міського транспорту
«Концертний зал ім. Глінки») чи по телефонах:
2-72-21;
2-73-12
і
телефопом-автоінформатором
2-72-97; 2-72-98.

Індекс 61103.

ров’я, скороченням штатів, вислугою років (протя
гом двох років після звільнення);
г) випускники середніх професійно-технічних учи
лищ, які отримали диплом з відзнакою;
д) нагороджені після закінчення середньої школи
Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивчен
ні окремих предметів — алгебри і елементарних
функцій (початок аналізу), геометрії, російської (ук
раїнської) мови і літератури»;
е) вступники на спеціальності «Геологія, пошуки і
розвідка родовищ корисних копалин», «Геофізичні
методи пошуків і розвідки родовищ корисних копа
лин», «Геофізичні методи дослідження свердловин»,
«Гідрогеологія та інженерна геологія», «Техніка роз
відки родовищ корисних копалин» і які закінчили за
гальноосвітні школи, середні професійно-технічні
училища на базі восьмирічної освіти з оцінками «4»
і «5», середні професійно-технічні училища на базі
середньої освіти (технічні училища до їх перетворен
ня в середні профтехучилища» з відзнакою по спе
ціальності, спорідненій обраній в технікумі (за ре
зультатами співбесіди).
Вступні екзамени та документи для вступу згідно
з Правилами прийому в технікуми 1986 року.
З 1 липня в технікумі працюють підготовчі курси.
При технікумі знаходяться гуртожитки і їдальня,
розташовані на території технікуму, сучасний спор
тивний комплекс, учбовий полігон.
Адреса технікуму: 252150, м. Київ-150, вул. АнріБарбюса, 9. Приймальна комісія, тел. 269-30-85. їхати
тролейбусами №№ 1, 4, 10, 11, 12, 13 до зупинки
вул. Ульянових.
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