ЖНИВА-87

В «офсайді»
опинилися В ГАРЯЧУ ЖНИВНУ ЛОРУ
МОЛОДІ ВОДІЇ КОЛГОСПУ
ІМЕНІ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ
СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ. З ЧИЄЇ вини?
Жнива — кампанія не
ординарна.
Насамперед
тому; що вимагає
вона
від учасників
хлібозби
рання повної відмобілізованості, чіткості, оператив
ності. Цю обставину вра
ховували молоді хліборо
би нашого району — члеми комсомольсько-моло
діжних збиральних і тран
спортних екіпажів. Пере
важна більшість з них —
13 комбайнових, 5 матко
вих, 5 сімейних і 26 тран
спортних екіпажів — за
здалегідь
підготувалася
до жнив-87. І включилися
молоді механізатори, як
свідчать оперативні зве
дення, в роботу дружно.
Включилися, але не всі...
Маю на увазі прикрий ви
падок, що трапився в кол
госпі імені 40-річчя Жовт
ня
(секретар
комітету
комсомолу Анатолій Пет
риченко).
У цьому
господарстві
трудиться немало моло
ді. Закономірно, що май
же всі комсомольці —
водії та механізатори ви
явили бажання попрацю
вати на жнивах. Були се
ред тих
добровольців і
працівники
автогаража
Сергій Іонов, Віктор Соловйов та Іван Овчинни
ков. Правління
колгоспу
підтримало їхню ініціати
ву створити на час жнив
тимчасові комсомольськомолодіжні
автомобільні
екіпажі, довірило
хлоп
цям грузовики — «ГАЗ52» та «ГАЗ-53». Щоправ
да, вони потребували ре
монту, але ж час для цьо
го ще залишався.
Юнаки
серйозно по
ставилися до відповідаль
ного доручення. До по
чатку масового виходу у
поле вони перевірили всі

вузли, замінили ті,
що
вийшли з ладу, ущільни
ли місця можливих втрат
зерна. Залишалося
од
не — встановити акуму
лятори. Без них, як відо
мо, не обійтися ніяк. І тут
водіїв чекало
розчару
вання.
— Акумуляторів
немає, — розвели руками в
господарстві.
— Треба
зачекати...
Допомогти
молодим
трудівникам
спробував
міськком комсомолу. Од
нак на його запит керів
ник райагропостачу Є. П.
Хохлєнко відповів досить
непевно:
акумулятори,
мовляв, річ гостродефі
цитна, найближчим часом
навряд чи будуть
вони
навіть в обмінному фон
діСитуація така: жнива—
в розпалі, колеги Сергія
Іонова, Віктора Соловйо
ва та Івана Овчинникова
давно трудяться на жнив
них трасах, а комсомоль
ці, котрі зробили все від
них залежне, аби допо
могти
власному
госпо
дарству
провести
зби
ральні роботи в стислі
строки й без втрат, хоті
ли
перевірити себе в
справжньому ділі,
зали
шилися ні в сих, ні в тих.
Хто в цьому
винен?
Чому акумулятори рапто
во стали таким
небаченим дефіцитом, до тогож
в гарячу жнивну пору?
Сподіваємося, що відпо
відь на ці запитання дадуть керівники колгоспу
імені 40-річчя
Жовтня,
райагропостачу та
їхні
колеги з обласного агро
промислового об’єднання.
В. САМОФАЛ,
інструктор Світлоподського міськкому ком
сомолу.

ПРАВОФЛАНГОВІ і
ХЛІБНОЇ НИВИ

• «ХТО ВІН. СУЧАС
НИЙ ЦИГАН?».
ЦЕЙ
ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ
ЧИТАЙТЕ У ВИПУСКУ
«СВІТОГЛЯД»—з СТОР.

• НАРИС НА КОН
КУРС «1917—1987. ДІ
ЛА, ДНІ, ЛЮДИ» 2 СТОР.

• РОЗПОВІДЬ ПРО
ЕНТУЗІАСТА
СТРІ
ЛЕЦЬКОГО СПОРТУ—
4 СТОР.

ОБЛАСНЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ
НА ПРИЗ «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» ОЧОЛЮЮТЬ:

Серед молодих
комбайнерів,
які працюють на:
«Дон-1500»
Олександр ШВЕЦЬ із
радгоспу
«Устнпівськиіі»
Устинівського району —
з площі 377 гектарів на
молотив 9606
центнерів
зерна.
СК-6
Микола СА В РАЙСЬКИЙ
з колгоспу імені
Карла
Маркса
Добровсллчківськогб району — з площі
268 гектарів
намолотив
8582 центнери зерна.
СК-5
Володимир

РИБАЧОК

з
колгоспу
«Дружба»
Вільшанського району —
зібрав зернові па 300 гек
тарах,
намолотив
8288
центнерів зерна.

Серед молодих жаткарів:
Василь ХОРОШУН з
колгоспу «Рассвет» Бобринецького
району
—
жаткою ЖВН-6 поклав у
валки зернові па 393 гек
тарах.
Серед молодих водіїв:
Іван ЙОВИК із рад
госпу «Устппівськнй» Устипівського району — ав
томобілем «ГАЗ-53» пере
віз 9606 центнерів зерна
па відстань 12 кілометрів.

Добре працює на жнивах випускник Трепівсьної
середньої школи Володимир РЕСКАЛЕНКО. Він поміч
ник комбайнера, а любов до праці молодим хліборо
бам прищеплюють такі досвідчені комбайнери кол
госпу «Маяк» Знам'янського району, як А. І. Чете
рне, В. Г. Хдівицький, Г. Ф. Чернецький та В Д. Бри
жук.
Фото В. ГРИБА.

ЗА ШТУРВАЛОМ «ДОНУ»
"V СІМ’Ї Шведів діти
зарані привчалися до
техніки: батько
Степан
Семенович працює у рад
госпі «Устинівський» ме
ханізатором. Йому
хоті
лося, щоб хлопці насліду
вали його фах. Тож під
час літніх канікул стар
шокласники Сергій, а по
тім і Сашко не один рік
були у батька за поміч
ників.
І не вплинуло на їхній
вибір — ким бути. Хлопці
пішли батьковим шляхом.
Став механізатором Сер
гій. А згод'ом і Сашко
вступив у Кіровоградський
технікум механізації сіль
ського господарства. За
кінчив перший курс —
пішов на службу в армію.
] там не розлучився з тех
нікою: став мехапіком-водієм танка.
• Після звільнення в за
пас Сашко успішно закін
чив технікум і прийшов у
рідшій радгосп, звідки на
правили його па навчання.
Запропонували
посаду
старшого іпжепера-меха-

Сьогодні
в номері

ніка третього
відділка. собі сам, — сказав тоді
Погодився. Серйозно взяв Анатолій Олексійович.
ся за роботу. Тут і стала
Олександр, сам комсо
ся ота подія неабиякої ва молець, вирішив
перего
ги: радгосп першим у ра ворити із такими ж спіл
йоні
придбав комбайн чанами — шофером Іва
«Дон-1500». Машина но ном Попиком та електро
ва. складна. Кому її до зварником Миколою Навірити?
умичем.
— На складну машину
— Якщо погодяться, —
треба ставити молодого, забирай обох.
добре підготовленого спе
Працювали спочатку па
ціаліста, який би не ском
валків. Потім
прометував її, досконало обмолоті
вивчив особливості й ін перейшли па пряме ком
ших потім навчав роботі байнування. Тут і пере
на ній, — сказав директор свідчилися в перевагах но
радгоспу А. О. Петренко, вої машини.
— Денний виробіток ком
Зупинились на кандида
турі Олександра 111 неня. байна, — каже Олександр
Людина грамотна, серйоз Швець, — мп довели до
37 гектарів, а намолот—
на. Таким тільки й працю
вати на новій техніці.
до 1116 центнерів. При
— Покликав мене ди близно таких показників
ректор,—розповідає Олек добивалися протягом чо
сандр Швець, — запропо тирьох днів підряд. Пере
нував на період
жнив коналися: «Дон-1500» —
стати комбайнером.
Та високопродуктивна маши
ще й сісти за штурвал на. Але втрати допускає
«Дону». Взявся за підруч в тій же мірі, що й інші
ники, став готувати ком комбайни. Конструкторам
байна до роботи.
треба ще
попрацювати
— Помічника вибирай над нею...

ТРУДОВИЙ РИТМ
_____ П'ЯТИРІЧКИ
у ПІСЛЯОБІДНЮ по&
ру жниварів спітка
ла - невдача.. Підвела коса
жатки комбайна. Комбай
нер, його помічник і шо
фер кинулись шукати при
чину:
кожна
хвилина
жнивного дня дорога.
Першим причину поламкп
виявив
Олександр
Швець:
— Гляньте: обірвало й
перекосило сегмент. Тому
й коса не ходить.
Хлопці швидко накле
пали сегмент і рушили в
загінку.
Радіє успіхам сина і:
Степан Семенович Швець,
радіє й старший брат
Сергій. Вони, до речі, теж
ідуть в числі кращих жни
варів радгоспу.
— Трудову сім’ю Шве
ції!, — каже секретар парт- ;
кому господарства М. П.
Денисенко, — те
горік
було занесено на районну
Дошку пошани. А цього
літа вони знову підтверд
жують свій високий класі
любов до хліборобства.
П. ЩЕРБИНА.

ПРИСКОРЕНИЙ!
КОМСОМОЛЬСЬКА
ІНІЦІАТИВА. ПОШУК

Оптимізм
підтверджуємо ДІЛОМ
На пропозицію стеорити коли колектив лише фор
в нашому цеху комсомоль мувався, на нашу адресу
сько-молодіжну
бригаду чулися й репліки: як /ложе
працівники зі стажем мали слюсар другого чи третьо
виготовляти
заздалегідь
підготовлену го розряду
відповідь: не справляться. штамп, за який раніше бра
шостого
І підкреслювали, що за та лись спеціалісти
Липкім,
кої організації
трудового розряду? Віктор
процесу навіть спитати за наш перший бригадир (те
прорахунки ні з кого буде. пер він заступник началь
От робота за індивідуаль ника цеху), на це не звер
ним планом, вважали, — тав уваги. Нас же перепи
тував: зробите? Відповідь,
інша річ.
— Буде з кого спитати за звичайно, була ствердною«
помилки, — заявили ком
У змаганні до дня від
сомольці. — Відповідатиме криття XX з’їзду
ВЛКСМ
мо за порушення трудової стали на трудову вахту під
дисципліни всім
колекти- девізом: «XX з'їзду ВЛКСМ
— двадцять ударних тиж
вом.
На щастя, були у ветера нів». Вийшли переможцями
нів й інші думки: це ж мо лише за останні десять тиж
бригади
лодь, он як
стараються нів. Підвів член
хлопці. А майстер дільниці Сергій Кузьмін: на робочо
Ілля Голасв намагався будь- му місці застали його в не
що втримати новачків на тверезому стані. Порушни
підприємстві.
Йому й за ка трудової дисципліни ко
вдячуємо тепер, що з ча лектив покарав суворо. До
пляма
сом КМК слюсарів-інстру- тепер ця ганебна
час
ментальників почав
діяти, лежить на нас. Та в
переріс в укрупнену брига перемін, коли наша брига
да шукає і знаходить нові
ду.
форми роботи, а ми всі
Час становлення
давно
вже минув, нині працюємо дбаємо, щоб ініціатива вті
на повну потужність. Не за лювалася в конкретну спра
ради великих заробітків, а ву, цей вчинок замовчува
ти просто не мали мораль
тому, що робота подобає
ного права.
ться. Розуміємо, відстоюва
Нас часто запитують про
ти ідею, агітувати за неї
секрети здобутків. Однією
потрібно ділом.
Візьмемо, наприклад, твор молодістю усім проблемам
Мабуть,
чий пошук наших умільців. тут не зарадиш.
Дехто, певно, вважає: ну, ми добре працюємо ще й
що може слюсар?.. У кра
щому разі, виконувати ро тому, що розуміємо: окрім'
боту за кресленнями. У нас заробітків, процентів пере
же не раз траплялися ви виконання плану
важливо
падки, ноли інженери пере
робляли нреслення
після дбати й пре добре ім’я
наших вдосконалень А чо колективу.
му б і ні!
З часом змінюється склад
КМК виробляє
штампи.
Щоб зробити один, скажімо, колективу. Люди вироста
потрібно відповідно до тех ють на наших очах, вирос
нології затратити вісімнад тають завдяки праці. Ти»
цять годин. ГЛи jk справ
ляємося за десять. Завдяки новачків, котрі поповнюють
чому? Бо намагаємося еко бригаду, приймаємо з ра
номити час на кожній опе дістю, навчаємо трудитися
рації. не боїмося
вносити
зміни і поправки в техноло творчо.
С. ДИМОВ,
гічний процес.
член КМН слюсарів-інУ бригаді трудяться спе
струментальників цеху
ціалісти різної кваліфікації.
№ 2 Кіровоградського
Роботу виконуємо різнома
заводу радіовнробів.
нітну. Кілька років тому,

ХОЧ І СКРОМНИЙ НАШ ВНЕСОК
Ми, учасники табірного
збору піонерського активу
міста Кіровограда, прове
ли мітинг для того, щоб
висловити свою солідар
ність із народами, які бо
рються за мир в усьому
світі. Ми не байдужі до
того, що багато наших ро
весників за рубежем не
мають даху над головою,
нормальної їжі. можли
вості навчатися.

Від імені 15 тисяч піоЧ
перів міста
Кіровограда
ми пропонуємо створити
при Радянському фонді
миру і піонерський фонд.
Вносимо у нього свій
скромний внесок — 11 кар
бованців ЗО копійок, які
ми зібрали на ■.рмарку со
лідарності
За дорученням ком
сомольців І піонерів
табірного
збору —’
І. БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

——

2 с тор.

6 серпня 1987 року

«Молодий комунар»
оперативності та компетент
ності у вирішенні госпо
дарських питань і секретар
комітету комсомолу Ольга
Донченко.
Але ми не знімаємо вини
лектив ферми став мало і з себе. Бо розуміємо, що
не прохідним двором. Хтось шефство передбачає тісні
приходить, хтось звільняє ше співробітництво, дієвіться, деякі
групи
Іроз- шу допомогу. До цього ми
доюються підмінними дояр й прагнемо.
ками. Без сумніву, є в цьо
му вина голови правління
В. МИХАЙЛЕНКО,
В. М. Кравченка, секрета
Інструктор
Компанийря парткому В. П. Чернієнського райкому
ком
ка. Не проявляє належної
сомолу.

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ЯК ПОДОЛАТИ
ІНЕРЦІЮ?

Була кілька років тому в обговоренні щойно відкри
того профілакторію та кім
колгоспі імені Комсомолу нати відпочинку. Але, на
України ферма, яку з пов- жаль, це ніяк не позначи
лося
на
продуктивності
вим правом називали мо- молочного стада. Та й на
лодіжною. Власне, вона й вряд чи можна було очіку
вати блискавичних резуль
досі
залишилась,
стоїть татів. Річ у тім, що сама
галузь (а колгосп, до ре
все там же — на околиці чі, спеціалізується на ви
Нечаївкй. Але трудівниць робництві молока) давно у
Нечаївці
занедбана, ве
комсомольського віку в ко деться вона без урахувань
місцевих умов.
лективі МТФ працює все
Узяти хоча б кормову ба-.
менше й менше. Скажімо, зу. Вона аж ніяк не може
задовольнити потреби тва
ЛІШІ — тільки дві: Тетяна
ринництва. Сівозміни кор
належним
Тростяна і Тамара Короб мових культур
чином не плануються, трап
ка.
ляється, що фураж заго
товляється з порушеннями
Як пояснити це явище? технологічних вимог. Зро
.Чому
втрачають молоді зуміло, що належної відда
мешканці села інтерес до чі від нього годі Й чекати.
професії тваринника? Ці та
Нинішній рік навряд чи
інші питання не дають спо
кою нам, працівникам рай внесе якісь позитивні зміни.
Суджу по тому, що кормокому комсомолу. Останнім
господарства
часом займатися цим
ми добувники
почали предметніше, адже припасли з першого укосу
менше 350 тонн сіна. Прак
рішенням обкому комсомо
лу ферму оголошено під- тично, цього мало навіть
для годівлі поголів’я
на
ПІД
шефннм виробничим
Впевнено наближається до поставленої мети — нашої підшефної ферми. Тим
розділом райкому.
доїти від кожної корови своєї групи не менше п’яти
часом у господарстві є ще
тисяч кілограміз молока — доярка колгоспу Імені
Про здобутки, позитивні дві МТФ.
Шевченка Ульяновського району Надія Животовсьиа.
зрушення говорити ще рано.
Низька
продуктивність
Вона
— лідер районного змагання, присвяченого юві
Яак, ми постійно тримаємо худоби, як відомо, один з
лею Великого Жовтня.
зв’язок із .................
керівниками ГОс- головних. факторів, що неНині середньодобовий надій з групі номсомолни
подарства, регулярно
відвідуемо МТФ. Надали тва- гатіївио впливають на за ; перевищує 12 кілограмів. А всього з початку року
робітну Іплату трудівниць,
вона надоїла в середньому понад три тисячі кілограранникам і конкретну до- Тому н зрозуміле
;
бажання
, мів молока від корови.
помогу: відремонтували під молодих
доярок
знайти
На
знімку:
молода доярка Надія ЖИВОТОЗчас кількох субогншсів літ більш оплачувану роботу. | СЬКА.
ній табір, брали участь в Поволі, але невпинно коФото С. ФЄНЕНКА.

I

ТАНЦІ
І ПІСНІ
СТЕПОВИКІВ

І

З програмою, складеною

ІЗ

перлин

народної твор-

чості степового краю, бра

тимуть

колективи

участь

художньої

самодіяльності,

Компанійця,
ансамбль
танцю «Віночок»
Олек«
сандрійського елекгроме.
ханічного заводу, чолоаі,
чий вокальний
ансамбль
«Гай»
Кіровоградського
РБН, ансамбль народної
музики
Світловодського
РБК,
жіночий вокальний^*
ансамбль
Бобрикеіфйого *

окремі виконавці з кашо1

РБК,

області у Днях

Свірнівського
сільського
будинку культури
Голо,
ванівського району Надія
Лагода та інші.

творчості.
вони в

народної

Проходитимуть

місті-герої

Києві

8—9 серпня ц. р. у рамках

другого Всесоюзного фестивалю

ті,

народної творчос-

присвяченого

70-річчю

Велиної Жовтневої

соціа

лістичної революції.

Цікаву,
оригінальну
фольклорну програму по
кажуть
киянам
народні
са/лодіяльні художні
ко
лективи — ансамбль пісні
і танцю «Весна»
Кірово
градського БК імені І. С.

солістка-вокзліс;н.а

Концерти-звіти
аматорів-землякіз
відбудуться
8 серпня на концертних
площадках
ВДНГ УРСР,
центрального парку куль
тури, музею народної ар
хітектури та побуту, а 9
серпня — перед будівель

никами, які
Чорнобилі.

працюють

Є. БОРИЧеЗСЬКИЙ,
завідуючий
відділом
народної
творчості
ОНМЦ народної тзорЧОСТІ.

МОСКВИЧ
НА ЦУКРОВАРНІ
У просторому
чекаль
ному залі Ульяновського
відбулася
цукрозаводу
лекція-бесіда про сучасне
становище,
міжнародне
яку слухало більше
ста
чоловік. Виступив лектор
Всесоюзного
товариства
«Знання», викладач Мос

ковського інституту між
народних відносин, моло
дий кандидат економічних
наук Дмитро Павлов.
Свою розповідь лектор
ілюстрував прикладами й

статистичними
даними,
зокрема, з питань радян
сько-американських
від
носин. Московський лек
тор побував і в колективі
ремонтно - транспортного
підприємства; з публічною
лекцією він
виступив у
приміщенні
райцентрівського кінотеатру «Мир»(

Л. БАЖАТАРНИК,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
м. Ульяновка.

НА КОНКУРС
АЛО у мене тепер залишилось дру

зів дитинства. Серед них брати БочМковські
— Олександр та Анатолій. Си

ни двадцятип’ятнтисячнпка,
колиш
нього слюсаря Єлисаветградського заводу «Червона зірка», а згодом — начальника сільського полігвідділу в селі Ганнівка-Безрідна Братського райому на Миколаївщині, активного оргапізатора колгоспного руху.
- - - Коли ця
сім’я переїхала в село, браги почали
вчитися зі мною в одному класі. Тоді
я з ними й подружився. І зараз наша
дружба продовжується. Недарма кажуть в народі: стара дружба не іржа
віє.
1. —
Старший, Олександр, нині живе в
Ленінграді; обороняв ного під час
блокади, повернувся в місто Леніна
після Великої Вітчизняної. А менший,
Анатолій, — в Кіровограді. Я з ким
зустрічаюсь, буваючи в обласному
центрі, нерідко — в госпіталі інвалідів
Великої Вітчизняної війни. А ось із
старшим на зустрічі не щастить: як
зустрілися в місті Пушкіні навесні
1941 року, то більше й не бачилися аж
до вересня 1982. Тільки й того, що ін
коли писали один одному.
Після дуже довгої перерви одержав
я віл мого любого Сашка такого листа:
«...Учились ми разом, Іване, в сіль
ській школі, потім у Кіровограді часто
зустрічалися - то п кінотеатрі «Сивашеиь», то па стадіоні в дні спортив
них змагань, то на піонерських зльо
тах та олімпіадах,.. Цікаво ми жили,
вміли дружити.
Непомітно так промайнуло босоноге
дитинство. Стали ми юнаками, комсо
мольцями. і молодість наша була, я
сказав би, неповторною... Вона припа
ла на романтичні часи перших п'яти
річок, роки становлення колгоспного
ЛЯЛУ п кРаїні. Нас разом призвали
•і;..
’., ч0.^'.
•
- 7- ряд«^Червоної
• ■
-І — ■.«». Армії, ОД«
зом і служили в Ленінграді... А ту екскурсію
по ленінських
"....... ~ ""
"
місцях пам'ятаєш?..».
2. —
І я знову пригадав літо 1939-го. Ми
навчалися у полковій школі молодших
командирів. Увечері, напередодні віїхідного дня; комісар нашої школи
II. І. Петров, людинав...........................
,,
літах, із пітерськпх робітників, прийшов провідати
нас, курсантів. У ленінській кімнаті він
новів мову про повернення Володимн-

ра Ілліча Леніна з еміграції в Петро
град у квітні 1917 року. Розповідав
жваво її цікаво. Ми, двадцятилітні, за
тамувавши подих, уважно слухали
його. Боялися пропустити бодай сло
во. Перед нами поставали незабутні
епізоди повернення Володимира Ілліча
на Батьківщину.

» « »
Цікаво розповідав комісар про те,
що добре знав із власного досвіду.
Павло Іванович сам був
активним
учасником революційних подій того
неповторного часу в Петрограді. Штур
мував Зимовий. Свою розповідь пов'я
зував з нашими солдатськими будня-

СПОГАДИ, НАВІЯНІ
ЛИСТОМ
* $ *
...Радісна звістка надійшла в Пітер:
Ілліч приїжджає увечері 3 квітня. Га
зети в місті не виходили, заводи не пра
цювали. Та звістка блискавично обле
тіла всю столицю. А ще швидше про
неї довідались солдати військових час
тин, які перейшли на бік революції,
матроси революційної Балтики.
Па заклик Кронштадського комітету
РСДРП(б) на всіх кораблях було ого
лошено бойову тривогу. Моряки ви
слали на вокзал зведений загін для зу
стрічі та охорони вождя революції...
...Ось і поїзд зупинився біля перону.
На порозі вагона з'явився Ілліч
привітний, усміхнений. До нього
ким стройовим кроком підійшов
чальник почесного караулу:
— Дорогий Володимире Іллічу, до
звольте Вас від імені революційиоі
Балтики і повсталих солдатів Петро
градського гарнізону щиро привітати з
прибуттям в Пітер, на Батьківщину!
Були й інші вітання. А колишній
, слухач партійної школи в Ланжюмо
І. Д. Чугурин вручив В. І, Леніну пар
тійний квиток... Потім настала мить,
коли сильні руки робітників підхопили
та понесли вождя до броньовика, під. садили його на кулеметну башту. Під
небом столиці прозвучала полум'яна і
натхненна промова Леніна.
— Товариші, — говорив вождь, —
ви не тільки звільнили Росію від цар
ського деспотизму, але й поклали по
чаток соціальній революції у міжна
родному масштабі. Хай живе соціа
лістична революція!

ми... Раптом комісар запитав:
— Може, влаштуємо перерву?
— ІІІ-ні, не треба! — почулися го
лоси курсантів.
— Не завадило б і нам побувати на
Фінляндському вокзалі, — вирвалося
в Олександра Бочковського.
— А що, це ідея! — підтримав про
позицію комісар, — обов'язково побу
ваємо, та й в інших ленінських місцях
теж...
*
— У ті пам'ятні дні, — продовжував
наш комісар. — я був за віком таким,
як нині ви. Працював на заводі слюсарем. У дні лютневої революції всту
пив до бойо
вої робітни
чої дружини,
одержав гвин
тівку,
патрони,
брав
участь у барнкадних бо
ях. Зустрічав
Леніна з емі
грації. Стис
куючи в ру
ках гвинтів
ку, йшов у
перших рядах
колони і теж
бачив тоді Ле
ніна на бро
ньовику. Мені
здається, що
це лише вчо
ра було—так
чітко запам'я
тався отой ніч
ний похід з

* *

ФІНЛЯНДСЬКОГО

вокзалу...
...Біля пала-

цу
Ксешннської о третій
годині
ночі
відбувся НО
ВИЙ мітинг. Іл
ліч виступав з
балкона.
В
півторагодин
ній
промові
він
виклав
свої
погляди на поточннй момент. Та й потім
люди не розходились
3. —
Наступного дня після тої пам'ятної
розповіді комісара вся наша полкова
школа, чітко карбуючи крок, прямувала на Фінляндський вокзал’ Там , на
привокзальній
площі, ми вперше у
своєму житті
____
„1ЯП
побачили
знаменитий
пам'ятник В. І. Леніну. ВнсокиіГп’єде"
стал з обрисами башти броньовика, а
на ньому
велична постать вождя із
заклично піднятою рукою. І ми, курВ.1ДЧУЛИ Раптом, що Ленін через
ізІ заТк™:НеНаЧе звер^ться до нас

ціяГ Хаи ЖИВЄ соціалістична револю
ції пройшли Від перону, де

разом -з
* * *
сьГий аЛйКи Та 9лекса»ДР

колись

Бочков-

участь у том\-131г .К!роДогРадШ брали
?І\"ровАІ- БУЛИ
СМихайлоТР-ЙОВ°'
ло Груша
ЇЙПї-ЙКла із За•з ТИХ щр в серцях з Масляниківкн.
спогаді! того дня, — своїх бережемо
дорогі спогади
ЮНОСТІ, ОВІЯНОЇ
Великої °ВітчХЯХї’аМИ фінської та
АЖаХЬй8 ДУШІ
Д" "
з нас, мов
далеке и разом з
тим
таке
близьке
та
рідне ленінське:
— Хай живе
соціалістична революцін!

-«»с„1лкм жГРН.піД(,,сс“;:

6 серпня 1987 року

«Молодий комунар»
З ВИПУСКУ «СВІТОГЛЯД»

що живить
ІНІЦІАТИВУ
Книголюбів, об'єднаних
а первинну організацію,
у виробничому об'єднан
ні «Червона зірка» налі
чується 1320 чоловік. Це—
40 цехових І ВІДДІЛІВСЬКИХ
організацій, За час свого
існування з 1976 року вони провели серйозну організаційну й культурномасову роботу,
,, головним
напрямком
якої
стала
пропаганда
науково-технічної книги
не тільки
джерела інформації
про
досягнуте в науковій ла
бораторії, на заводі
та
врожайному полі, але й
реального засобу
впро
вадження в практику до
сягнень
науки і техніки,
0 підвищення
е
ефекгивності виробництва.
1935 року на головному
заводі об’єднання не було
жодного верстата з ЧПУ.
Сьогодні їх 8ЖЄ близьно 60
одиниць, до кінця п'ятиріч
ки буде близьно 120. По
чав діяти обчислювальний
центр. В ПНІ та ПКТі —
системи
автоматичного
*
проектування. Найближчим
часом їхня робота
буде
скоординована і носитиме
комплексний характер.
Багато спеціалістів об'
єднання, ведучи підготов
чі роботи по впроваджен
ню нової робототехніки,
вивчають її, вчаться самі
та навчають інших. А цей
процес неможливий
без
науково-технічної літера
тури. За ініціативою кни
голюбів у технічній
біб
ліотеці об'єднання (вона
стала важливою складо
вою частиною первинної
організації в справі про
І
паганди книги)
функціо
нує постійно діюча вистазка «Прискорення науко
во-технічного прогресу—
завдання
першочергове
економіки
розвитку
СРСР», створені картоте
ка «Прискорення
наукоНТП,
пам'ятка
читачеві
«Що читати з робототех
ніки» і бібліографічна до-

досвід
відка «Вплив НТП на по
ліпшення якості продук
ції».
Необхідно
підкреслити,
що прискорення НТП за
лежить і Оїд матеріальнотехнічної бази самих бібліотгн. Наші ж бібліотека
рі користуються дідівськи
ми методами:
від
руки
заповнюють численні фор
муляри, картки наталогів,
витрачають невиправдано
багато часу на пошук ви
дань в допотопних ката
логах... Вібліотени не ма
ють розмножувальної тех
ніки, апаратів для читан
ня мікрофільмів та іншо
го обладнання. Ці пробле
ми теж знаходяться в полі
зору
членів товариства
книголюбів.
Продовжує
поширюва
тись така
форма озна
йомлення з науково-тех
нічною літературою,
як
створення пересувних біб
ліотек у відділах, цехах і
навіть в бригадах. Цією
дуже важливою справою
добросовісно займаються
книголюби-активісти, біб
ліотекарі на громадських
засадах, їхня безкорисли
ва праця допомагає кон
структорам,
технологам,
економістам, олераторамналздчикам. Хороші
пе
ресувні бібліотеки
пра
цюють у відділах голов
ного енергетика (бібліо
текар Л. І.
Сидоренко),
науково - дослідницькому
(Л. П. Попова), технічного
контролю (Т. О. Мирнян),
нас
Останнім часом у
визначився ще один дуже
здаєважливий, як нам
ться, напрям роботи
боротьба із споживаць
ким ставленням до книги.
Вирішенню цих та інших
наболілих питань і проб
лем послужить,
мабуть,
клуб книголюбів по про
паганді науково-технічної
книги, що створюється при
первинній організації.

Ю. АНТОНО8,
голова первинної ор
ганізації
товариства
книгопюбіа ВО «Чер
вона зірка».

ДЕ ВЧАТЬ
НА ДИЗАЙНЕРА?

ЯР ■ ■
;'

і'

"йг ■

«г..

Ірина СУХАНОВА з
міста Помічної Доброзеличківського ра
йону».

Ща однією адресою успішного ра.цянсьно-бслгарсьного співробітництва стаа
завод «Орлов» у Толбухіні (НРБ). Продунція звідси надходить не лише в СРСР та
інші соціалістичні країни, а й у Західну Європу. Зростанню попиту на вироби
болгарських швейників посприяло впровадження нової високоефективної техно
логії, здійснене недавно.
Фото Н. АБАДЖІЄ8А.

На шляху до перемін
Казахська РСР. «Діа
лектика розвитку Країни
Рад е в тому, що кожна
республіка,
збільшуючи
внесок в матеріальне і ду
ховне багатство Союзу,
тим самим одержує могут
ній імпульс для власного
розквіту. Головне завдання
в тому, щоб у Всесоюзно
му розподілі праці, в ін
тернаціональних зусиллях
радянського народу швид
ше і зрнміше відчувалося
наростання трудових зу
силь нашої республіки»,—
сказав
кореспондентові
ТАРС перший
секретар
Компартії
Казахстану
Г. В. Колбін.
Однак
суспільної

суперечливість
ситуації
а

СОЮЗ 5
НЕПОРУШНИЙ

і

республіці в паред’ювілейний рік, вказував Г. 8.
Колбін, була якраз у тому,
що
вимоги
квітневого
(1985 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС про перебудову □ ро
боті підтримувалися лише
на
словах. В атмосфері
утриманських настроїа
’і «
моральних компромісів У »
республіці
на
багатьох «
керівних постах виявило- $
ся немало людей безіні- $
ціативних,
некомпетент- »
них, схильних до
і. кругової
. .
8
поруки і кар’єризму. Без- $
діяльністю вони гальмува- 8
ли перебудову, фактично»
саботували її.
8

МИ — РАДЯНСЬКІ

і Хто він,
сучасний
циган
Костянтин не знає СВОїх предків у тому кочово
му чи півкочовому житті,

яке вони оели. Не звідав
!
він і жорстоаостей вини
щення циган гітлерівцями

Політбюро ЦК
КПРС&
об'єктивно оцінило допу-8 у період другої світової
щепі в республіці серноз- « війни — про все це ді
ні недоліки. Усунення їх | знається з розповідей, лі
вимагало ~~ енергійніших, 8 тератури, кіно... К. Г. Мурішучіших заходів, ніж в § сенко, який мешкає в
інших регіонах країни.
Пантаїеці
Олександрій
(ТАРС). й ського району, не байду
жий до історії своєї
на
родності, до її сьогоден

ПРИКРИВАЮЧИСЬ ІМ’ЯМ БОГА
—
Наш співбесідник
Федір Іларіоиович Іаркавепко, кандидат філософськнх наук, автор ряду
книг і статей про христнянські секти і релігійні
організації. Нерідко йому
доводилося вести судоворелігійзнавчі
експертизи.
— Останнім часом, особ
ливо з наближенням свят
кування тисячоліття
вве
дення християнства на Ру
сі, багато розмов про це.,,

— Я думаю, що це при
родно, адже нерозривно
пов'язано з нашою історією. Але ідеологічні вороги намагаються ней інтерес використати у своїх
роблять
намірах. Вони
серйозну ставку на роз
новсюдження
в
пашій
країні релігійної і аптнрадянської літератури, Ось
характерний приклад, У
міжнародному
студент
ському таборі «Супутник»
езого часу було викрито
негативну діяльність чле
нів американської
моло
діжної групи. Радянські
студенти публічно назва
ли організаторів
прово
кації. З'ясувалося, що ба
гатьох американських сту
дентів перед поїздкою в
нашу країну було запро
шено в ЮСІА (інформа
ційне агентство США), де
їх в достатній мірі споря
дили релігійною літерату
рою і
проінструктували,
що з нею робити.

— в чому ж суть судово-релігієзнавчої
експер
тизи?

— Щоб зрозуміти це,
звернімося до конкретної
справи.
В
Ленінграді
якийсь А. Грнгор’єв орга
нізував кілька груп
мо
лоді, де проводив заняття

з йоги, парапсихології, ре
лігійні уроки, виховуючи
своїх юних підопічних у
зневазі до «юрби», формував, як сам пислозився, почуття вибрапості та
елітарності.
В учнів А. Григор’єва
вилучили різну літерату
ру. Якою ж була її ідео
логічна, соціальна та ре
лігійна спрямованість? На
це та інші запитання до
велося давати відповідь
нам, експертам.
— І що ж виявилось?

— Майже вся літерату
ра виявилася
релігійномістичною. Траплялися в
ній і судження, які вихо
дять за рамки внутрішньо
го життя релігійних орга
нізацій. Автори торкалися
соціальних відносин, пра
ва, внутрішньої політики
нашої
країни,
освіти,
культури.
Причому ви
ставляли в темних тонах
наш суспільний лад і спо
сіб життя, рівень науки і
культури. В досліджених
матеріалах виявилось не
мало вказівок і рекомен
дацій по
використанню
наркотичних засобів з ре
лігій но- к ультовою метою.
У спеціальній доповіді
американському . сенатові
(був у ходу і такий доку
мент), зокрема, говорило
ся: «Радянські
релігійні
групи послужать філософ
ською і моральною осно
вою для політичної про
грами опозиційних груп,
які коли-небудь
будуть
претендувати на владу...».
Як бачите, не такою безневинною виявилася
вилучена література.
Для деяких людей, кот-

«Дорога редакціє! Я
познайомилася з
дуже
цікавою професією, яка
вимагає високого худож
нього смаку. Вона
мене
захопила. Називається во
на — дизайнер. Порадь,
будь ласка, в якому вузі
і де можна опанувати цією
професією?

рі не вміють справлятися
із зростаючими психічни
ми навантаженнями, «ві
ра», як їм здається, ком
пенсує і неувагу близьких,
і холодність товаришів по
роботі, і Малокваліфіковану психотерапевтичну до
помогу. А. Грнгор’єв все
це чудово знав. Психолог
за освітою, він
добре
розбирався в людях і вмів
залучити нестійких людей
до себе. Його цікавила
молодь «з
проблемами».
Так,
наприклад,
були
втягнуті до групи сестри
Марина і Людмила 3., які
погризли в містиці не без
Підвпливу наркотиків,
давшись маячній ідеї на
лагодження зв'язку
із
космічними силами, моло
ді жінки кинули роботу,
навчання; старша із сестер
навіть залишила дитя.
А ось що сталося із На
талею С. Вона на
була
присутня на суді, бо саме
лікувалася — спілкування
з «учителем» Григор’євим
призвело до тяжної хворо
би. За свідка в суд була
викликана
мати Наталі.
Вона розповіла, що янось
під Новий рін її дочку по
відомили по телефону, що
приїхав Григор’єв.
Після
цієї ночі Наталю ніби під
мінили: з ласкавої дочни
вона
перетворилася
на
озлоблену істоту. Не при
ховувала
ненависті
до
батька й матері, батьків
ську любов називала зві
риним інстинктом. Кинула
музичне училище. Почала
голодувати. Говорила, що
готується до переходу в
нову яність. Безупинно чи
тала релігійну і містичну
літературу. Почала чена;
ти з дня на день «літаючі
тарілки»... Довелося
від
везти Ті до лікаря.
Той
визнав початок серйозно
го захворюсання.

На жаль, подібні фак
ти не виняток. Ось одна
із справ, по якій я про-

АКТУАЛЬНО

1
водив релігієзнавчу
екс
пертизу. Технік
москов
ського управління по ре
монту і експлуатації ко
мунікаційиих
колекторів
тресту
«Міськгідроміст»
А. Грінблат
організував
так звану «школу еволю ї
ційно-соціальної ноги». Він
проповідував основи
ін
дуїзму, буддизму, іудаїз
му, дзен-будднзму за осо
бисто ним вигаданою си
стемою. А. Грінблат фор
молодих
мував у своїх............
-.....
ідеалістичний
слухачів
світогляд, орієнтував їх на
підсвідомі процеси, навчав
оккультизму,
медитації,
па
астрології. В школі
по
вчалося два потоки
150 чоловік. «Учень» повинен був щомісяця спла
чувати Ю
карбованців.
Куди йшли гроші? В ос
новному — на особисті <<
потреби А. Грінблата. За 8
неповні п’ять років віщза|
найскромнішнми підрахуй-1
ками, присвоїв 27 тисяч |
карбованців, за що був»
засуджений^
І
На закінчення хочу ска-»
зати. що завжди, зустрі »
чаючись із подібними яви- £
щами в нашому житті, я £
думаю про те, які ми ча-1
сом буваємо
неуважні
один до одного. Впевнений, що тільки байду/Кість оточуючих
приво
дить слабких духом лю
дей в тенета різних діл
ків. котрі, прикриваючись
високими ідеями, висмок
тують із своїх жертв гро
ші. отруюють їх ідеоло
гічною отрутою, паралізу
ють волю.
Бесіду вів Я. ЄРШОВ.
Прес-бюро «Комсо-.
мольской правды».

ня. Мабуть,
тому таким
натхненням і радістю пе
реймався
щоразу,
бу
ваючи на виставах
«Ци
ганки Ази»;
не вгасає і
його інтерес до подвигів

радянських воїнів-циганів
у дні Великої Вітчизняної
війни.
перейшли
Нині цигани
ДО осілого способу життя,
сфепрацюють е різних

госпорах
народного
знадарстпа країни, а
чить — злились у трудо>ОД|8 ,
ву співдружність народів
(
нашої Батьківщини. Сво•“
гО часу й Костянтин Му-

Повідомляємо тобі, Іри, що ти можеш вступи-,
до Львівського інсти
туту прикладного та
де
коративного мистецтва і
до Харківського художньопромислового інституту.
У першому вузі за спе
ціальністю «інтер’єр
та
обладнання» готують ху
дожників
декоративного
мистецтва, основні функ
ції яких: художнє оформ
лення виробів із дереза,
пректування меблів,
ін
тер'єрів
громадських
і
промислових
приміщень
і т. інше.
В другому вузі за спедіяльністю
«промислова
мистецтво» готують
художникіа - конструкторів,
функції
яких:
художнє
конструювання верстатів,
приладів, апаратів, засобів
. транспорту і товарів куль
турно-побутового призна
чення.
Зичимо
тобі
успіхів,
Ірино!

Наша читачка С. Балаконенко з Устинівського
району
звертається
да
редакції: «Чи повинні ме
ні платити на дитину 35
карбованців, якщо у мене
немає стажу одного року?
У бухгалтерії за
місцем
роботи сказали, що будуть платити лише через
рік».
ВІДНОВИ
На запитання
дає завідуючий
юриднч«
ного консультацією Кіро
воградської обласної ради
професійних спілок М. Ф<
ДИГАЛО:

«Держкомпраці СРСР 8
Секретаріат ВЦРПС
по
становою
від 6
липня
1982 року № 156/30-10 за
твердили пояснення «Про
сенко закінчив
середню
порядок надання жінкам
школу, відслужив в армії
частково оплачуваної від
і влаштувався на роботу, і
пустки по догляду за ди
слідом за братом Стані
тиною до досягнення од<
славом, на розрізі «Бан-1
норічного
віку і додатдурівський» — став елеккової відпустки без збе
трозварювальником.
Ро
реження заробітної плабота ця не з легких, та
дитити по догляду за
не розлучається він з нею
нею
ною до досягнення
рсь вже більше вісімнад
півторарічного віку».
цяти років. Брати МусенЗгідно цього роз'яснен
ки
виявилися
людьми
ня право на
частково
трудящими,
добросовіс
оплачувану відпустку до
ними. За це їх поважають
досягнення дитиною віку
одного року мають праі на підприємстві, і а сеодно- І цюючі матері, у яких за
лищі, серед своїх
гальний
трудовий
стаж
сельців.
року.
...Є такі люди — живуть ? не менше одного
не для себе, для ІНШИХ. X Час навчання у вищих, се
І
знаходять у цьому І \ редніх, спеціальних та ін
ших навчальних закладах,
щастя, і радість. До та
перебування в аспірантурі
ких належить і електро
враховується
незалежно
зварник Костянтин Мусенвід того, чи працювала
ко. За чесну й добросо
жінка перед цим, 3 листа
вісну роботу він має по
С.
Балаконенко
видно,
дяки від адміністрації, не
трудовий
що
її
станс
раз був відзначений гро
місяці,
але
до
складає
4
шовою премією, на гру
вона
вступу на роботу
дях його — знак
пере
Час
навчалась в СПТУ.
можця
соціалістичного
повинен
бути
навчання
змагання.
зарахований у загальний
Л. САЗИЦЬКИЙ,
трудовий стаж І вона має
громадський
корес
право на отримання до
пондент
«Молодого
помоги 35 карбованців що
комунара».
місяця до досягнення ди
тиною віку одного року«

4 СТОр,

6 серпня 1987 року

«Молодий комунар»

ІНСТРУКТОР
Комуніст не сидить без
Біля стрілецького тиру
юрмиться
зграйка хлоп діла. Працюючи інструк
чиків та дівчаток. Вони із тором пневматичного стрі
захопленням
спостеріга лецького тиру, він, член
ють, як вихрастий паруб комітету сприяння військ
чак посилає кулі у ціль. комату, проводить велику
Одна за одною падають військово-патріотичну ро
боту з молоддю.
фігурки.
— Оце майстері Наче
Затамувавши
подих,
косою косить! — мовить слухають майбутні воїни
хвилюючу розповідь офі
дівчина.
А в іншого хлопчини всі цера.
кулі летять повз ціль.
— Коли я був ось в та
— Дай-но, козаче, мені кому віці, як ви, — каже
гвинтівку, — звернувся до Іван
Васильович, — то
невдахи інструктор пнев плекав мрію стати авіато
матичного
стрілецького ром. Не було дня, щоб
тиру спортивно-технічного не майстрував.
Виготов
клубу
Світловодського ляв моделі планерів, літа
міського комітету ДТСААФ ків. Після закінчення ар
І. В. Симон. ■— Дивись хітектурно - художнього
уважно, як треба тримати ремісничого училища № 26
гвинтівку, цілитись.
у місті Донецьку одер
Хлопчина пильно
сте жав призначення в Моск
жить за кожним рухом ін ву. Вдень працював на
структора. А коли той по спорудженні висотних бу
цілив усі фігурки, школяр динків, а ввечері навчав
взяв у нього гвинтівку і ся в аероклубі.
кілька кульок послав у
Офіцерові доводилось
ціль.
служити на Сахаліні і в
— Молодець! — із за Білорусії,
в Туркменії і
доволенням
мовив
ін Грузії... Куди б не кидала
структор. — Із часом, військова доля комуніста,
хлопче, з тебе вийде влуч він завжди з честю вико
ний стрілець.
нував
свій
обов'язок,
Зранку до вечора біля
у
запас,
Звільнившись
тиру в міському парку
Іван Васильович оселився
культури та
відпочинку
імені
Т.
Г.
Шевченка у місті над рукотворним
морем.
юрмляться бажаючі
по- Кременчуцьким
Четвертий рік працює ін
стріляти. Деякі з
них
вперше беруть гвинтівку структором стрілецького
до рук — на допомогу їм тиру.
Пройде небагато часу, і
приходить інструктор.
..Відслуживши двадцять нинішні хлопчаки, що зби
дев’ять років в авіації, раються біля стрілецько
підполковник І. В. Симон го тиру, стануть під овіяні
звільнився в запас. За ро бойовою славою знамена
Сил
Країни
ки служби він зробив по Збройних
над 3000 стрибків із па Рад, будуть відмінниками
рашутом, був тренером бойової й політичної під
збірної команди військо готовки. Хлопці згадува
вого округу з парашутно тимуть
добрим словом
го спорту. Самовіддану підполковника запасу І. В.
службу офіцера
відзна Симона, який навчив їх
чено кількома урядовими влучно стріляти, прищепив
нагородами, серед яких— любов до рідної Батьківмедалі
«За бездоганну щини.
службу в Збройних
Си
лах» всіх трьох ступенів,
м. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
«Ветеран Збройних Сил»,
член
Світловодсько«За військову доблесть»
го міського комітету
ДТСААФ.
•та інші.

ФОТОКОНКУРС «ми»

ІНФОРМУЄ московський
МІЖОБЛАСНИЙ ВИРОБНВгаїЙ
КОМБІНАТ ТОРГОВОЇ РЕКЛАМИ
ВЫ НАЖИМАЕТЕ НА КНОПКУ...
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
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СДЕЛАЕТ САМ
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ВИ НАТИСКУЄТЕ НА КНОПКУ...
РЕШТУ «ЭЛИКОН-АВТОФОКУС »
РОБИТЬ САМ!
Система автоматичного фокусуван
ня зробить точне наведення різкості,
експонометричний пристрій й затвор
з електронним управлінням автома
тично відпрацюють необхідну ви
держку,
спеціальні індикатори в полі видо
шукача сигналізують про необхід
ність включення вмонтованої ламписпалаха, діафрагма при зйомці зі
спалахом встановлюється автома
тично.
СУЧАСНИЙ ЗОВНІШНІЙ ви
гляд, НЕВЕЛИКІ ГАБАРИТИ й
МАСА СТАВЛЯТЬ «ЗЛИКОН-АВТОФОКУС» ДО РЯДУ КРАЩИХ
МОДЕЛЕЙ.
ЦРКО «Рассвет».
Рекламне агентство ММВКТР.
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Для демонстрування любительських
й рекламних слайд-фільмів призначе
ний діапроектор

«Пеленг-500А».
ДІАПРОЕКТОР З УСПІХОМ МО
ЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ ЯК У ДО
МАШНІХ УМОВАХ, ТАК І В ЛЕК
ЦІЙНІЙ РОБОТІ ДЛЯ ДЕМОН-^і
СТРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДІА
ФІЛЬМІВ.
Д1АМАГАЗИН ВІДКРИТОГО ТИПУ ДОЗВО
ЛЯЄ ЗАМІНЯТИ ДІАПОЗИТИВИ ПІД ЧАС ПРОЕКЦІЮВАННЯ. ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
ДАЄ
ПЕРЕДБАЧЕНЕ В ДІАПРОЕКТОРІ ДИСТАН
ЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІНОЮ КАДРІВ Й ФО
КУСУВАННЯМ ОБ’ЄКТИВА.

ЦРКО «Рассвет»
Рекламне агентство ММВКТР

«З дана

<•’

ПОЇЗДКИ БУДЬ-ЯКИМИ ДОРОГАМИ

призначений

мотоцикл
ИЖ-ЮПИТЕР-5К
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОХІДНОСТІ

до мотоцикла додається запасне колесо з розвиненими
грунтозачепами.
...Виривається Із рук

Фото В. ЧЕБИШЕВА.

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ

Заступник редактора А. БЕЗТАКА.
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висловлює глибоне співчуття заступникові редактора
газети
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боковий причеп легко перетворюється із пасажирського
у вантажний.
ЦРКО «Рассвет».
Рекламне агентство ММВКТР.
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