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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАНІ, ЄДНАЙТЕСЯ! КМК: СЛОВО І ДІЛО

НІоізгіЗий кожі^ар
EL

подаїоть
котрі 

на 
пункт.

військові во- 
доставляють 
бурякоприй- 

Тон у 
транспортників

Сихсдить
3 5 грудня І?39 р.

На ланах Маловискіьєі,- 
кого району повним ходом 
іде копання цукрових буря
ків. Значну допомогу сільсь
ким трудівникам у цій робо
ті “* 
ДІЇ, 
корені 
малі,ний 
змаганні 
задають комсомольці Сергій 
ЛІОН ГУЩ, Леонід ЯКИ- 
МОВ і Руслан ЛЛИМКУ- 
ЛОВ, яких пн бачите на 
цьому знімку. Хлопці пере
возить бурті її и з радгоспу 
імені Свердлова, колгоспів 
імені Компанійця та імені 
Щорса.

Фото В. КОВПАКА.

Є в нашолсу селі Злинці 
історико-краезневчий му
зей. Про історію і сучас
ність, трудові звершення 
хліборобів трьох місцевих 
господарств розповідають 
його експонати. Розділ, 
присвячений колгоспові 
«Перше травня», пред
ставлений найширше. Це й 
зрозуміло: 
Еизнавали 
Всесоюзного 
ного змагання 
ням йому 
Червоного прапора 
1(ПРС, Ради

і

і
?

гссподарство 
переможцем 

соціалістич- 
з вручен- 

перехідного 
ЦІ/ 

КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 
занесли на Всесоюзну 
Дошку пошани ВДНГ. Ми 
— вододарі призу двічі Ге
роя Соціалістичної Гіраці 
О. В. Гіталова. А минулої 
осені комсомольсько-мо
лодіжний колектив нашої 
тракторної бригади наго
родили перехідним куб
ком міжнародного клубу 
молодих механізаторів 
«Кіровоград — Толбухін», 
перехідним Червоним пра
пором Толбухінсьного ок
ружкому ДКСМ і перехід
ним Червоним прапором 
обкому комсомолу.

Дружба, наполегливість, 
прагнення якндиефективні- 

ше використовувати техні
ку, впроваджу Бати у ви
робництво нові, прогре
сивні методи роботи дали 
змогу мені і моїм* колегам 
з КМК добитися перемоги 
у змаганні членів міжна
родного клубу механізато
рів. Тоді колектив нашої 
тракторної зекономив 800 
центнерів пального, виро
біток на еталонний трак
тор долів до 2519 гектарів. 
Усі сільськогосподарські 
культури хлопці вирощу
вали без затрат ручної 
праці зібрали найвищі е 
господарстві врожаї со
няшнику та кукурудзи.

— Хочу побажати вам і 
вашим друзям, — сказав 
мені під час нагороджен
ня секретар Толбухінсько- 
го окружкому ДКСМ 
Драгні Манксвський, — 
щоб прапор і кубок зали
шалися у вашому колекти
ві якомога довше.

У нинішньому, ювілейно
му році ми зобов’язалися 
зібрати з гектара по 400 
центнерів ЦукрСЕИХ буря
ків (за індустріальною тех
нологією), по 50 — зерна 
кукурудзи, 
ранніх зернових 
до 35 центнерів

врожайність 
довести 
з гснта-

ЗМАГАННЯ

ра. о останнім завданням 
справились успішно Хлоп
ці добре гопрацюяали на 
жнивах-82, • зібрали щед
рий урожай ячменю і гіе- 
са, жита і озимої пшениці 
Ком с ом о л ь с ьи о- молодіж
ний збирально-трщ-гсгіорт- 
ний загін, створений на 
базі нашої тракторної 
бригади, вийшов перемож
цем колгоспного змат«-.^- 
ня жниварів.

Саме тоді, , після жниє,.- 
наш бригадир Іван Архи
пович Ковальов у дружній 
розмові сказав:

— Здається мені, Віта
лію, що побажання т- 
герського товариша справ
джуються. Бригада м.ає 
всі можливості зногу за
володіти призом.

Не додало впевнено ті. 
Всі 27 молодих механі^вто- 
рів дружно включилися і 
заготівлю кормів для гро
мадської худоби. До рє ІІ. 
як і минулого року, МІ' 
прагнемо припасти на зи
му півторарічний 
кормів.

А потім вивели Е 
сеоі комбайни члени 
КЄСМСОМО льсьхо- 
них ланок по 
ню цукрейих буряків Пе- 

запас

поле 
обох 

молодіж- 
Еі-.рощуван-

соціалістичному 
змаганні ведуть минуло
річні переможці Леонід 
Степанцов і Микола Голо
ванов Хлопці впевнені, ще 
незабаром стануть повно
правними членами «Кгу- 
бу-400».

Не забуваємо й про еко
номію паливо та мастил 
Лише за час жнив наш 
комсомольський фонд 
економії зріс на 200 тонн.

Сьогодні, в день націо
нального свята болгарсь
кого народу, ми з глибо
кою вдячністю згадуємо 
доузів-суперників з Толбу- 
хінського округу. Наш 
Алуб молодих мгханізатс- 
ріе — це не тільки змаган
ня, а й міцна інтернаціо
нальна дружба, взаємодо
помога, широкий обмін 
передовим досвідом. Шо 
<к до планів, то ми віри
мо. що Злинський істори- 
КО-КОсЄЗНйВЧИЙ поповнить
ся щг не одним експона
том, у тому числі й приза
ми за перемоги в соціаліс
тичному змаганні членів 
міжнародного клубу ме
ханізаторів «Кіровоград — 
1 слбухін».

В. ДЕМЧЕНКО, 
групксмсорг трактор
ної бригади № 2 кол
госпу «Перше травня», 
член міжнародного 
клубу молодих меха
нізаторів «Кіровоград 
—- Толбухін».
МалоЕисківський район.

КОЛИ
ПРИХОДИТЬ
ВИЗНАННЯ

Стояв гарний серпневий 
день. Настрій у молодого 
чергового стрілочного поста 
Василя Шишки був піднесе
ний. Спала напруга, що 
створилася па станції Фуп- 
дукліївка кілька днів тому. 
Залізничники готували до 
свого професійного свята 
ще один дарунок — спеці
альний маршрут зерна. Як
що раніше вони відправляли 
за добу 3—4 вагони з хлі
бом нового врожаю, то того 
дня вирішили дати дорогу 
цілому составу. Кожен на 
своєму робочому .місці спря
мовував усі свої сили на ви
конання сміливого задуму 
всього колективу.

Слова свого залізничники 
дотримали, і приємно було 
Василеві, від того, що й вія, 
молодші, має законне право 
гордитися здобутком колек
тиву, який носять звання 
комуністичного.

Василь іще раз обійшов 
езоє господарство. На вели
кій швидкості наближається 
до станції вчптажний поїзд, 
і зустріти його треба як 
спід. Адже коли машиніст 
вітає тебе веселим гудком, 
він дякує за те. що ти оберіг 
ного від небезпеки, а доро
гоцінний вантаж — від руй
нування. Він тобі вірить.

Хлопець упевнений, що у 
них, на одній з передових 
станцій, якій, до речі, недав
но присвоїли ще одне почес
не звання — «’Підприємст
во високої культури вироб
ництва», все буде гаразд. 
Весело стукотять колеса, де
що збиваючись па стрілках 
з ритму. Саме зараз треба 
бути особливо уважним.

■ Ось за новими вагонами, ні- 
Ібп крадучись, проскочив 
■старенький. За ним треба 
І.ірвіїтіїся й дпвятпся. Досвід
■ Василя не підводив. «Він же 
■«хворий»,—ура з п ром а її пула

думка. — Випускати в дале- 
Іку дорогу його не можна».

Негайно повідомив чергово
го по станції — керівника 
своєї комсомольсько-моло
діжної зміни Михайла Євеп- 
на, і поїзд заскреготів, за- 

Івмер Старші вагон відпра
вили на ремонт, а його по
щу потягнув далі справний.

... Цей випадок начальник 
етапнії II. М. Дорофєєв 
пригадав, розповідаючи ме
ні про те, як викопує свої 

І зобов’язання комсомольсь
ко-молодіжна зміна Михай
ла Євепка.

— Молоді ’ залізничники 
надійно гарантують підвп- 

„ щепу безпеку руху поїздів.
— підсумував він. — Але з 

■не меншою серйозністю дба

З ПЕРЕВИКОНАННЯМ
Трудівники колгоспу 

1' імені Чапаева докладають 
зусиль до того, щоб забез
печити громадській худобі 
сигу зимівлю Особливою 
старанністю в роботі від
значаються комсомольці. 

1 Сергій Білан, зайнятий 
па заготівлі, силосу, своїм 
самоскидом від поля до 
місця свлосувзішя (від
стань — 10 кілометрів)

І щодня - перевозить попал

ють зони і про ефективність 
транспорту.

Є у КМК свої двотисячні 
— приймальниці вантажів 
та багажу Я Здпхальська 
і Л. Осадча. Вони суворо 
вимагають від правииків, 
щоб ті якнайрашовальніше 
використовували кожен 
квадратппй сантиметр за- 
гопноі площі, допомагають 
їм у цьому. Тим-то додатко
ве навантаження на один 
вагон у Л. Осадчої зросло 
до 2 тисяч кілограмів, а >у 
Л. Здпхальської — до 3 ти
сяч кілограмів. Завдяки 
цьому КМК вже давно спра
вився з річним зобов’язан
ням: за вісім місяців вивіль
нив 15 вагонів і відправив 
понад іюріиу 779 тії ван
тажів.

Наполегливо ■'< рсіьсз 
зміна М. Євепка і . сторо
чення простоїв. Щоправда, 
нього року боротися стало 
важче. Якщо раніше .•<> 
станцію щодоби заходили 
дві пари збірних поїздів, які 
подавали та забирали ізо
гон;:, то тіні — лише одна. 
Значить, простої мали зро
сти. Цієї обставили, 
беручи зобов'язання, члени 
КМК передбачити ;іе ,тоглп. 
Але й за таких умов молоді 
знайшли і віїкорі стали до
даткові резерви.

Дбаючи про аикошшня 
виробничих завдань, у ком
сомольсько-молодіжній змі
ні' думають про майбутнє 
свого підпрвємст са. про 
його кадри. Багато років 
працював головним кондук
тором І. Д. Котляр. Посада 
не з легких, відповідаль
ність — особлива. Перший 
помічник чергового по стан
ції — його, так би мовитї, 
очі і руки. Вирішив встераі) 
підготувати собі заміну. Ви
брав чергового стрілочного 
поста комсомольця Леоніда 
Ситника. Попрацював із 
ним. Коли ж переконався, 
що хлопець зможе, сказав: 
давай мінятися.

Молоді залізничник« 
сміливо займають відпові
дальні посади. Наталка £о- 
Кур без БІДріїву ВІД ВТіроб; 
пчцтва закінчила технікум, І 
тс-пср ії часто можна бачи
ти за пультом чергового по 
етапнії.

— Стажується. — пояс
нює II Дорофеев. — Думаю, 
па повій посаді справиться.

З Павлом Миколайовичем 
не погодитись важко, бо ко
лотив тут дружний, працьо
витий.

Е. РАЦА, 
спецкор «Молодого КС- т 
мунара».
емт Олександрівна.

300 центнерів зеленої 
маси. Комсомолець В° 
лерій Титаренко трапсп^ 
тує корми з поля до “ 
лочі’.отовзрної 
№ І Денну норм; 
двй механізатор ■ 
ром Т-40 впкоіг3 
130 нпоцентів "

НСБСМИ; 
рейон. J

Клшшніївіі.кнй район 
гектари о німого клину 

. ,'іян за вчорашній день 
.Жнором Т-74 ь агрегаті із 
Л/'і;;0Ю СЗ-8,6 .КОМСрМО- 
‘ колгоспу Імені Ілліча
і* пі Когуїі о. Цс- майже в

.)азн більше від денної 
Райком комсомолу 

"п вітав молодого мехшііза- 
"Р ., Завтра про цей ре.зуль- 

.матимуть усі хліборо- 
7, п.'йопу — райком комсо
молу »»ПУСТ,’В ••бл,,СМВі<У;>’

яка повідомляє про успіх 
Івана Когутка.

Олуфріївський район
У колгоспі імені Комін

терну активну участь в ссі.і- 
ш.о-польовнх роботах боре 
молодь На сівбі озимих ви
соких результатів добива
ється Юрій Омельченко. 
Протягом кількох днів він 
при відмінній якості роботи 
перевиконує змінні норми в 
иінтора-два рази. В числі 
передовиків копання бурч-

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

ків у господарстві 
10'1 Ь КОМСОМОЛЬЦЯ 
Ющенка. Своїм комбайном 
РКС-б вій добився найви
щого виробітку.

Не забувають молоді кол
госпники і про заготівлю кор
мів. Ніші па кормовому лаві 
також гаряча пора Механі
затор Василь Лпесикс і по
дії Олександр Ірк.чі', Грліь

ішзнва-
Мпколу

стрвпла перед собою завдан
ня — з кожного гектара зі
брати не менш як 240 цент
нерів коренів По-хазяйськп 
попрацювали хлопці на 270- 
гектарпому полі весною. 1 
тепер, коли почали копані 
буряки, видно, що недарма 
трудилися, чітко дотримую
чи всіх агротехнічних вимог. 
— мають багатий урожай.

Чугай, Олександр Бєляев 
докладають максимум зу
силь, аби забезпечити худобі 
ситу зимівлю.

Бобрниець-кжі район
Комсомольсько -молодіж

на механізована ланка кол
госпу імені Суворова виро- По 400 центнерів коренів в:і- 
шуе цукрові буряки за про- кочують хлопці нз перших 
гресивпою технологією. По- гектарах лапу.

Коле:? 
кий: чет 
трос з? 
Юрис I 
Столя 1 
ступ - 
члене.:, 
цього; 
бурят«, 
НИХ i f 
Супор, 
ня ( 
таке з
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кшомольсшй
ПРОПШНДИСТ

Комітети комсомолу 
Знам'янсь/.ого району за
кінчили комплектацію ме
режі комсомольської по
літосвіти. Складено списки 
слухачів і пропагандистів, 
визначено теоретичні кур
си, які вивчатимуться в 
школах і семінарах. Хоч 
сьогодні готові почати нав
чання пропагандисти 85 
шкіл комсомольської по
літосвіти. Адже більшість 
із них — люди досвідче
ні, грамотні, люблять і вмі
ють працювати з молоддю.

Коли чотири роки тому 
Валентині Супрязі в комі
теті-комсомолу локомо
тивного депо запропону
вали допомогти в органі
зації політнавчання моло
дих залізничників, дівчина 
побоюззлася, що не спра
виться з дорученням. Ьо 
досі їй доводилося вчити
ся самій — вона щойно 
закінчила Одеський дер
жавний університет.

Але ззялася за справу з 
ентузіазмом. Розмовляла 
з кожним слухачем, роз-

АВТОБУС НАСЕЛО...
явааЕгка&ажжаинвпкаааааввЕавЕОКЕяеоазшяаші

еМо.іюдість — не ранок життя. Це пора, коли лю
дина формується як особистість, як громадянин. Ось 
чому молодь повинна постійно вчитися... Вчитися чес
ної праці, вміння бачити життя з усіма його склад
ностями. з позицій радянського патріотизму і комуні
стичної переконаності. Вчитися непримиренності до 
найменших відступів від наших суспільних норм...

Нарешті, змолоду треба вчитися бути людьми куль- 
турнимц, організованими, такими, що вміють цінува
ти свій і чужий час, поважають старших, — словом, 
людьми вихованими, добрими, порядними, справжні
ми громадянами розвинутого соціалістичного суспіль
ства».

(З промови Л. І. Брежнєва па XIX з'їзді ВЛКСМ).

«ЯКЩО
НА КЛІТЦІ

до
СЛОНА...»

Щит бу.і прибито 
стовпа лінії електропереда
чі. Нижче слів «автобусна 
зупинка» на ньому лако
нічно вказувалося: «7, 11, 
15, 18». Мимоволі конста
тую, що на цій зупинці 
практично нічого не зміни
лося. Навіть щит, здаєть
ся, той самий, що іі десять 
років тому. Тут, за кілька 
кроків, у затінку дерев 
школа... І враз пригадало
ся: довгий шкільний кори
дор. кабінет:! фізики, хі
мії, вчительська... Уроки. 
«Ви не готувалися до сьо
годнішнього уроку...» — 
«Ні, Маріє Олексіївно, го
тувався!» « «Ну, тоді роз
кажіть мені,

, реиїт...» 0. цей ______
■Прутков! «Якщо на клігці 
■ьпа прочитаєш напис 

■йвол». не вір очам

■к • < елі: •

-
К'

К
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. молоду 
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7 яінадця- 

питувала, яка організація 
політнавчання була в ко
лективі в минулі роки, що 
винесли молоді робітники 
з політзанять і чого чека
ють від них. Відчувши за
цікавленість пропагандис
та, комсомольці відверто 
висловлювали свої думки, 
пропонували нозі форми 
ведення занять.

Саме тісний контакт і 
взаєморозуміння зі слуха
чами й допомогли моло
дому пропагандистозі. 
Вчилися не тільки слухачі, 
вчилася й вона — керівник 
їхнього політнавчання. Ра
зом шукали нових форм 
ведення занять, думали 
над тим, як знайти засто
сування набутим знанням

Тепер Валентина Супря
га —один із кращих ком
сомольських пропагандис
тів Знам’янського локомо
тивного депо.

Вивчаючи торік зі слуха
чами теоретичний курс 
«Основи наукового атеїз
му», вона дбала насампе
ред про високу ефектив

— Невже одинадцятиго- 
діпшнн уже...

— ІІі, не пішов. Бо він 
тепер взагалі не ходить.

— Але ж... — Рука моя 
безпомічно простягається 
до отого щита, де лід на
писом «автобусна зупин
ка- значиться: «7, 11, 15, 
18».

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗ
ДУМІВ. Не тільки в селі 
Марковому, ай в інших 
віддалених селах Доброзе- 
личківсьного району нз ав
тобусних зупинках ви не 
знайдете точної інформації 
про діючий розклад руху 
автобусів. Може, вони вза
галі не потрібні? Адже не 
секрет, що на селі, як пра
вило, всі про всіх усе-усе 
знають... Цікаво все-таки, 
що думають з цього при
воду відповідальні праців
ники Добровеличківської о 
АТП 10034? Адже ж саме 
вони повинні були понови
ти щит.

Стою, вражений не так 
іще одним свідченням не
вмирущості великої муд
рості Козьми Пруткова, як 
перспективою чекати авто
буса аж до п'ятнадцятої 
години.

—. Може, попутною...
— Навряд! — каже моя 

співбесідниця. — При
ходьте краще о третій д:ія. 
Тільки не сюди, а он туди, 
на гору по тон бік мосту. 1 
чекайте...

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗ
ДУМІВ. Того дня автобус 
прийшов о 16 год. 15 ха. 
Увесь час (починаючи з 
13-ї) марківсьні пасажири 
чекали на нього під палю
чим сонцем, сидячи на 
клунках або на траві. Чому 
так? Частково відповісти 
на це запитання могли б і 
працівники Гаївської сіль
ської Ради. На них же ле
жить турбота про тс, щоб 
на автобусних зупинках у 
населених пунктах, підпо
рядкованих сільській Раді, 
було все потрібне. А чому 
б комсомольцям району не 
взяти шефство над облад
нанням та впорядкуван
ням автобусних зупинок у 
селах? 

ність занять. Часто дору
чала слухачам самим вес
ти розмову з віруючими. 
Раділа, коли Сергій Васи
льєв зумів не тільки від
бити всі нападки одного з 
віруючих, а й аргумен
товано довів неспромож
ність його релігійних 
тверджень. Відкривши в 
Сергієві талант лектора, 
пропагандист залучала йо
го до лекційної роботи. 
Тепер Сергій Васильєв — 
лектор-атеїст, активіст 
комсомольського життя. 
Недавно його прийняли в 
члени КПРС.

Валентина Супряга вміє 
пробудити інтерес до су
спільно-політичних знань у 
своїх слухачів, надихнути 
їх на добрі справи. Саме 
в політшколі, якою вона 
керує, зародився почин 
«Кожен слухач —передо
вик виробництва». Почи
нання залізничників під
тримали в усіх колективах 
Знам’янки.

Форми і методи, які 
використовує Валентина 
Супряга на політзаняттях, 
— різні. Це й індивідуаль
ні бесіди, і вечори запи
тань і відповідей, і диспу
ти, і ділові ігри, і зустрічі 
з віруючими.

ПЕРЕД 
ЗАЛІЗНОЮ 
КАСОЮ

Щодня мчать з міст в 
села іі назад сотні автобу
сів. Сільські жителі їдуть 
у справах і повергаются 
додому. Тисячі людей що
дня стають пасажирами на 
приміських маршрутах на
шої області. І ця кількість 
особливо зросла за останні 
роки. і іевно, тому установ
ка автоматичних квитко
вих кас на Кіровоградсь
кій автобусній станції № 1 
була продиктована об'єк
тивною необхідністю. Од
разу зменшились довгі чер
ні біля касових віконець. 
Автомат видає квитки чіт
ко і в необмеженій кіль
кості. Але... Мало придба
ти квиток, треба мати ще 
на чому поїхати. До ваших 
послуг будь-який примісь
кий автобус (міжміські не 
беруть пасажирів з квит
ками автоматичної каси), 
якщо ви... зумієте в нього 
потрап йти. Бо кількість па
сажирів нерідко переви
щує максимальну міст
кість автобуса. 1 тоді по
чинається змагання в 
швидкості іі силі. Вакантні 
місця займають, як прави
ло, наймолодші, наііснрі.т- 
ніші, пайнахабніші... Про 
яку тут культуру обслуго
вування можна говори ги!

ІНФОРМАЦІЯ для 
РОЗДУМІВ. У село Ма
р’яні вку Маловисківського 
району автобуси ходять 
чотири рази на день.

— Салон при цьому, — 
каже водій Віталій Бойко, 
— як правило, переповне
ний. Тому що беремо паса
жирів не тільки до Мар'я- 
нівки. ай до Шостаківки 
та Великої Виски, куди не
має прямих маршрутів. По 
суті обслуговуємо три чи
малих села.

— На мою. думку’, — 
сказала касир Великовнс- 
ківської автостанції комсо
молка Олена Волошина, — 
слід би запровадити рейси 
з Кіровограда до Великої 
Виски хоч би у вихідні 
дні. Думається, вже це до
помогло б хоч частково 
розв'язати проблему.

Звичайно, одразу вини
кає запитання, де взяти 
отой додатковий автобус? 
Адже Кіровоградське АИІ

Міськком . комсомолу 
узагальнив досвід пропа
гандиста В. Супряги, тепер 
його широко впрозаджу- 
ють у політшколах району.

На знімку: пропагандист 
Знам’янського локомотив
ного депо Валентина СУП
РЯГА.

Фото В. РУДЕНКА.

10021 має обмежену кіль 
кість машин. Підприємст
ву не завжди вдасться за
безпечити навіть рейси з< 
графіком, не кажучи вже 
про додаткові, і ах, лише 
за серпень по Кіровоград
ській АС № 1 було зірвано 
410 рейсів автобусів тіль
ки па село. Піки «графіка 
зривів» припадають, як 
правило, на понеділок, тоб
то після вихідних. Невже 
немає тут виходу.-'

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗ
ДУМІВ. Ім’я водія — 
11. Жук. Підприємство, на 
якому працює, — АТГ1 
10021. Першого вересня ни
нішнього року П. Жук об- 
слуговупаа чавуноливар
ний завод (путівка 
№ 896913). Коли працівни
ки лінійного контролю зу
пинили його, то виявилося, 
що П. Жук везе у своєму 
чималенькому ЛАЗІ буфет
ницю заводської їдальні 
Г. Білокур і двоє ваг, які 
та мала намір обміняти 
на базі відділу робітничого 
постачання «Кіровоград- 
важбуду-». Спідометр авто
буса не працював, отой» 
справжнього контролю за 
роботою автомашини на 
трасі з бону автопідпои- 
ємства не могло бути.
. 1 все ж —чи не наштовхує 
цей випадок на розду
ми щодо раціонального й 
економного використання 
техніки та паливних і мас
тильних матеріалів замов
никами і господарями ав
тобусів? Зрозуміло, що того 
дня автобус міг би нуди 
продуктивніше працювати 
на пасажирському маршру
ті.

ЗАМІСТЬ
МОРАЛІ

Вище мк говорили зде
більшого про технічний, 
так би мовити, бік пробле
ми, не торкаючись не менш 
важливого — морального. 
Самі, можливо, того не 
завваживши, учасники 
описаних ситуацій зробили 
в кожному конкретному 
випадку свій моральніш 
вибір. Зробив його іі 
11. Жук, хоча він нічого 
ііедозводепого не робив -— 
лише викопував завдан
ня. Але ж і водій, і буфет
ниця прекрасно розуміли, 
що потужний ЛАЗ по го
диться для перевезення 
двох гастрономічних ваг. 
Розумів це, безперечно, іі 
той. хто дав дозвіл на ви
конання цієї робот. Ніхто 
з них ані па хінідину не за
сумнівався, не обурився.

Пі, ми далекі від того, 
щоб ставити їм за обов’я
зок робити навпаки. Але 
чи не свідчить згаданий

випадок (на жаль, він не 
такий уже й рідкісний) 
про появу перших парост
ків байдужості до спіль
них інтересів в ім’я осо
бистого спокою?

Певно, зробили вибір 
(поганий, звичайно) іі ті 
молоді люди. котрі, роз
штовхуючи слабкіших, про
бивалися першими до са-
лоііу переповненого авто
буса. Зробив свій вибір і 
молодий шофер АТП- 
10021 член ВЛКСМ Ва
силь Карелів, якого вранці 
2 вересня зупинили за три 
кілометри від села Олек
сандрівни Маловисківсько
го району контролері об
ласного автоуправліііня. В 
салопі автобуса Злинка— 
Кіровоград виявилось 12 
безквиткових пасажирів.

— Чому ж ви не впмага- 
галп квитка у водія? — 
спи ґав контролер.

■— Ми поспішали на по
їзд. — виправдувались ті. 
— Просили їхати швидше.

Уточнимо: пасажири ма
ли намір пересісти у Ве
ликій Висці на автобус Бе
резівка — Олександрії, 
який ішов позаду тією ж 
трасою... Отож, намагаю
чись покрити водія-поруш- 
пика, вони теж зробили 
сз)й не кращий моральний 
вибір.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗ
ДУМІВ. Сам факт затри
мання водія Кареліна на 
трасі буа яипадновістю. Та 
чи випадковим було те,-Що 
він «забув» видати квитки 
пасажирам? Попросимо ко
мітет комсомолу АТП- 
10021 допомогти нам зна 
йти правильну відповідь.

Неприглядні з точки зо
ру високої моралі вчинки 
не завжди, як кажуть, під
судні. Але є судді, котрі но 
зеажають на те. Ім’я їм — 
власна наша громадянська 
свідомість і

Чи НС ІН“,І'ільіи,.и 
нам інколи в суєті буднів 
відгородитися від них за
лізною стіною байдужості;

людська ,со- 
тр’апляеться

від них за-

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ВИКЛИКАЄМО

ВДЙА ЗМІНА
У лютому НИНІШНЬОГО ро- 

ку члени учнівської ВПроб. 
ничої бригади Капізької с?. 
редньої ШКОЛИ Новомирго- 
родського району звернули, 
ся до всіх учнів ■ області із 
закликом «Учнівську турґдь 
ту — тваринницьким ір-г). 
мам». Ішла мова про тс. що 
воші вирішили ДОПОМОГТИ 
трудівникам місцевою кол
госпу імені Леніна в заго
тівлі кормів для громадсь
кої худоби.

Доору справу підхопили 
учнівські колені шш бага
тьох шкіл області. Сьогодні 
ми розповідаємо про однії ij 
них. $

Іще навесні учні місцевої 
восьмирічки ВЗЯЛИСЯ Диг-^ 
могти господарству у іш»* 
щупанні кормових культур. 
Невдовзі відбулася паши 
перша ділова зустріч, на 
якої були присутні голова 
колгоспу В. С. Коифедсра- 
тенко, головні .спеціаліст, 
кращі механізатори. Неза
баром уклали трудовий до
говір. школярі зобов’язали
ся виростити кормові буря
ки на площі п’ять гектарів і 
одержати по 600 центнерів 
коренів З кожного .гектари. 
Спеціалісти коротко розпо
віли ДІТЯМ про нову ТСХ'І »- 
лоїію вирощування кормо
вих буряків, а механізатори 
дали слово робити все мож
ливе, ш,об полегшити пра
цю юних під час догляду за 
посівами.

Швидко пролетіли ЛІТНІ 
канікули. Для поміч чянш.- 
ких школярів вони були пе
ревіркою їхньої трудової 
зрілості. Юні буряково,(II 
постійно доглядали своє йо
ле. Всі польові роботи вико
нували вчасно,' швидко, 
доброякісно. 1 не ДИіІіЦЩАЦО 
учнівська нива вродила ІІМ- 
|.о.

Вже почався повнії нав
чальний рік. Але діти не за
бувають про свою ділянку. 
Всім не терпиться взнати: 
чи ж дасть поле намічсііпц 
урожай? А ми, дорослі, 
уважно стежачи за своїми 
юіііімп помічниками, з ра
дістю відзначаємо: виростає 
наша надійна зміна!

В. ВИНЕНЬХИК 
головний агроном 
колгоспу «Мир». 
Ноаоукраінський район.

У кіровоградському 
тяч ому спеці ал і зо в а11 '-'^-1; ’
кінотеатрі «.Мир» кілька 
днів тому відкрився кіно
фестиваль «Здрасіуіі, шк<і- 
ло!» *.

* *
Спитайте учнів, чи люб

лять вони кіно. Обов'я ялі- 
во почуєте дружне. «Ще,б 
пак!» А- Сйіт.'ґіліа Бодю^б 
Юлія 1 Ірп’хо’іько, Лін 
Штокало, другокласна ні 
середньої школи № 18, У 
відповіді, па наше запитан
ня стали навперебій роз
повідати, які філіми воші 
нещодавно переглянули» 
згадували наіідікавіші епі
зоди, засуджували нсга- 
тпвініх героїв і схвалюва
ли поведінку своїх улюб
лених персонажів.

У день, відкриті я 
своєрідного свята кіно пе
ред дітворою виступ :ілі*
учитель середньої іш;,’к'111 
№ 6 Г. II Лащі їа інсіру,л* 
тор міськкому комсо'^-УУ 
At. Біляцька. Вони о3,І.\Т 
мили присутніх ІЗ нрщр?“ 
мою фестивалю. Фі'||,л' 
дібрано’ на всі см-і:(,(-

Усього за час фестіїча-'*ю 
(а вік триватиме Д*' 
жовтня) кінотеатр 
відвідають 25 тисяч 1,1 к 
лярів міста.

Т. БОРИСОВА
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" 9 ВЕРЕСНЯ — 33-А РІЧНИЦЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В БОЛГАРІЇ
З стор, -

РОКИ ТВОРЕННЯ
Десятиліттями в Болга

рії велась тяжка боротьба 
проти капіталізму і фа
шизму. Організатором і 
керівником цієї боротьби 
зазжди була комуністична 
партія. Коли гітлерівська 
Німеччина напала на Ра
дянський Союз, болгарсь
кі комуністи зрозуміли, 
що це війна не тільки про
ти першої у світі держави 
робітників і селян, а й 
проти трудящих усього 
сзіту і що від її результа
ту залежить майбутнє на
родів. Уже 24 черзня 1941 
року Центральний Комітет 
Болгарської комуністичної 
партії взяв курс на зброй
ну боротьбу. Партизансь
кі загони і групи, створені 
відразу ж після нападу 
гітлерівців на СРСР, у 
1942—1943 роках переро
стали у великі бригади і 
з єднання, які завдавали 
серйозних ударів по полі
цейських і військових час
тинах. Тисячі комуністів і 
комсомольців роз ясню- 
аали масам політику пар
тії, готуючи народ до 
збройного позстання. На
ближення радянських

, військ окриляло його, на- 
| дихало на боротьбу. І ому

з цілковитою підставою 
ми кажемо, що історичної 

І перемоги, завойованої 
І болгарським народом 9 
І вересня 1944 року, досяг- 
I путо з вирішальною допо-

мої ото Радянською Сою
зу, за яку ми будемо зав
жди йому вдячні.

Соціалістична революція 
відкрила найсвітлішу сто
рінку історії країни. Сьо
годні Болгарія має сучас
ну промисловість і розви
нуте сільське господарст
во. Широкого розвитку ді
стали наука і культура.

Наша країна добилася 
значних успіхів практично 
в усіх галузях економіки. 
Наприклад, у сільському 
господарстві продуктив
ність праці зросла майже 
У 3 Раз« а обсяг випуску 
продукції — мало не в 
три рази. По виробництву 
на душу населення елек
трокарів та автокаріз, 
кальцинованої соди, мід
ного купоросу, тютюну 
Болгарія посідає перше 
місце у світі.

Втілено в життя запо
віт вождя болгарського 
народу Георгія Димиїро- 
ва: за кілька десятиліть 
Болгарія досягла того, на 
що іншим країнам в інших 
умовах потрібне було б 
ціле століття.

Намічена партією про
грама задоволення дедалі 
зростаючих потреб наро
ду успішно виконується. 
Прийнята десятиріччя то
му. вона дістала дальшого 
розвитку на XII з’їзді 
БКП, що проходив весною 
1981 року.

БОЛГАРІЯ, великої тру
дової перемоги добизся ко
лектив будівників та ек
сплуатаційників атомної 
електростанції «Козлодуй» 
— достроково здійснено 
фізичним пуск четвертого 
реактора потужністю 440 
мегаватів. Завдяки нагро
мадженому болгарськими 
спеціалістами досвіду на 
будівництві перших трьох 
реанторіз четвертий було 
змонтовано у рекордно ко
роткий строк — за один 
рік. Його вирізняють висо
ка якість будівельно-мон
тажних робіт, точність на
лагодження устаткування.

З пусном четвертого ре
актора завершено важли
вий етап будівництва стан
ції, сумарна потужність 
якої тепер становить 1760 
мегаватів. «Козлодуй» став 
найбільшою електростанці
єю Болгарії.

На знімку: монтаж
ник Митно ІМИТКОВ нала
годжує устаткування. 

Фото А. МИХАЙЛОВА.
(ТАРС|.

Спільні турботи
Приїхавши вперше в 

Болі арію, я мала змогу 
детально ознайомитися з 
агропромисловими ком
плексами. з підприємства
ми і школами Димитров- 
града. Мене вразила не 
стільки краса міста, скіль
ки якийсь особливий ха- 
рак гер, життєрадісність 
його жителів, те, що на 
комбінатах, заводах пра
цюють зовсім юні дізчага 
і хлопці.

Пам'ятаю, з якою гордіс
тю розповідала мечі не
знайома болгарка про тс, 
що Днмятровград — місто 
молодих. Своїми руками 
юнаки і дівчата будували 
ного, зводили комбінати і 
комплекси. Тепер ВОНИ туї 
живуть і працюють.

А я згадала Магнітну. 
КамАЗ і Уренгой, збудова
ні руками радянської мо
лоді...

Потім, буваючи в інших 
містах і селах Болгарії 
відвідуючи десятки агро
промислових комплексів, я 
цікавилась роботою моло
дих тваринників, вникала 
в молодіжні проблеми. І 
знаходила стільки спільно
го! В розмовах із доярка
ми не раз торкалася пи
тань наставництва, плин-

Говорячи про величезні 
успіхи соціалістичної Бол
гарії, не можна не відзна
чити. що їх досягнуто зав
дяки співробітництву з Ра
дянським Союзом та інши
ми братніми країнами. 
НРБ є членом Організації 
Варшавського Договору, 
що гарантує її безпеку. 
Як член Ради Економічної 
Взаємодопомоги, Болгарія 
дістає надійний ринок збу
ту своєї продукції, одер
жує машини та устаткуван
ня для постійної модерні
зації своєї економіки.

Особливо тісні узи спів
робітництва зв'язують 
НРБ з СРСР; У Болгарії 
працювали і працюють 
близько 17 тисяч радян
ських спеціалістів. Вони 
передають болгарські:.! 
колегам свій багатий дос
від. З допомогою СРСР у 
нашій країні споруджено 
десятки важливих народ
ногосподарських об єктів.

Підбиваючи підсумок 
шляху, пройденого за 38 
років соціалістичного бу
дівництва, підсумок своїх 
історичних завоювань, 
болгарський народ вислов
лює почуття найпалкішо7 
вдячності народам СРСІ 
та інших соціалістичних 
країн, з якими спільно бу
дує соціалізм і комунізм і 
відстоює велику справу 
миру та прогресу.

Делчо ПІСКОЗ, 
болгарський журна
ліст.

(Софі я-пресс—АПН).

ності кадрів серед новач
ків. Народжувались цікас-і 
думки, пропозиції.

Повернувшись додому, я 
зустрілася зі старшоклас
никами. Розповіла їм на
самперед про красу Болга
рії, про те, як і чим живе 
молодь братньої країни. 
Слухали школярі мене 
уважно, допитувались про 
ті агропромислові комп
лекси, з досвідом роботи 
яких я знайомилась.

Відтоді, буваючи в Бол
гарії, я вважаю своїм обо
в'язком зустрічатися з мо
лодими механізаторами, 
тваринниками, робітника
ми і школярами. Розпові
даю про наш степовий 
край, про земляків, чиїми 
іменами пишаємось, про 
справи комсомольців Кіро- 
воградщини. 1 приємно 
Суло мені розказати моло
дим болгарським друзям, 
що в наш колгосп при
йшли випускники Перью- 
травенської середньої шко
ли.

Торік я вивчала в Бол
гарії досвід профорієнта
ційної роботи серед шко
лярів, побувала там на 
кількох учнівських комбі
натах. За дорученням сво
їх кідівців цікавилася й

міжнародною діяльністю 
Димигровської комуністич
ної СПІЛКИ МОЛОДІ. І ще 
раз переконалася, що для 
болгарської молоді, як і 
для радянських юнаків і 
дівчат, головне — збере
ження миру на Землі, 
зміцнення дружби між на
родами.

По приїзді розповіла 
школярам про такі поши
рені серед болгарської мо
лоді форми боротьби за 
мир, як семінари і фору
ми, фестивалі політичної 
пісні, створення ударних 
виробничих бригад, які пе
рераховують зароблені 
гроші до Фонду миру. Цій 
темі члени КІДу ГІершо- 
травеиської середньої ніко
ли, почесним членом якою 
я обрана, присвятила кіль
ка засідань. А невдовзі во
ни влаштували трудовий 
десант на колгоспних по
лях і за прикладом болгар
ських друзів перерахува
ли зароблені гроші до Ра
дянського фонду миру!

О. ДОВГОПОЛА, 
депутат Верховної Ра
ди УРСР, доярка кол
госпу імені Урицьхо- 
го.
Компаніївський район.

Найважливішідати історії
08 і року засновано 

болгарську державу.
863 року браги Кирило 

і Мефодій стали заснов
никами слов’янської аз
буки.

З 1277 по 1280 рік три
вало перше в Європі се
лянське антифеодальне 
повстання.

1870 року відбулося 
найбільше народне пов
стання проти турецько
го іга, яке дістало назву 
Квітневого.

1878 року Росія визво
лила Болгарію від ту
рецького поневолення.

1891 року в Болгарії 
створено роиітничу пар
тію марксистського типу.

1923 року в країні від
булося перше у світі ан
тифашистське повстання.

9 вересня 1944 року 
збройне антифашистське 
повстання завершилося 
перемогою соціалістичної 
революції.

1971 року відбувся X 
з'їзд Болгарської кому
ністичної партії, який 
прийняв Програму побу
дови розвинутого соціа
лістичного суспільства. 
Цього ж року прийнято 
й конституцію розвинуто- 
і о соціалізму.

1981 року відбувся XII 
з’їзд Болгарської кому
ністичної партії.

РАХУНОК НОВАТОРІВВагомий внесок молодих новаторів толбухіл- ського акумуляторного заводу «Старт» у виконання завдань другого року нинішньої п’ятирічки. Завдяки їхнім творчим пошукам па підприємстві значно підвищились ефективність виробництва і якість продукції, заощаджено чимало сировини і матеріалів. Інженерії — голова заводського клубу науко-, во-тех 11 і ч по і т ворч ос І і молодих Гсоргііі Днмит- рої: і Димитр Чернев ви- -готовилн і впровадили у виробництво пристрій автоматичного підтримування струму в акумуляторах. Очікуваний економічніш ефект від ново введення — 10 ТИС. левів. Впровадження пристрою допомогло підвищити якість заводської про-дукції.А ось іще одна новин ка. Молоді раціоналізатори Димитр Чернев і Михайло Стрезов удосконалили пристрій попе реднього підігрівашія мазуту для парових кот • лів. Це щороку даватиме підприємству 18 тис. левів економії. Серед активних новаторів — Искал Шукриєв, ІІеделчо

У народі існує повір’я- 
якщо тоді, коли ти куди- 
небудь їдеш, іде дощ, — 
значінь буде удача. Наш 
будівельний загін «Друж
ба» від'їздив до Болгарії 
під час зливи.

Прийняли нас болгарсь
кі друзі дуже тепло. З.-І 

ПРАЦЯ

місяць перебування в цін 
країні ми так здружилися 
зі совоїмп болгарськими
друзями, що у хвилини 
розставання на очі навер
талися сльози.

Працювали в агропро- 
МІІСЛОВОМ у ЕОМ І1ЛЄКСІ
«Доб р у д ж а » Тол бу х і і ісь - 
кого округу. Спочатку ми 
перебирали цибулю. Потім 
допомагали скиртувати со
лому Кілька чоловік під
носили тюки соломи до 
трактора, один ловив їх 
із навантажувача, інші ук
ладали па машині, верши
ли скирту. Денну норму 
перевиконували у два-три 
рази. Особливо відзначи
лися Вітя Олійник і Саша 
Левченко. Всього за час 
роботи паш загін заскир
тував 1116 топи соломи, 
перебрав 157 тонн цибулі, 
провів обпилення гібрид
ної цибулі на 246 гекта
рах.

14 і 18 серпня разом з 
болгарським б удз а гої і о м 
імені маршала Ф. 1. То.і- 
бухіна ми взяли участь н 
ударних трудових буднях, 
присвячених ІОО-річчю з 
дня народження Георгій 

І’айчсв, Гсоргііі Болянов. ІІа їхньому рахунку також чимало нововведень.Свої творчі здобути молоді раціоналізаторі! присвятили 38-й річниці соціалістичної революції в Болгарії.
ВІКНАМИ 
ДО СОНЦЯЯскраву сторінку в літопис сучасного Толбухі- на вписали молоді будівельники міста. Нозі житлові квартали, корпуси заводів і фабрик, що виросли за останні роки в окружному центрі, — справа рук і молодих трудівників будівельних -організацій. Особливо відзначається на спорудженні житла бригада Вангела Атанасова. Колектив здобув не одну трудову перемогу. йому допомагають у праці молодечий запал, високий трудовий ентузіазм.На очах у толбухіншв виростають нові житлові комплекси — «Мир» і Південно-східний. Сучасні висотні будники, що їх зводить бригада, відзначаються високою якістю робіт. Новосели ВДЯЧІІІ молодим будівельникам за чудові подарунки.

НА ПЕРЕДНЬОМУ 
КРАЇМолодіжні бригади промислового виробник г- ва сільськогосподарської продукції вважають себе на передньому краї боротьби за створення в країні достатку продуй

Димитрова і 70 річчю 
революційного молодіжно
го руху в Болгарії. Зароб
лені гроші перерахували 
до фонду «Мир і солідар
ність» — на побудову 
меморіального комплексу 
будзагопівського (брига 
дирського. як його там на
зивають) руду в Хаїмбоа- 
зі і молодіжного комплек
су відпочинку в є. КрапеїБ

Цікавою і змістовною 
була культурна програма. 
Щодня ми здійснювали 
екскурсії по округу, зустрі
чалися з молоддю заводу 
дитячого взуїтя «Добрпч», 
побутового підприємства 
«Жакард», заводу масля
них і повітряних фільтрів 
«Гарант», інституту селек
ції пшениці та соняшнику 
в місті Генерал Т.ошево. В 
молодіжному клубі міста 
Голбухіна нам сподобався 
усний випуск газети росій
ською мовою, присвячений 
життю і діяльності Георгія 
Димитрова. Відвідали ми 
також і Софію, мовзолеіі 
Г. Димитрова.

«Участь ваших студентів 
у бригадирському русі 
НРБ сприяє зміцненню 
дружби з.Радялською кра
їною, складається хороше 
враження про радянську 
молодь, 200-процеіпне ви
конання плану, багате по
літичне іі культурне жит
тя бригадирів викликає у 
пас почуття поваги до ви
ховної роботи у вашому 
педінституті і виховної ро
боти в СРСР», — таку 
оцінку дали нам болгарсь
кі товариші.

Ми ж особливо гаряче 
полюбили дружелюбний, 
працьовитий болгарський 
парад і завжди докладати
мемо всіх зусиль заради 
зміцнення дружби між на
шими країнами.

О. БРАЙЧЕНКО, 
командир студгнтсь- 
кого будзагону
«Дружба» Кіровоград
ського педінституту 
імені О. С. Пушкіна.

РУКУ, РОВЕСНИКУ!тів харчування. Втілюючи в життя рішення ХІ1 з'їзду БКІІ, вони докладають усіх зусиль, щоб високоякісно і в кращі строки виконувати всі сільськогосподарські роботи нинішнього року.Чимало добрих скрав на рахунку комплексної бригади імені XII з’їзду БКП із села Мефодієво, якою керує Герой Соціалістичної Праці НРБ Іван Хрпстов. Нинішнього року молоді хлібороби одержали з кожного гектара по 80,5 центнера пшениці. По 64 цептне ри цієї культури мають у бригаді імені Юрія Га- гаріпа. Ці колективи — в числі кращих серед молодіжних бригад м. Генерал Тошево.
ЗАЛИШИТЬСЯ
ДОБРОЮ ЗГАДКОЩе недавно тин Чиракмапом бу перський гори.Л перів були ГОї ЦЬОГО ЧУДОІЮ1 па березі Доброю з ТЬСЯ У !q‘ ПОХОДИ- снорті' ліатіг^ захо,' рів і ди 'ГО'П1| У1) II
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/Г| ДНОГО з терших у стрі
лецькому тирі вітали кі- 

ровоградця Володимира 
івердоступа, який нещодав
но на чемпіонаті Централь
ної ради ДСТ «Динамо» 
значно перекрив майстер- 
ський норматив. 1 тут, у рід
ному місті, серед спорт
сменів першої вікової гру
пи ступеня «Фізичне вдос
коналення» він мав найкра
щий результат — 94 очка 
(щоправда, раніше цей ба- 
гатоборець на вогневому 
рубежі добивався більшо
го). Потім це досягнення по
вторив робітник ремзаводу 
Укрремтресту Олександр 
Глущенко, а долинчанин 
Григорій Бондюк вийшов 
вперед на одне очко. З 
другій віковій групі цього 
ступеня не мала собі рівних 
тренер-викладач Кірово
градської ДЮСШ № 3 Ніна 
Ізюменко — 95 очок.

Молодші багатоборці з 
доброю заздрістю дивилися 
на цих минулорічних чемпі
онів, котрі постійно вдоско
налюють свою майстерність 
і поесякчас лідирують на 
змаганнях вищого рангу. А 
за них, чотирнадцятирічних, 
було справді прикро. Як і 
торік, підлітки підводили 
свої команди — 19 хлопчи
ків і 18 дівчаток не склали 
заліку на вогневому рубежі 
(в минулому фіналі з 50 ли
ше четверо мали очки). І 
це ще раз було підтверд
женням того, що влітку (та 
й упродовж навчального ро
ку) вони не тренувались як 
слід у секціях, створених у

Крок—уперед,
крок... на місці

До підсумків обласного фіналу чемпіонату країни з багато
борства ГПО на призи «Комсомольской правды» і турніру з ГПО, 
що входить до заліку обласної спартакіади команд міст, сільських 
і селищних Рад.

кандидати в збірну області з багатоборства ГПО Во
лодимир Твердоступ та Ніна Ізюменко.

Пре.цставляємо кра
щих із 219 учасників 
змагань. Ось ті, що отри
мали стрічки чемпіонів 
області з багатоборства 
ГПО: в першому ступені 

учениця середньої 
школи № 14 м. Кірово
града Ірина Копатін (Ле
нінський район обласною 
центру) та учень Созонів- 
ської середньої ніколи 
Кіроео; радського району 
Сергій Останенко; в дру- 
юму — учениця Кірово- 
і радського будівельною 
технікуму Ірина Кононо- 

ва (Ленінський район) та 
уч<шь Світ .шведської се
редньої ї ї коли № 2 Во
лодимир Дудник; у 
третьому — студент
ка факультету фізич
ного виховання Кіро- 
пограцського недінет шу
гу Олы а .Артеменко (Ле
нінський район) та учені 
ГаЙБоронського машино
будівного технікуму 
Олександр Друзь; у пер
шій віковій групі четвер
того ступеня — тренер з 
легкої атлетики спорт
комплексу Побузького

загальноосвітніх школах, 
рідко хто з них удосконалю
вав майстерність у їііонер- 
ських і спортивних таборах.

і в плавальному басейні 
організатори змагань чека
ли від наймолодших багато- 
борціе кращих рєзульгаїів. 
Чимало юнаків і дівчат не 
змогли виступати на рівні 
розрядних норлтативів. Мак
симальну кількість очок 
отримав лише один плавець 
— той же Володимир Твер- 
доступ, який подолав водну 
доріжку за 1 хвилину 1,5 се
кунди.

нікелевого заводу Таміла 
Бурбан (Головапівськкй 
район) і працівник уп
равління внутрішніх
справ облвиконкому Во
лодимир Твердоступ
(Ленінський район); у 
другій віковій групі чет
вертого ступеня — тре
нер-викладач Кірово
градської ДЮСШ № З 
Піна Ізіогг»е:зко (Ленінсь
кий район) та інструктор 
по спорту Свігловодсько- 
го заводу чистих мета
лів Володимир Скворцов; 
у першій віковім групі

І? ПЕВНЕНО йшли до мети 
спортсмени Долинсько- 

го району. Серед сільських 
багатоборців командою зс- 
ии набрали найбільшо очок. 
Радували показники збірної 
Голованівського оайону, 
котра торік була на сімнад
цятому місці, а нині заслу
жено завоювала третє при
зове місце. Другими були 
гаЙЕОронці.

У групі міських спсртс//е- 
нів переконливо перемогли 
представники Ленінського 
району міста Кіровограда — 
1360 очок, (хні найсерйозні-

п'ятого ступеня — технік 
Знам’янського локомо
тивного депо Людмила 
Зоренко і голова Зна- 
м’янської районної ради 
ДСТ «Локомотив» Олек
сандр Янчук; у другій 
віковій групі п’ятого 
ступеня — старший ін
структор обласної ради 
ДСТ «Колос» Алла Мі
рошниченко (Кіровськнй 
район) і геофізик геоло
горозвідувальної експе
диції № 37 Михайло 
ІІанчук (Ленінський ра
йон). 

ші суперники (з Кіроесько-' 
го району) відстали від них 
на 410 очок. А у світлонод- 
ців, які вийшли на трете 
місце, здобуток іще мен
ший — 801.

Знову доводилось ТОВО' 
рити про серйозні упущен
ня у впровадженні комп
лексу ГПО в Маловисківсь- 
кому, Новсмиргородсько- 
му та Світловодському ра

йонах, команди яких замк
нули турнірну таблицю. А 
ось добровеличківці, котрі 
торік на обласному фіналі 
набрали командою всього 92 
очка, вирішили цього разу 
зогсім не показуєаіи себе—> 
просто не з’явились на зма
гання. І бони втратили бага
то.- Хай би й програли, та 
красиво. Зате побачили б 
(і перейняли 6 досвід), .як' 
стартує спортивна сім’я із 
села Покровського Кірово
градського району: Вален
тин Беляев вивів на спор
тивну арену своїх дітей — 
сина і дочку. Сам став тре
тім призером, і тепер він 
упевнений, що через рік 
його Євген і Таня теж здо
будуть нагороди на облас
ному турнірі.

Щодо кандидатів у збір
ну області, яка поїде на 
республіканський фіна». 
Декому з них треба ще чи
мало попрацювати, щоб ма
ти надію змагатись нарівні 
з, кращими багатоборцями 
республіки.

М. ШЕБЧУК, 
спецкор «Молодого ко
мунаре».

мш ші й давне знайомі
Тил- із наших читачів, 

хто пам’ятає позаминуло- 
річну вікторину «/Молодо
го комунара» -Ерудит», 
звичайне ж, знайоме ім’я 
іі переможця Гі Онищєн- 
ча — артиста обласного 
музично-драматичного те

атру імені М. Л. КропиБ- 
нкцького. 1 ось серед 
учасників нашого бліц- 
конкурсу «Ерудит» ми 
знову зустрічаємо його. 
Гієтро Миколайович і 

цього разу продемонстру
вав неабияку ерудицію. 
Допустивши лише дві по
милки, він набрав 48 ба- 
лів. Така ж кількість баліз 
у І. Гїотапенка, який живе 
в селищі Новому. 46 белів 

і друге місце у нашого чи
тача П. Блящука із села 
Добрянки Вільшанського 
району. В Солонар з Ново- 
архангельська, котрий до
пустив на дві помилки 
більше, став третім. Бали, 
набрані переможцями, бу

де враховано при підбит
ті остаточних підсумків 
змагання ерудитів.

«Сподіваюсь, — написав 
у листі до редакції один 
із перемоців бліцконкурсу 
П. Блящук, — що й нада
лі кросворди друкувати
муться в газеті». Відпові
даємо: цими днями буде 
підбито підсумки конкур
су авторів кросвордів, що 
проходить паралельно із 
змаганням ерудитів. Крос
ворд переможця буде на
друковано на четвертій 
сторінці «Молодого кому
нара». Отже, стежте за на
шими публікаціями. Нага
дуємо, що участь у обох 
конкуосах може взяти ко
жен бажаючий незалеж
но від того, брав він 
участь у першому турі чи 
ні.

Гру кіррвоградці почали 
штурмом штрафних пози
цій гостей. Уже па першій 
хвилині Валерій Воронцов 
мав реальну можливість 
вивести свій клуб уперед. 
За вісім хвилин з трьох 
метрів він не влучає у во
рота «Десни», які захищав 
Михайло Москаленко. І 
знову «Зірка» веде наступ. 
Іде тридцять дев’ята хвп- 
л;ша. Захисник Ігор Чер
ненко робить прострільпу 
передачу, її вдало зами
кає Євген Петраченков — 
1:0. .

І другий тайм проходив 

з перевагою наших земля
ків.

Реалы і і м о ж л » весті
збільшити результат мали 
Володимир Димов, Михай
ло Калита. Олег Трггубеп- 
ко. та їхні завершальні 
удари не досягали цілі.

Треба віддати належне 
воротареві кіровеградців 
Валерію Музпчуку. котрий 
не раз виручав свою 
команду, демон стру юч 11 
високу майстерність.

Отже, кіровоградці за
писали у свій актив два 
очка і нині мають їх трид
цять три.

«Зірка» виступала в та
кому складі: В. Музнчук, 
В. Воронцов (В. Дммов), 
О. Смичснко, С. Лазорсч- 
і-.о, С. Кучеренко. І. Чер
ненко, М. Калита, Є. Пет- 
раченков, ІО. Касьонкін. 
Я. Бобнляк (С. Ралючеи- 
ко), О. Трегубенко (С. Де
нисенко),

Наступний тур — 13 ве
ресня. «Зірка» в пси день 
у Луцьку зустрінеться з 
м і сцев 11 м «Торпедо».

В. ТВЕРДССП’П.
ИХваВааМИМУЭ:/-“'-ткчг* -ТГ.Г л-JSO

Редактор . 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Херсонський ордена Трудового Червоного Прапора 
сільськогосподарський інститут їм. О. Д. Цюрупи

проводить набір слухачів

па підготовче віл ділення 
по денній та заочній формі 
навчання для вступу па 
денне та заочне відділення 
[факультетів:
вшвпого,

Нікого
■|Є'.!СТІІС.!О

гідромеліо- 
СІЛЬСЬКОГОСІІО- 

будівшщтва,

утовче відділеи- 
■Іьсп особи із 
^^редньою ос- 

пере iO!'H.X

■ < •

менше одного року, а та
кож звільнені в запас із 
Збройних Сил СРСР.

Робітничу, сільську МО
ЛОДЬ на підготовче відді
лення направляють безпо
середньо керівники про
мислових підприємств, бу
дов, радгоспів, колгоспів, 
командування військових 
частіш за рекомендаціями 
партійних, комсомольсь
ких та профспілкових ор
ганізацій.

Прийом на підготовче

відділення ЗДІЙСНЮЄ КОМІ
СІЯ шляхом конкурсного 
відбору без вступних іспи
тів. Усна перевірка знань 
проводиться ВІДПОВІДНО ДО 
факультету та спеціаліза
ції: вченого-агроііома, зоо- 
іпжспсра-рибовода — з хі
мії та біології; іпженера- 
гідрогехіїіка, іпжепера-бу- 
дівельшіка — з математи
ки та фізики.

Слухачі, які успішно 
склали випускні екзамени, 
зараховуються на перший 
курс інституту.

Особи, направлені на 
підготовче відділення, по
дають: заяву, направлення 
на підготовче відділення 
(за формою), документ 
нро середню освіту в ори
гіналі, характеристику, 6 
фотокарток (розмір ЗХ-1 
см), медичну довідку про 
стан здоров’я (форма 
№ 286). витяг з трудової 
книжки, завірений керівни
ками підприємства, кол
госпу, радгоспу.

Заняття по заочній фор
мі навчання — з 1 жовтня, 
по денній — з 1 грудня.

Документи слід надсила
ти па адресу: .325006, 
м. Херсон-6. пул. Р. Люк
сембург, 28. Сільськогоспо
дарський ’ інститут, підго
товче відділення.

Л7Л277Л АДРЕСА:

316050, МСП

Індекс 61103.Би 01662.

м. Кіровоград, 

вуп. Луначарського, 36

Обсяг 0,5 nt)VH вон-

ДО ВІДОМА ВЧИТЕЛІВ, БАТЬКІВ, ШКОЛЯРІВ'
Для широкого охоплен

ня школярів технічною 
ТЕорчістю обласна станція 
юних техніків організовує 
заняття технічних гуртків 
у таких, районах міста: 

радіотелевізійний, авто- 
конструкторський, авіамо
дельний — на СЮТ (вул 
Гоголя, 86);

судномодепьний (буд. 
№ 11), автомодельний
(буд № 7|, радіотехнічний 
(буд. № 9), електроніки, 
фотолюбителів, технічного 
моделювання (буд. № 13)
— по вул. Кременчуцькій;' 

радіооператорів — про
спект Комуністичний, 4-а, 
та в середній школі № 5.

технічного моделювання 
(для молодших школярів)
— оул. Миру, 6;

картингістів — вул. Кур
ганна, 58;

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
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3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.
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кінооператорів, радіо
технічний — вуп. Волкова, 
6, підлітковий клуб жену 
№ 5;

нової техніки* і сільсь
когосподарського моде
лювання, фотолюбителів— 
проспект «Правды», 2, під
літковий клуб жеку № 3;

промислового Л4ОДЄЛЮ- 
вання — в школі № 26;
автомодельний, ракею- 

модельний у школі № 22;
клуб юних мотоцикліс

тів — вул. Габдрахманова, 
З (обласна рада детолао- 
толюбитепів, 1-й поверх, 
кімн. 15).

По довідки 
на адресу: м. 
вул. Гоголя, 
2-40-74.

АДМІНІСТРАЦІЯ.
Зам. 83.

звертатися
Кіровоград, 

86. Тел.

Галета вихопить v піпгопон. 
четпеп І суботу

Друкарня Імені Г, М. Димитрове 
видасницгоа 

•'Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вуп Гпіннм, Ъ

V


	3148-1p
	3148-2p
	3148-3p
	3148-4p

