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НА БУДОВИ НЕЧОРНОЗЕМ’Я
ПРОБЛЕМА

ОбОЧІИ

КМН формувальників це
ху № 1. яний очолює
С. Иоглашко. Він ділом 
підтримав почин «25-річ- 
чіо руху за комуністичне

НОМЕР ОДИН:
ПЛИННІСТЬ
КАДРІВ

В. ОСАДЧИЙ, електро
монтер, секретар комсо
мольської організації за
воду залізобетонних виро
бів:

— Виконання завдань 
п’ятирічки вимагає підви
щення відповідальності за 
доручену справу, наведен
ня порядку у всіх лапках 
народного господарегва, 
Зміцнення трудової дис
ципліни, зростання ефек
тивності виробництва. Та
кий головинії ВИСНОВОК 3.1- 
н.’шває з рішень листопа
дового (1982 року) Пле
нуму ЦК КПРС.

Ці питання для нашого 
заводу мабуть, такі гост
рі, як ні для жодного ін
шого підприємства об'єд
нання. Причина? Насам
перед те. що більшість йо
го виробничих площ іс
нує ще з часів будівницт
ва Кременчуцької ГЕС і 
розміщена під відкритим 
небом.

Керівники об’єднання і 
заводу дбають про поліп
шення умов праці, запро
вадження передової тех
нології. Ведеться будів
ництво нового бетонозмі
шувального вузла, спеці
ального полігона, плану
ються спорудження цеху 
№ 2.

Але рез-з'язания вироб
ничих проблем не знімає 
.’> порядку' денного питань 
підвищення трудової дис
ципліни. організованості.

Створення стабільних 
трудових колективів, зни
ження плинності МОЛОДИХ 
кадрів — одне з першо
чергових завдань, які сто
ять перед комсомольським 

адміністрацією, 
добитися 
Зокрема,

ХВЙЛЙНІ-СУВОРИИ
ЛІК!

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ
ГРОМАДСЬКОГО ШТАБУ ОГЛЯДУ 
«РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ — СУВОРИЙ ЛІК!»

...Основою міцної трудової дисципліни є порядок 
на виробництві, хороша організація праці, творча 
обсіановка а колективі. А недоліки в організації пра
ці створюють грунт для порушень дисципліни.

...Поняття дисципліни праці включає в себе не 
просто обов’язок з точністю до хвилини починати і 
закінчувати свій робочий день, а й необхідність пра
цювати напружено, продуктивно, ----------- ~
дотриманням вимог технології.

Це — пообідні думки учасників чергового 
засідання громадського шіабу оіляду 
хвилині —суЕОрий лік!» Цього разу ними 
тивісти комсомольської організації ордена « 
шани» виробничого об'єднання 
пром» (м. Сз(тловодськ).

Сім заводів, нар'ероуправління, кар’єр, будівельна 
дільниця, укрупнене автотранспортне господарство 
— дуже складне за структурою, за взаємозв’язка
ми між складовими це об’єднання. Деякі його під
приємства розташовані за межами області. Тому 
перед об’єднанням чимало проблем чисто специ
фічних. І все ж... Питання, порушені учасниками 
засідання, завдання, їжі вони ставлять перед собою, 
шляхи до міцної дисципліни, — очевидно, типові. 
До них, врешті, приходять комсомольські ватажки 
й на інших заводах, у цехах.

творчо, з суворигл

виїзного 
«Робочій 
були ак- 
Знак По- 

«Дніпроенергобуд-

ставлення до праці — 25 
ударних тижнів!» і сам 
виступив з ініціативою: 
щотижня додатково виго
товляти п’ять .....
метрів збірного 
тону.

Одна З кращих на під
приємстві — бригада ар
матурників цеху № 4 
С. Гіряжникова. Минулого 
рону вона була комсомоль
сько молодіжною, а нині 
більшість членів її ви
йшла з комсомольського 
віку. Проте той гарт, який 
здобули хлопці п кмк, 
надійно служить бригаді. 
Всі арматурники дисцип
ліновані, добросовісно
ставляться до виробничих 
обов'язків. допомагають 
один одному.

КМН найповніша забез
печує єдність 
та і""---------- -
ховання, 
ню громадської 
ті, підвищенню 
пості та якості 
Важливо, що 
комсомольсько - 
них невпинно 
Нині до ї< складу сходить 
187 чоловій, що на 24 чо
ловіка більше, ніж мину
лого рону.

кубічних 
залізобе-

трудочого 
ідейно-попітичного ви- 

сприяє зросган- 
акгилнос- 
ефечгив- 

робоги. 
кількість 
молодіж- 
зросгає.

ЗАМІСТЬ

Настроєність
не діла

Особливо у
- молодіж- 
Велпчка. В 

п’ятирічні в
жодного 110- 

Дисципліна

і

Хлопці та дівчата з Кі- 
ровоградщини — члени 
Всесоюзного ударного 
комсомольського заго
ну імені Юрія Гагаріна — 
вже прибули на Смолен
щину. А всього лише за .:---- до того

столиця
ьі.іька днів 
проводжала 
раїни.

У весняному Києві 
ли каштани. День видався 
теплим і сонячним. І та
ким же був прийом гос
тей киянами. Для бійців 
загону підготували різно
манітну культурну програ
му. Були екскурсії по 
древньому й вічно моло
дому Києву. Особливе 
враження на гостей спра
вило відвідування нового 
музею В. І. Леніна. Відб/- 
лася зустріч бійців заго
ну з секретарями ЦК 
ЛКСМУ, ветеранами ком
сомолу. Прозвучали добрі 
напутні слова. В свою 
чергу, юнаки й дівчата

їх 
Ук-

ЦВІ-

запевнили присутніх, що 
не відступляться від слав
них трудових 
комсомолу 
беруть свій 
будівництва Корчагінської 
вузькоколійки.

В інтерв ю кореспон
дентам республіканських 
видань Г. Орешина з Боб- 
ринецького району сказа
ла, що вона разом з бра
том із радістю їде пра
цювати на Смоленщину.. 
Вони, як і всі бійці загону, 
добре розуміють важли
вість завдань, поставлених 
партією. На меліорації 
земель Нечернозем я 
працюватимуть по-комсо- 
мольськи. В загоні, сказа
ла дІЕчина, багато юнаків 
та дівчат різних професій, 
нахилів, уподобань. Але 
об еднує їх воєдино ба
жання трудитися на бла
го Вітчизни, міцна комсо
мольська дружба.

С. КАРЛАШ.
Київ—Кіровоград.

традицій 
України, що 
початок од

Робітниця Кіровоградського ремонтно-механічного за
воду Укрремгристу Людмила Демечно місячні завдання 
винонує завжди на 4 — 5 днів раніше. Успіху вена до
магається тому, що цінує ножну робочу хвилину, постій
но удосконалює свою майстерність.

Фото П. УМАНСЬКОГО.

КОМЕНТАРЯ
В. СУЛИНОВ, секретар 

комітету ЛКСМУ виробни
чого об’єднання «Дніпро- 
енергобудпром»:

— .V всіх комсомольсь
ких організаціях об’єднан
ня обговорено стан та шля
хи зміцнення трудової дис
ципліни. Штаби <КП» про
вели багато рейдів по ви
явленню резервіз, випуска
ли «блискавки», в яких 
викривали прогульників.

У зміцненні дисципліни 
велике значення має Ле
нінський залік. Всі 832 
учасники ного активно під
тримали ініціативу колек
тивів кар’єрбуправління та 
заводу конструкцій швид- 
комоитовашіх споруд 
«Працювати без порушень 
трудової дисципліни і 
громадського порядку, ви
сокопродуктивно, без 
травм та аварій».

Поліпшено зв’язки комі
тету комсомолу з навчаль
ним комбінатом об'єднан
ня Тільки минулого року 
близько 200 молодих ро
бітників цідвишнлв свою 
кваліфікацію чи оволоділи 
повою професією.

Більшість первинних 
посилила виховну роботу 
серед молодих виробнич
ників, схильних до пору
шень диспппліші. Внаслі
док цього порівняно з від
повідним періодом минуло
го року кількість прогуль
ників зменшилась па 23 
проценти.

Велику увагу приділено 
запровадженню єдиного 
наряду із застосуванням 
коефіцієнта трудової учас
ті. Нині за тім прогре
сивним методом працю
ють II із 16 КМК У 
восьми бригадах цього ро
ку введено колективні ра
хунки економії, а 68 спіл
чан відкрили особисті ра
хунки.

Усі підприємства об’єд
нання успішно справилися 
із завданням квітня та чо
тирьох місяців 1983-го. 
Вважаю, 
мала заслуга 
пів і, зокрема, 
но зміцненню 
дисципліни.

Громадський

слюсарів С. Фло- 
всрсважиа біль- 

молоднх виробнич-

кращих 
реїшсв, 
шість 
І1НКІН.

Та не про здобутки ду
маємо зараз, а про резер
ви. Цьогорічні соціалістич
ні зобов'язання комсо
мольців управління спря
мовані на дальше зміцнен
ня трудової і виробничої 
дисципліни. І разом з тим 
деякі члени В.ЛКСМ до
пускають порушення. При
міром, комсомолець С. Со
коленко потрапив до спис
ку тих, хто схильний до 
зловживання спиртними. 
Там же — прізвища двох 
молодих робітників (не- 
спілчан), котрі поповнили 
колектив „ _______
Ними зайнялася адмініст
рація, а первшша комсо
мольська організація вклю
чилась в роботу з цими 
порушниками не одразу, 
хоч її вплив був би ефек
тивнішим.

Ми в первинних нерідко 
забуваємо про те, що на
ше завдання — не тільки 
виявляти випадки педпе- 
цішлінова.'іості, а насампе
ред запобігати їм, тобто 
проводити копітку вихов
ну роботу. Це цілком під 
силу, нам, адже схильних 
до порушень — одиниці.

ТОВАРИШ

сокому рівні, 
комсомольсько 
ній бригаді М. 
одинадцятій 
ній не було 
рушення Дисципліна в 
бригаді залежить віл бри
гадира. І керівник цього 
КЛІК служить взірцем для 
товаришів.

Успіхи нашого підпри
ємства справедливо
пов'язуємо з роботою су
міжників — працівників 
кар’єроуправління. Якщо 
у них чіткий ритм — зна
чить. і у нас порядок, 
який, у свою чергу, бла
готворно впливає па тру
дову дисципліну. Та, па 
жаль, нерідко бузало. що 
потужні БзлАЗи простою
вали через поломки устат
кування в суміжників. 
Приміром, у березні з ці
єї причини чотири дні во
дії справлялися із змінни
ми завданнями тільки па 
50 процентів, а одного 
дня було зірвано роботу 
на всіх трьох змінах. Або 
таке. Робочий день екска
ваторників закінчувався 
на 47 хвилин раніше, ніж 
у ваших водіїв... Відрадно, 
що протягом квітня—трав
ня ці недоліки вдалося 
усунути, І КОМСОМОЛЬСЬКІ 
організації обох підпри
ємств сприяли тому.

бюро та
Нам вдалося 
певних успіхів, 
налагоджено дійовий кон
троль за дотриманням по
ложень колективного до
говору, які стосуються мо
лоді, а також : 
ства про прашо 
літніх.

Закріпленню 
на заводі сприяє 
щешія ними кваліфікацій
них розрядів. Щороку ко
жен другий молодий робіт
ник підвищує езою профе
сійну майстерність або 
оволодіває суміжною спе
ціальністю.

Комсомольська- оргаиі-
• нація псе більше зміцнює 

■ зв’язки з профтехучили
щами м. Комсомольська 
Полтавської облае.ті та 
м. Стрия Львівської об
ласті. внпмекивки «ЯКИХ 

і* проходять у'вас практику. 
Внаслідок цього бвгато 
хто з них залишається в 
нашому колективі.

Важливу роль відіграє 
соціалістичне змагання 
між комсомольсько- моло
діжними колективами за 
звання «Кращий молодий 
робітник», яке проводить
ся серед працівників про- ІІЕ’ППТ.ГТІТїТЇ/ї 
вілппх спеціальностей — .Нійі ОгІГІГІІУІ — 
формувальників,' арматур
ників, елек-трозва|яш- 
ків, машиністів кранів.

законодав-
• неповно-

молодих
підви-

зовсім недавно.

З турботою
про наше 
здоров’я

І СУМІЖНИКИ
’ НЕ ПІДВОДЯТЬ 
І Є. БОРЩЕНКО, водііі- 
I насїавшік, секретар комсо

мольської організації ук: 
і рупненого автотранспорт

ного господарства (УАТГ): 
— Трудова дисципліна 

| серед молодих автотранс- 
| портпиків загалом па ви

ПІД СИЛУ
О. КРАВЧЕНКО, слю

сар, секретар комсомоль
ської організації кар’є- 
роуправління:

— Незважаючи па деякі 
серйозні виробничі пробле
ми, наш колектив успішно 
досягає намічених рубежів. 
Так було і минулого року 
та першого кварталу 1983- 
го Багато для цього зро
били молодші гвардієць 
одинадцятої п’ятирічки 
токар В. Касима, однії із

БРИГАДА
М. ХОДАК, бухгалтер, 

член штабу «КП» головно
го заводу:

— Злагоджено, без по
рушень трудової та вироб
ничої дисципліни працю
ють комсомольсько-моло
діжні нолективи головного 
заводу. Лідирує у змаганні

місяців 
то в цьому не- 

комсомоль- 
ї.х роботи 
трудової

______ і штаб ог
ляду «Робочій хвилині 
— суворий лік». .1

Позавчора в Кірозогра- 
ді закінчив свою роботу 
республіканський се м інар- 
нарада з питань організа
ції масової фізкультурно- 
оздоровчої роботи за міс
цем проживання населен
ня. Його відкоила заступ
ник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко.

На семінарі-нараді ви
ступив начальник управ
ління фізичною вихован
ня населення Спорткомі- 
тету УРСР Ю М. Плугів. 
Йшла мова про егзорен- 
ня умов для оргаиіззції 
фізкультурно-масової ро
боти серед трудящих і 
членів їх сімей, спільні дії 
в цьому напрямі партій
них, профспілкових, ком
сомольських. фізкультур
них організацій. Учасни
ки семінару-наради діли
лись досвідом проведення

спортивних змагань «Всі
єю сім’єю — на старг». 
Йшлося також про сми

рення «Центрів здоров’я» 
в мікрорайонах міст і 
селищ міського типу. Об
говорювалось питання 
про хід виконання комсо- 
мольсько-моподіжмої три- 
річки будівництва спор вія
них споруд, впроваджен
ня комплексної цільової 
програми оозвнтку масо
вої фізкультурної і спор
тивної роботи, організації 
активного відпочинку ро
бітничої молоді в гурто
житках тощо.

Працівники споргкомі- 
тетів, парків культури і 
відпочинку житлових ор
ганів побували в Свіг.іо- 
водську і Олександрії, де 
ознайомились з досвідом 
роботи з дітьми і підліт
ками, дорослим населен
ням за місцем проживан
ня.

В роботі семінару-чара- 
дн взяли участь завідую
чий відділом пропаганди 
і агітації обкому Компар
тії України І. П. О.ііфі- 
ренко та голова Кірово
градського міськвикоико- 

і му К. М. Черевно.
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ВЖЕ ТРЕТІЙ рік, як бу
дівництво Липнязько- 

го цукрового оголошено 
обласною ударною комсо- 
мольською будовою. Про 
це нагадують і засоби на
очної агітації. А комсо
мольського штабу поки 
що немає. Я розмовляв з 
будівельниками. На запи
тання, чи є на будові та
кий штаб і де він зна<о- 
диться, молодь відповіда
ла; при Добровепичкізсь- 
кому райкомі ЛКСМУ. А 
в розмові з другим секре
тарем райкому Павлом 
Примовим та інструкто
ром Володимиром Литви- 
новим почув, що комсо
мольський штаб будови 
знаходиться безпосеред
ньо на майданчику і 
лює його 
на.

Справді, 
лює на 
мольську 
генпідрядної ПМК. 
•к це не робить її 
матично 
штабу, бо впливу 
комсомольців і 
мас. На обліку 
паній нею 
тільки 76 спілчан, і вза
галі ПМК нараховує двісті 
працівників, а на майдан
чику зараз зайняті двад
цять самостійних органі
зацій, і працює тут усього 
понад 800 чоловік.

Штаб повинен коорди
нувати роботу всіх під
розділів, допомагати гос
подарським керівника л 
вирішувати питання в об-

івм'на овлаения

■ цукровий j
■і завод г

Валентина
ОЧО-
Кузі-

8. Кузіна 
будові 

організацію 
Але 

авто- 
начальником 

' на всіх 
вона не 
в очолю- 

організації

очо- 
комсо-

УВАГА: ПІДЛІТОК!

ЧЕСТЬ
ЗМОЛОДУ

У цін кореспонденції з будівництва Лппиязь- 
кого цукрозаводу ми не будемо аналізувати ви
робничу діяльність будівельників. Адже сподіва
ємося, що такий аналіз разом з відповіддю на 
численні критичні матеріали, вміщені "в газеті, ре
дакція врешті одержить від керівників комбінату 
«Кірозоградважбуд» і особисто від його началь
ника т. Троценка. Тут слід сказати таке- щоб 
здати об'єкт в 1984 році, треба за один рік зро
бити майже в три рази більше, ніж за попередні 
чотири роки будівництва. Нелегке завдання. І 
кожен, хто приїхав на будову за комсомольською 
путівкою, повинен усвідомити свою роль у бо
ротьбі за своєчасну здачу заводу в експлуатацію.

ГЛАСНІСТЬ
® в ®

ласни. організаціях, мі
ністерствах та відомствах. 
На багатьох будовах шта
би очолюють перші сек
ретері райкомів та міськ
комів комсомолу. Але 
Доброзеличківський рай
ком самоусунувся від ке
рівництва комсомольсь
кою будовою. Навіть 
такі питання, як організа
ція культурно-масової 
роботи, не цікавлять його

працівникіз. Адже цього 
року для будівельників 
жодного разу не демон
стрували кінофільмів. Не 
організували там гуртків 
художньої самодіяльнос
ті. Навіть працівники ра
йонного будинку культу
ри не знають дороги на 
будову...

Начальник ПМК Е. І. 
Валюкас назвав кращі 
комсомольсько -молодіж-

ні бригади — В. О. Лихо- 
діда та В. М, Кризинсько- 
го. Я познайомився з ни
ми. Перша минулого ро
ку та на початку ниніш
нього була передовою. 
Але, починаючи з берез
ня, послабили 
неї, мало 
ли, і зона 
д з другою 
стався конфуз.

Коли я привітав керів
ника КМК з успішною ро
ботою, В. М. Кризинсь- 
кий здивувався:

— Що наша бригада 
добре працює, це так, — 
відповів він. 
те, що вона 
мольсько 
вперше чую. 
тому з нас 
сім, а решті 
цяти дзох 
шести.

Коментарі, 
зайві.

Чи стався і 
фуз, якби на 
справжній 
кий штаб? На 
комсомольській, 
гучно повинен 
голос КМК. Про 
ють знати навіть 
жами будови. Отже, тре
ба подумати над цим 
працівникам Добровелич- 
ківського райкому
ЛКСМУ.

увагу до 
зазантажува- 

здала позиції, 
бригадою

— Але про
— комсо- 

молодіжнз, 
Наймопод- 

дзадцять ві-
— від трид- 
до сорока

як кажуть,

б такий кон
сулові був 

комсомольсь- 
ударній 

як ніде, 
звучати 

них ма- 
за ме-

О. РИБАЛЬЧЕНКО, 
інженгр, громадський 
кореспондент «Моло
дого комунара». 
Добровеличківський 

район.
Е2

Єу ДІВЧИНИМРІЯ

у компанпвському 
ВЕТЕРИНАРНОМУ ТЕХНІ
КУМІ КОМСОМОЛКУ НА
ТАЛЮ AHTOUIKO ЗНАЮТЬ 
ЯК ВІДМІННИЦЮ НАВЧАН
НЯ, АКТИВІСТКУ. ДІВЧИНА 
БЕРЕ УЧАСТЬ У ТАНЦЮ
ВАЛЬНОМУ АНСАМБЛІ
«БАРВІНОК’». МРІЄ СТВО
РИТИ ПОДІБНІШ КОЛЕК
ТИВ ДАМ, ДЕ ПРАЦЮВА
ТИМЕ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 
ТЕХНІКУМУ.
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

гЛЧ ІЛЬКИ-НО закікчил іся 
“• програма «Час», як 
диктор телебачення нага
дав: приглушіть звучання 
своїх радіо- і телеприй
мачів, не заважайте від-* 
почивати навколишнім. 
Берусь за ручку регуля
тора, може, хтось із сусі
дів уже відпочиває. При
глушую звук і одразу ні 
переконуюсь: ні, зараз 
ніхто не спить — весняну 
ніч розризає резище мо
тоциклів, мопедів без 
яких юнаки нині не уяв
ляють свого дозвілля. 
Знову по центральній ву
лиці /Аалої Виски гаса
ють, «осідлавши» свої 
«Верховини», «Риги», гру
пи підлітків.

Прикидаю, зважую — 
чим може юнаків прива
бити двоколісна моторна 
техніка? Тим, що шалена 
швидкість і ревіння дви
гуна дають змогу уявити 
себе ким завгодно, 
жімо, гонщиком 
класу? Можливо.
можна зрозуміти, не ро
зумію іншого — звідки у 
підлітків неповага до нав
колишніх? Чи не з одного 
кореня з нею виростає і 
неповага до громадсько
го порядку, порядку дпя 
всіх і кожного?..

Саме про це — повагу 
до Закону — йшла моеа 
на зустрічі керівників 
району, працівників пра
воохоронних органів з 
молоддю Малої Виски. 
Подібний захід у нашому 
місті проводився вперше, 
а, отже, й інтерес викли
кав великий — зал місь
кого будинку культури 
був переповнений.

Чимало зроблено КОМ
СОМОЛЬСЬКИМИ 

ціями дгя 
ховання 
покоління, для виховання 
у юнаків і дівчат поваги 
до радянських законів, 
норм комуністичної мо
ралі. Однак, сказав у 
своєму виступі перший

ска-
екстра 
Це ще

організа- 
правового ви- 
підростаючого

секретар райкому комсо
молу В. Полулях, ця бага
тогранна робота не зав
жди приносить бажані 
результати — нерідко ще 
молоді стають правопо
рушниками.

Так, 28 лютого цього 
року робітники будізел-.- 
но-моніажного управлін
ня № 5 комсомольці Чис
тяков і Буханець на буді
вельному майданчику мік
рорайону «Вись» розлиза
ли спиртне разом зі сто
рожем об’єкту. Хотіти 
було йти, але по дорозі 
передумали (хміль брав 
своє) — мало випили. То
ді в затуманених алкого
лем мізках і виникла дум
ка: забрати гроші в сто
рожа (їх еони .завважили 
ще раніше), бо він п’яний, 
мовляв, і спатиме. Проте 
сторож не спав, і друж
кам залишалось одне: 
відібрати гроші силою. 
Били людину, аби здобу
ти бажаних сім карбован
ців...

Через кілька годин 
Чистякова і Буханця за
тримали. Вони в один го
лос 
теж 
що 
так, 
відати...»

<Ми не знали...» 
часто говорять 
правопорушники, 
незнання законів не звіль
няє їх від відповідальнос
ті за скоєне, все 
ва звучать для 
докором. Так, 
спільна вина 
люди, які виросли і вихо
вувались поруч, зустрі
лись із Законом лише під 
час слідства чи на лаві 
підсудних.

З --ого треба починати 
виховувати повагу до 
Закону? Думається, того 
вечора на це питання шу
кав відповіді не 
учасник зустрічі.

Учасники зустрічі 
няли звернення до 
ді району, основну 
якого можна виразити на
родною мудрістю: бере
гти честь змолоду. Тепер 
треба, 
не на 
пом.

заавили: «Віч з нами 
пив, і ми не знали, 
коли взяти гроші ось 
то доведеться відпо-

— так 
молоді 
І хоча

ж їх сло
вах нас 

це наша 
і біда, що

один

прий- 
моло- 
думку

щоб слово, моале- 
зустрічі, стало ді-

Г. КРАСНИЙ, 
працівник маловисків- 
ської районно: газети 
«Будівник комуніз
му».

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

свято
ПРАЦІ СБЗ

День огляду готовнос
ті, який пройшов у рес
публіканському будівель
ному загоні, це — своє
рідна генеральна репе
тиція перед трудовим лі
том, перша серйозна пе
ревірка загонів на згур
тованість, працездатність. 
А зароблені того дня 
гроші перераховані у 
фонд будівництва дитбу
динків республіки.

Традиційним місцем 
роботи зональних сту
дентських загонів «Союз» 
і «Планета» Уфимського 
авіаційного інституту ста
ла залізниця.

Для механізованих за
гонів Башкирського дер
жавного СІЛЬСоКОГОСПО-

дзрського інституту цей 
огляд став першим тру
довим «десантом» у 
1983 році. Сім загонів 
займалися благоустроєм 
території і приміщень се- 
лікатного заводу в Ниже- 
городці.

Г. КУТЛУЯРОВА.

ДОБРИЙ
ЗАДІА

З самого початку наві
гації взяв хороший темп 
на перевезенні народно
господарських вантажів 
комсомольсько- молодіж
ний екіпаж теплоходу 
СТ-553. Місячний план

тіб зберігання вантажів. 
Велику допомогу капіта
ну подають молоді штур
мани судна комуніст Во
лодимир Костін та ком
сомолець Ільфат Сахабут
дінов.

Екіпаж сухогрузу є од
ним із ініціаторів соціа
лістичного змагання, що 
розгорнулося серед суд
нових колективів на честь 
ювілейної дати у житті 
річковиків Башкирі! — 
125-річчя парового судно
плавства по ріці Білій.

Н. ЇАЛ1ЄЗ.

ЖИТТЯ
еін виконав достроково. О ПТИР, А ІЙГ(О 
Робота передового колек-*^’*’ "3‘
тизу, яким керує відомий
капітан — механік Більсь- 
кого пароплавства Н. І. 
Сахабутдінов, відзначать
ся перш за все надійніс-

По заводському радіо 
прозвучала тривожна об’
ява: щоб врятувати важ
ко хвору людину терміно
во необхідна кров для

прямого переливання.
...Вранці стан здоров’я 

Марата Ільямова у реані
маційному . відділенні 
міської клінічної лікарні 
№ 1 різко погіршав. Вря
тувати хворого могло 
тільки негайне перели
вання крозі.

Лікарі звернулися по 
допомогу на найближчо 
велике підприємство — 
завод імені С. М. Кірові.

Через кілька хвилин 
після оголошення бажа
ючі допомогти людині 
були вже у прийомному 
покої поліклініки.

Тепер медики за життя 
свого пацієнта нз бояться.

Д. ДЕНИСОВ.

Добірку за матеріала
ми башкирської газем 
«Ленінець» підготузав 

В. АФАНАСІЄНКО.

РЕПОРТЕР

У день 
політінформування

Чергозе засідання місь
кого молодіжного клубу 
цікавих зустрічей, прохо
дило в день єдиного по- 
літінформузання молоді. 
Це й визначило зміст зу
стрічі.

Перед присутніми — 
учнями міського проф
техучилища N2 2 виступив 
другий секретар міського 
комітету комсомолу Сер
гій Зягін. Він розповів 
про життя молоді міста в 
період, що минув після 
XIX з’їзду ВЛКСМ, і про 
вклад комсомольців Кіро- 
воірада у виконання його 
рішень.

Потім лауреат обласної 
комсомольської премії 
імені Ю. Янозського Ва
лерій Гончаренко читав 
свої вірші, написані в 
різні роки. Але було в 
них одне спільне — по
чуття любові до рідної 
землі

Зустріч відбулася в залі 
Центрального лекторі о 
обласної організації това
риства «Знання»,

Наш кор.

План випусну літерату
ри «Політвидаву > Унраїни 
на 1934 рік складений 
відповідно до завдань іде
ологічної роботи, що ви- 
"™в,аю,Іь 3 матеріалів 
ДАуі з оду Компартії Ук
раїни, рішень травневого 
і листопадового (1982 р) 
Пленумів ЦН КПРС, поста
нов ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшені-я ідеологіч
ної, політино-вихоаної ро
боти», «Про 60-у річницю 
утворення Союзу Радянсь
ких Соціалістичний Рес
публік», доповіді Гене
рального секретаря ЦН 

К). В. Андропова 
«Шістдесят роніл СРСР», 
інших партійних докумен-

У плані подано 225 
назв книг, брошур, наоч
них посібниніз і політич
них плакатів, що пропагу
ють ідеї марне чзму-лені- 
нізму, відображають не
рівну і організаторську 
роль Комуністичної пап- ТИЧМПГУПСІХ ГаЛУЗЯХ ИН
ТИМНОГО, економічного та 
культурного розвитку ра-

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

дянсьногс суспільства.
Онремими розділами

виділено суспільно-полі
тичну літературу, присвя
чену пропаганді та втілен
ню в життя рішень XXVI 
з’їзду КПРС і XXVI з’їзду 
Компартії Унраїни, Про
довольчої програми, ви
дання до 40-річчя видат
них перемо; радянських 
війсьн у Великій Вітчиз
няній війні 1941 — 1945 ро
ків і 40-річчя великої Пе
ремоги Радянського Сою
зу над фашистською Ні
меччиною; з питань пар
тійного і радянського бу
дівництва, марксистсько- 
ленінської філософії і нау
кового комунізму, зов
нішньої політи; и СРСР і 
міжнародних відносин, 
книги та брошури, що ви-

коизають реакційну суть 
буржуазної ідеології й по
літики, амтигуманний ха
рактер буржуазного спосо
бу життя.

Пропонований видав
ництвом план надійшов а 
бібліотеки області, книж
кові магазини облнниго- 
торгу, де приймаються 
попередні замовлення на 
ці видання

Книги розраховані но 
лише на слухачів і про
пагандистів системи пар
тійного навчання, партій
них, комсомольських та 
профспілкових працівни
ків, але й на масозого чч- 
тача.

Р. ДЕНИСЕНКО, 
с.лрший товарозна
вець обл книготоргу-

ЯК ЗАМОВИТИ КНИГУ?
знайшла свого читача, 
книги Н0ЛИ иДе1ься про 
нннгу,. розраховану на 
фахівців. длг й ві' ни“ 
самих значною мірою залежить успіх цієї спрЛи.

Скажімо, велику допо- ковихУ І°рм'/санн' к\иж- 
Літеозти^ Д,В меАКчної 
літератури можуть пола-

лроведенні замовлень. 
Уже зараз медики мають 
можливість ознайомитися 
в нашій книгарні з тема
тичним планом республі
канського видавництва 
«Здоров’я» на 1984 річ і 
своєчасно .замовити не
обхідні видання.

ДЯя Цього достатньо 
вказати на звичайній 
поштовій листівці прізви
ще автора і назву погріб
ної книги, а також свою 
=?1и!ио адресу. Коли кнпіа надійде ті книгарню,

замовника повідомляй»^’ 
по пошті. Попередню з-*' 
моклення гарантує оД-г 
знання необхідної кн‘п-’-

За .довідками і 
БІІМИ поясненнями 
звергатися до працівн і • • 
кіровоградської книгар 
№ 2 облкниготоргу, ■ 4 
знаходиться на оулі ц 
Карлв Маркса 4и.

О. ЛЮБИНСЬКА, 
завідуюча книгарнею 
N° 2.
м. Кіровоград.



21 травня 1983 року «Молодий комунар»
З стор.

Фото нашого читача 
А. ПЕЧЕНЮКА.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

КООПЕРАТОР
ОЛЕКСА 
СУРЖОК

Після закінчення школи Олекса Сур- 
жок вирішив стати кооператором. Швид
ко промайнули роки навчання. Для 
комсомольця Олекси Суржкз зони бу
ли доброю школою, теорію прагнув як
найскоріше поз’язати з практикою. І 
ось уже десять років Олексій Трохимо- 
вич працює завідуючим магазином то
варів повсякденного попиту в селі За- 
щита Новомиргородського району.

Покупці задоволені його роботою, 
еони завжди мають можливість придба
ти необхідні товари. Ввічливий, чуйний, 
він завжди цікавитеся позсякденними за
питами грудізників колгоспу «Жовтень» 
і відповідає на них вчасно. Ось чому 
плани товарообігу з року а рік магазин 
виконує .

А за високою цифрою показників — 
живі люди, про яких по-справжньому 
дбає молодий торі озельник. Його порт
рет неодноразозо був на Дошці поша
ни районного споживчого юезрист-за.

Про Олексу секретар парткому ра
йонного споживчого товариства Г. В. 
Шпаченко говорить:

— Побільше б таких працівників. Годі 
можна було б говорити про зрззносе 
торговельне обслуговування у районі.

В. ШУЛЬГА. 
Малюнок ззторз.

Ноаомиргородський район,

ХОЧ ЛИСТА Я НЕ &УЛО НАДРУКОВАНО

ДЛЯ 
чого ж 
ГРАФІК!

Робітниці Сзітловодсь- 
кого заводу залізобетон
них виробів у листі до 
редакції писали:

«Нас обурює недобро
совісне ставлення окре
мих водіїв АТП № 10012 
до своїх виробничих обо
в'язків. Так, чедазно во
дій автобуса 74-93 марш
руту 2 А Микола Муза- 
льзв грубо посушив пра
вила перевезення пасажи
рів: не зупинив автобуса 
біля нашого заводу на зу
пинці (салон до тою ж 
був напівпорожній), де 
тривалий час мокли під 
дощем люди. І лише 
за вимогою пасажирів від
чинив дьері майже на пе
рехресті вулиць.

Для чого ж тоді авто
бусні зупинки? Щоб обми

нати їх? Для чого графік 
руху? Адже не має права 
водій громадського транс
порту розпоряджатись ав
тобусом на власний роз
суд!»

Редакція надіслала
цього листа до виконко
му Світловодської міської 
Ради народних депутатів. 
Ось що відповів нам голо
ва міськвиконкому І. 3. 
Петров:

«Факти з листа робіт
ниць Світповодського за
воду ЗБЗ підтвердились. 
Поведінку водія Миколи 
Муззльова обговорено на 
виробничих зборах шофе
рів пасажирського парку. 
Серйозна розмова велась 
про сумлінне виконання 
своїх виробничих обов’яз
ків, про честь і престиж
ність свого фаху.

Водієві м. Музальову 
наказом по автотранс
портному підприємстві 
№ 1001’’ оголошено дога
ну, він позбавлений пре
міальних за березень ни
нішнього року».

Дев’ятикласниця Аджар
ської середньої школи Кі
ровоградського району
Віта Литовка — активна 
учасниця художньої само
діяльності. Нині вона ра
зом з агітбригадою часто 
виїжджає до колгоспників 
у поле, на ферми. Недав
но школярці дякували за 
чарівний голос механіза
тори тракторної бригади 
№ 1 колгоспу імені Загу- 
тіна.

Під таким заголовком ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК» 
28 квітня рейдова брига-- 
на обласного штабу «Ком
сомольського прожекто
рам опублікувала корес
понденцію, в якій ішлося 
про низький рівень органі-
заци праці, незадовільний 
санітарний стан > хлібних 
магазинах міста, пору
шення правил торгівлі ок
ремими працівниками при
лавка. Наводились також 
факти зривів графіка за
везення хліба и магазини 
хлібозагодя ні и

Керівники місцевих ор
ганізацій «.Укрхлібпрому» 
Міністерства харчової 
промисловості та управ
ління горіівлі Кіровоград
ського облвиконкому на
діслали редакції відпові
ді

Директор Кіровоградсь
кого міськоб’едкаиня 
«Продтовари» Б. К. Ка- 
теринчук:

«Публікація рейдозої 
оригади обговорена в ко
лективах магазинів і На 
г.ланірці з керівниками та 
спеціалістами об’єднання 
Внутрівідомчим контро
лером вдруге перевірено 
організацію торгівлі в 
хлібних магазинах №№ ч» 
35, 133, ЗО.

Керівникам магазинів 
133, 35 вказано на 

недостатній контроль за

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

Люблять літературу 

особливо поезію кур

санти Кіровоградського 

вищого льотного училища. 

Зустрічі з поетами стали 

у нас традиційними.

Минулого року, коли 
аерофлот готувався зуст
ріти свій 60-літній ювілей, 
курсантам було цікаво 
познайомитися із вірша
ми поета-льотчика Г. Кар
лова, який працює коман
диром повітряного кораб
ля у Підмосковному аеро
порту Мечково. Основна 
тема поезії Г. Карлова —

ЗУСТРІЧЗ ПОЕЗІЄЮ
любов до Вітчизни, захоп
лення небом, своєю про
фесією. Професією, яка 
дорога і близька майбут
нім пілотам і штурманам.

Надовго в пам’яті кур
сантів залишиться зустріч 
з московським поетом, 
старшим редактором од
ного з відділів журналу 
«Юность» М. Позиковим.

Тепло зустрічали кур
санти у рідному училищі 
поетів із Києва Олексу 
Дозгого і Станіслава Зін- 
чука.

Зацікавленості поезією 
сприяють і лекції про 
творчість Сергія Єсеніна, 
Костянтина Симочова, 
Олександра Блока, Воло
димира Маяковського, 
Юлії Друніної, Муси Джа- 
ліля, прочитані лекторами 
обласної організації То
вариства книголюбів.

А недавно відбулась 
чергоза зустріч курсантів 
із позаштатним лектором 
обласної організації То
вариства любителів кни
ги Юрієм Камінським. Кі- 
різоградський поет, автор 
збірника поезій, розповів 
про себе, прочитаз своє 
нозз опозідання.

І. ЄРМАКО8Д, 
завідуюча бібліоте

кою Кіровоградсько
го льотного училища 

цивільної авіації, член 
науково-методичної 

ради обласної орга
нізації Товариства 

любителів книги.

о магазину»
торгівлею хлібом і незадо
вільний санітарний стан. 
Недоліни в межах можли
востей працівників мага
зинів ліквідовано».

Генеральний директор 
Кіровоградського вироб
ничого об’єднання хлібо
пекарської промисловості 
В. М. Бондаренко

«З приводу публікації 
рейдозої бригади об’єд
нання провело виробничу 
нараду, в якій взяли 
участь майстри виробни
чих бригад, іехнопоги, 
працівники відділу збуту. 
Винним зиазано на факти 
пропускання в торгівлю 
хліба із заниженою вагою, 
на порушення графіків 
завезення хліба і заявок 
магазинів.

Контролери Г Охоговмч, 
О. Ткачеино. диспетчери 
Я. Горяча, М. Медведенчо 
позбавлені премій за 
квітень. До хлібозаводу 
№ 3 за випуск неповно- 
вагового хлібз вжито єно 
комічну санкцію: з плану 
виробництва і плану реа
лізації знято 10 тонн хлі
ба на суму 2,3 тисячі кар
бованців. Завідуючих ви
робництвом хлібозаводів 
№ 1 і Н> 3 оштрафовано в 
розмірі місячного окладу».

(Продовження. Початок 
У № 59).

Для Квашина зараз іс
нував тільки він цей ту
гий клубочок м'язів, що 
пульсував під йоте доло
нею уривчасто і приглу
шено. Рухи лікаря працю
вали чітко і впевнено. 
Молодки хірург вперто 
зціплював зуби і мовчки 
робив свою неймовірну 
справу, лише зрідка ко
ротко озивався до сестри:

— Ножиці.
А через якусь мить:
— Скальпель.
Серце його билос.і п 

ритм серця пораненого, і 
вже здаьалося, що він 
сам на собі відчуває до
тик гострого металу до 
ніжної і чутливої тканини 
живою організму

Хвилини перетворились 
у вічність Операція три
вала майже три години. 
Нарешті малесенька куля, 
мізерний навалон металу, 
із стукотом упаз на стіл. 
Життя відважному коман
диру було врятоване.

Коли хірург випростав
ся, обличчя його було 
бліде, ян вечірній сніг. 
Воєнлікар важко зітхнув і 
повільно зняв із себе мас
ку. гіогн і все тіло були 
налиті езинцем смертель
ної втоми. Він повільно 
повернувся до дверей і 
мовчки зупинився. Біля 
порогу на носилках уже 
лежали двоє поранених.

Квашин стріпнув волос
сям, ніби проганяючи від 
себе зрадливий сон, і сип
лим голосом премозив до 
сестри:

— Готуйте до операції.
Командира кулеметного 

взводу підняли два сані
тари. На ного обличчі 
світилась несмілива ус
мішка. Вій щось хо'іів 
сказати лікарю на про
щання, але не зміг.

Н. НА ВІЙНІ,
ЯК НА ВІЙНІ

2. На війні, як на війні
Це було на переправі 

через Дністер між селами 
Ватудуражково і Рожко- 
во. Понтонний міст, наве
дений нашими саперами, 
погойдувався на свинце
вих хвилях, мов розтягну
тий корковий рятувальний 
пояс. По . цій хитавій 
смужці переїзду в один 
ряд рухались машини, 
гармати, люди

Меде а н ба т і вс ьк и й газ и к, 
в якому їхав молодий во
єнлікар другого рангу 
Квашин, безнадійно плен
тався у кінці колони. 
«Казна-що. — сердився 
медик, — на тому боці 
люди чекають допомоги, а 
ми туї стоїмо».

Він зле хряпнув двер
цятами кабіни » на ходу 
кинув водієві:

— Я піду пішки на той 
берег. А ви не баріться.

— Так ми ж і так, — 
безпомічно розвів гой ру
ками, — але ж бачите.

— Та бачу...
На протилежному бе

резі бійці поспіхом роз
бирались по ротах, арти
леристи по в’язкому боло
ту котили важкі гармати, 
натужно гули грузовики, 
пробуксовуючи у волого
му піску.

Квашин не встиг ще як 
слід вгледітись, як раптом 
почув:

— Повітря!
Фашистські бомбарду

вальники з’явились неспо
дівано, як грім серед со
нячного дня Лікар збочив 
до невеликого пагорбка і 
тут же ХТОСЬ його хрипко 
покликав:

— Товаришу воєнлікар, 
йдіть до мене. Тут можна 
сховатися.

Це говорив зовсім мо
лоденький солдат, каска

Валерій ГОНЧАРЕНКО

якою наповзла на самі 
очі, а вузькі хлоп’ячі пле
чі, здавалось, хотіли пов
ністю втягнути в себе 
круглу стрижену голову.

Схованкою виявилась 
звичайна воронка Квашин 
легко скочив до хлопця і 
підбадьорююче підморг
нув:

— Все буде добре. Все 
обійдеться.

Бомби падаль прямовис
но, з протяжним виттям і 
важно плюхались у кала
мутний Дністр. Тіні літаків 
пливли по вигорілій траві, 
МОВ широкі ‘'Орні хрести з 
надломленими кінцями. 
Свист, ревіння, поодинокі 
гвинтівочні постріли —все 
це злилося в якийсь вог
ненний вир. що завихрив
ся біля тимчасової пере
прави.

Квашин підвів голову і 
помітив, як на ріці здій
нявся велетенський стовп 
□оди, в яному закружляли 
уламки дошок і колоди. 
«Все, — прошепотів сам 
до себе, — розбомбили 
міст!»

І тут нараз настала та
ка неймовірне. тиша, що 
воєнлікар по-»ув ян з-під 
його руки, ще вперлася у 
край воронки, задзюркотів 
струмок жовтого піску. 
Фашистські коршуни як 
раптово налетіли так і 
раптово зникли.

Лікар зняв картуз і сві
жий вітер розкуйовдив 
його волосся. Неправдо
подібна тиша не СТІЛаКМ 
радувала, скільки насторо
жувала. Саме в ту хвили
ну, коли Квгшин хотів 
вистрибнути із воронки, 
його очі здиаозино зупи
нилися на нільнох групах 
ворожих десантників, що 
майже бігли до переправи, 
безладно стріляючи попе
реду себе. «Ну, почалося»,
— подумав Квашин і га
рячково почав розстібати 
нобуру. Але що тут міг 
зробити пістолет?

— Гей, хлопче, — звер
нувся воєнлінар до свого 
сусіда. — чуєш?

Той мовчки лежав ниць, 
обхопивши руками виступ 
«окопчика», ніби боявся 
його відпустити Можна 
було подумати, ще моло
денький боєць міцно 
спить, по дитячому від
копиливши верхню губу 
і міцно заплющивши очі. 

Квашин легко перевернув 
ного на спину і помацав 
пульс. Він не прослухову- 
вався: солдат буь мерт
вий.

Обережно, ніби боя
чись потурбувати покій
ника, зняв з ньою ав
томат, витяг з халяви за
пасну обойму і поклав 
поряд себе. «Так, фріци, 
тепер держіться, — і тут 
же сам собі скомандував,
— вогонь!»

От ян буває. Лікар, лю
дина, що понлинана ряту
вати людсьне життя, бере 
в руки смертоносну зброю. 
Лікар вбиває.

Автома- у рунах Кваши
на здригався після ножно
го пострілу по ненависно
му ворогу, воєнлікар стрі
ляв, мітячи в напівзігнуті 
постаті гітлерівців. Він 
навіть не помітив як спо
рожнив і запасну обойму. 
Бій тривав всього нілька 
хвилин. А здавалося, що 
він тягнувся уже не одну 
годину.

Фашисти ганебно побіг
ли назад, залишаючи за 
собою десятки трупів...

Воєнлікар різко звівся 
на ноги і ледве но знепри
томнів від болю. Лише те
пер відчув, що лівий чобіт 
наповнений липкою і теп
лою рідиною. Віч був по
ранений.

Квашин обвіз поглядом 
бійців, що піднімалися із 
землі: одні обтрушували 
пилюку, інші начульгову- 
ючи поспішали до води, 
деякі просили допомоги. 
А він, військовий хірург, 
навіть не має при собі еле
ментарного — індивідуаль
ного пакета — йод, бинти, 
вата, все це залишилось 
на протилежному березі.

— Товариші, — вигук
нув щосиаи. хоч насправ
ді його голос прошелестів 
хрипко і тихо. Проте по
ранені замовкли.

(Далі буде).
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ДИСК-Г1ГАИТ «МоГ1 
свегльїіі мир», записа

ний ВІЛ «Орінонт». одразу 
ж привернув до себе увагу. 
«Оризонт» — один із визна
них лідерів вокально інст
рументального жанру, йо
му — 6 років.

Веною після року напру
женої роботи ансамбль став 
лауреатом телевізійною 
конкурсу «С песнеіі по жив
іш» (19/8 р.), ще через рік 
колектив взяв участь у на
ціональній програмі телгба- 
чепя НДР; почалися йою 
поїздки за кордон. З «Орн- 
зоитом» співробітничає ба
гато відомих композиторів-

НОВИЙ ДИСК «ОРИЗОНТА»
Л Бабаджанян, Р. Паулс, 
Е. Ханой та інші. Реперту
ар ансамбло базується на 
кращих традиціях молдав
ських народних та естрад
них пісень Колектив вико
нує твори патріотичного 
звучання, пейзажні, жартів
ливі, фольклорні. Ллє най
більше в його репертуарі 
задушевної лірики Про цс 
говорить і нова платівка 
«Оризонта», яку випусти
ла фірма «Мелодія» в 1932 
році.

Автором трьох пісень є 
керівник колективу О Міль- 
штейн. його композиції 
«Не забывая», «Мой свет
лый мир», «Старая песня» 
— веселі, завзяті, відзнача
ються тонким поєднанням 
молдавського фольклору і 
сучасних ритмів.

Молоді йністю. пл з вчіс по, 
ніжністю пронизані пісні 
бас-гітариста 11. Каражіч 
«Колыбельная» і «Птица 
любіш». Крім названих ав
торських творів, платівка 
знайомить нас з молдавсь-

кою народною піснею «Са
ни с бубенцами».

«Орнзопту» притаманні 
професіоналізм, почуття мі
ри, художній смак, іцо про
являється у виборі реперту
ару та костюмів.

Сьогодні в «Оризонта» є 
своя манера, своя публіка. 
Але кожного разу, до слу
хачів потрібно прокладати- 
нову стежку. Поки що 
«Орнзовту» це вдається.

Н. БОРЩЕВСЬКА, 
бібліотекар.

РЕПЛІКА

звана 
рок-, 
дер- 

«Лю-

Недавно в Кіровограді 
гастролювала так 
експериментальна 
група Грузинської 
жавної філармонії
бимі ритми XX століття». 
Ансамблю всього один 
рік, але бездоганне вико
нання деяких надзвичай
но складних творів свід
чить про високу профе
сійну майстерність музи
кантів. Керівники ансамб
лю Тамара і Шота Дав’га- 
швілі, — ! :.... : '— —
ники,
силь 
ного

Разом з тим деякі мо
менти концерту «Народ
ження» (саме його було 
запропоновано кірозо- 
градцям), зводять цю ро-

як і інші його учас- 
доклали немало зу- 
для створення міц- 
творчого колективу.

«ХАРЧІ»
З

Тамзра 
дивувалася: 

здають кзит- 
Перед/сім 

розполохало 
звучання ін- 

його запзмо-

ДУШКОМ 
боту нанівець. 
Давігашвілі
«Чому люди 
ки в касу?» 
глядача 
надто гучне 
струментів,
рочували дріб барабанів, 
ляскіт металу, гудічня 
динаміків.

Найсерйозніша претен
зія до афіші. У репертуа
рі ансамблю багато пі
сень радянських і зокре
ма, грузинських компози
торів, є кілька номерів з 
репертуару 
рок-груп, 
про перше 
рить побіжно, 
чотирьох 
самблів 
центральне

зарубіжних 
Разом з тим 

афіша гозо- 
назяи ж 

західних ан- 
займають у ній 

місце. Чи є 
необхідність у популяри
зації мистецтва цих груп? 
Судіть самі. Антрепре че- 
ри однієї з них були до
рогими гостями чілійської 
хунти, гітарист іншої за
ради того, щоб створити 
навколо ансамблю побіль
ше галасу і заробити на 
цьому кругленьку суму, 
виходить на сцену в одязі 
офіцера люфтваффе. Наз
ва грузинського ансамблю 
«Любимі ритми» змушує 
задуматись над гим, хто 
полюбив ці ритми?

Якщо в даному випадку 
говорити про те, шо учас
ники «Любимих ритмів 
XX століття» не знали про 
ці факти (хоч про них, до 
речі, писалося у радянсь
кій пресі), тоді напрошу
ється інше питання: «Ку
ди дивилися відповідальні 
працівники 
культури 
РСР, яке 
цю програму?

В. АФАНАСІЄНКО.

Міністерства
Грузинської 

затверджувало

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Крыша дома твоего
Музыка 10. АНТОНОВА
Слона М ПЛЯЦКОВСЬКОГО 

Мы вес спешим за чудесами, 
Но нет чудесней ничего, 
Чем та земля под небесами, 
Где крыша дома твоего, 
И если вдруг тебе взгруснстся, 
То грусть не значит ничего, 
Когда ты знаешь, что под солнцем 
Есть крыша дома твоего. 
Вмиг огорчения любые 
Исчезнут все до одного 
Лишь вспомнишь звезды голубые 
Над крышей дома твоего, 
Мир полон радости и счастья, 
Но край родной милей всего. 
И гак прекрасно возвращаться 
Под крышу дома свозго.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»«Б ЛАЗНІ»
Під таким заголовком у 

«Молодому комунарі» 19 лю
того було опубліковано кри
тичну кореспонденцію, де 
йшлося про низький ідейний 
рівень репертуару ансамблю 
«Дніпряни».

Перший секретар Ново-укра
їнського оайкому комсомолу 
О. Козловський повідомив, що 
кореспонденцію «Блазні» об
говорено на засіданні бюро 
райкому комсомолу. Ансамб
лю «Дніпряни» заборонено 
виступати на території району.

Про недостойну поведінку 
учасників ансамблю повідом
лено в міськрио м. Кременчу
ка для розгляду зз місцем їх 
роботи. Персональну справу 
члена ВПАСЛА Ю. Данилова 
розілянуто на комсомольських 
зборах райвідділу культури. 
Йому оголошено сувору дога
ну із занесенням до обліко
вої картки члена ВЛКСМ.

За несвоєчасне реагування 
на публікацію бюро РК ЛКСМУ 
сказало другому секретарю 
В. Дигасу.

Переглядається репертуар 
усіх вокально-інсгрументапь- 
них ансамблів району.

* * ;»

Завідуючий районним відді
лом культури А. Болтян також 
єідповів редакції, що матеріал 
обговорено на нараді праців
ників культури та на раді пра
цівників райвідділу.

Усі існуючі в районі ансамб
лі взято на облік. Репертуар 
їхніх виступів затверджувати
меться районним відділом 
культури.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

І

Харківський ордена Леніна авіаційний 
інститут ім. М. Є. Жуковського 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на першії» курс
таких факультетів:
літакобудівний — готує інженерів по конструю

ванню й виробництву літаків;
авіадвигунним — готує інженерів по конструюван
ню й виробництву авіаційних двигунів;

систем управління — готує інженерів по авіапрп- 
ладах, системах автоматичного управління, приклад
ної математики, автоматизованих системах управлін
ня виробництвом;

радіотехнічних систем — готує інженерів по конст
руюванню й виробництву радіоапаратури, радіое
лектронних пристроях, електронно-обчислювальних 
машинах;

літальних апаратів — готує інженерів по конст
руюванню й виробництву літальних апаратів і дви
гунів до них.

Приймають осіб обох статей віком до 35 років, 
що мають закінчену середню освіту.

Вступивші складають екзамени: з математики 
(письмово і усно), української або російської мови 
та літератури (письмово).

Особи, нагороджені'по закінченні середньої шко
ли золотою (срібного) медаллю або ті, хто закінчив 
середній спеціальний навчальний заклад, середнє 
профтехучилище, технічне училіпне з дипломом з 
відзнакою, складають один вступний екзамен з ма
тематики (усио).

Тальнівський будівельний

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
ва 1983—1984 навчальний рік
На перший курс денного відділення 
па спеціальності:
промислове й цивільне будівництво, сільськогоспо

дарське і цивільне будівництво.
На другий курс денного відділення на спеціаль

ність промислове і цивільне будівництво.
На другий курс денного та третій курс заочною 

відділення па спеціальність бухгалтерський облік та 
планування в будівництві.

Вступники подають заяву на ім’я директора, доку
мент про закінчення неповної середньої або серед
ньої школи (оригінал), чотири фотокартки 3X4 см, 
медичну довідку (форма № 286), витяг з трудової 
книжки.

При технікумі працюватимуть підготовчі курси

БК 03638.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

м. Кіровоград,

вуп. Луначарського, 36.

Індекс 6) ЮЗ.

ТОВАРИ - 
ПОШТОЮ

Особи, які закінчили середні навчальні заклади на 
«відмінно» і «добре» (без задовільних) і мають в 
документі про освіту середній бал не менше 4,5 (без 
округлення), складають вступні екзамени з матема
тики (усно), фізики (усно). При одержанні у сумі 
9 балів з цих предметів вони увільняються від скла
дання вступних екзаменів з інших предметів.

Строк навчання в інституті — 5 років бмісяців. 
Прийом документів — з 20 червня по 31 липня.
Вступні екзамени — з І по 20 серпня.
З 1 липня працюватимуть безплатні місячні під

готовчі курси, з 15 липня — консультації з матема
тики, фізики, української (російської) мови н літе
ратури.

Для студентів встановлені стипендії па 1—4 кур
сах — 55 крб., на 5—0 — 00крб. Відмінники одер
жують підвищену стипендію. Для студентів, що 
особливо відзначаться, встановлено стипендії ім. 
В. І. Леніна — 100 крб. па місяць, й ім. М. Є. Жу
ковського — 80 крб. па місяць.

Іногородніх забезпечують гуртожитком.
Адреса інституту: м. Харків-191, вул. Чкалова, 17, 

ХАІ. Довідки по тел. 44-23-13.
їхати трамваями №№’7, 12, 22 до зупинки «Лісо

парк», тролейбусами №№ 12, 16, 17, автобусами
№№17, 20, 60 до зупинки «Авіаііістптут».

Приймальна комісія.
Зам. 40

технікум

УЧНІВ
з 4 по 16 липня для вступників па 1 курс; з 19по 30 
липня —па другий курс.

Вступники складають екзамени:
на перший курс — з української або російської 

мови (диктант), математики (усно);
па другий і третій курси — з української або ро

сійської мови й літератури (твір), математики (ус
но).

Вступні екзамени для учнів денного відділення — 
з 1 по 20 серпня, для учнів заочного відділення — 
З 10 по 20 липня, та з 10 по 20 серпня.

Учнів забезпечують стипендією на загальних під
ставах, іногородніх — гуртожитком.

Звертатися па адресу: 258730, м. Тальнс Черкась- 
2-23-62Л’’ ВУЛ‘ Радяпська’ 48) телефони 2-20-71, 
Зам. 42

ДО ВІДОМА
ПОКУПЦІВ?

Ростовська-на-Дону ба
за Посилторгу

надсилає по замовленням 
населення

годинники наручні жіночі:
«Луч» — в позолоченому 

корпусі, на 16 рубіновим 
каменях (26 крб.);

«Заря» — у хромованому 
корпусі з браслетом, на 
ЗО рубінових каменях, з 
календарем, центральною 
секундною стрілкою, пер
шого класу точності (44 крб. 
30 коп.);

годинники наручні чоло
вічі:

«ЗИМ» — у хромовано
му корпусі, на 15 рубіно
вих каменях (23 крб.);

«Полет» — у позолоче
ному корпусі, з протиудар
ним пристроєм, централь
ною секундною стрілкою, 
першого класу, на 17 рубі
нових каменях, з календа
рем (49 крб.);

«Электроника» — Б6-202
— з кольоровим цифербла
том, браслетом (50 крб. 
40 коп.).

Ціни на годинники зазна
чені без витрат на пере
силку.

Замовлення надсилайте 
на адресу: 344707, Ростов* 
на-Дону, вул. Берегова, 
101.

База надсилає товари 
накладною платою, оплата
— поштою при одержанні 
замовлення.

Строк прийому замов
лень — 10 днів з дня опуб
лікування в газеті.

Ростовська база 
Посилторгу.

Зам. ЗО.

ТЕЛЕФОНИ; редантора — 2-45-00; відпо
відального секретаря - 2-46-87; відділів 
комсомольського н<иігя - 2 46 57; листів 

00б9ги — 2-45 36; пропаганди 
— 2 45 36; учнівської молоді — 2 46 87; 
військово-патріотичного виховання та 
спорту фотолабораторії — 2 45 35; ого- 

Г” 2 5® 65; коректорської — 4-ь: о.ї; нічної репанці! — 3 05 53.
Обсяг 0.5 друк ері: Зам. № 253 Типаж 55 500.

Галега виходить V вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня Імені Г. М Димитрове 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м Кіровоград, вул Гпінки, 2-
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