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Негода- 
не 
перешкода

М. ДСРОЩУК, водій 
колгоспу «Путь Ипьича» 
Знам’янського району:

^і’від — велика спра
ва. //, наприклад, як-то 
кажуть, уже розміняв 
друге п’ятиріччя своєї тру
дової діяльності. Та моїм 
наставником був і лишає
ться справжній майстер 
своєї справи — комуніст 
Іван Іванович Хпрса. На
магаюся наслідувати його. 
Досконало вивчив закріп
лену за мною автомашину 
ГАЗ-53Б. Завжди знаю, 
якої допомоги вона по
требує, вчасно проводжу 
профілактичні роботи. То
му ніколи не підводить 
мене прудкий слухняний 
«газик», допомагає не ли
ше виконувати, а й пере
виконувати взяті зобов’я
зання.

Особливо радує трудо
ва перемога на жнивах-86. 
Соціалістичні зобов'язан
ня по перевезенню зерна 
перевиконай!. Отже, і я 
вніс частку своїх старань 
і праці в прискорення зби
рання хліба, попереджен
ня прїАрьів комбайнів.

Наближається' свято Ве
ликого Жовтня. Вагоми
ми трудовими дарунками 
прагнуть відзначити його 
радянські люди. Автотран
спортники нашого кол
госпу працюють під деві
зом: «Річний план *— зна
менній даті!». І треба ска

зати, успішно виконують 
свої зобов’язання.

Нині я вже виконав річ
ний план перевезень на
родногосподарських ван
тажів на 97,8 процента. А 
це означає, що зобов'язан
ня на рік буде значно пе
ревиконано.

Є у мене задум: вико
нати до Дня відкриття XX 
з’їзду ВЛКСМ півтори 
річних норми. Завдання 
нелегке. Адже припадає 
досить несприятливий пе
ріод перевезень — пізня 
осінь, зима, рання весна. 
Тобто — негода, бездо
ріжжя. снігові замети. 
Але, зваживши все зі сво
їм товаришем теж комсо
мольцем, Леонідом Оно- 
ловп.м: півтори норми ви
конаємо. Леонід, до речі, 
працює на автомобілі ГАЗ- 
52. Нашим машинам зна
йдеться робота в будь-яку 
пору року. А до трудно
щів не звикати.

Що візьмемо 
В дорогу?

Юрій КРАЙВАНЕЦЬ, 
секретар комітету ком
сомолу Знам’янського ва
гонного депо:

Комсомольці і молодь 
Знам’янського вагонного 
депо на почесній вахті по 
гідній зустрічі комсомоль
ського форуму вносять від
чутний трудовий вклад у 
виконання планових зав
дань і соцзобов'язань 
стартового року п’ятиріч
ки. Кожен спілчанин розу
міє: щоб не залишитися у 
вчорашньому дні, потрібно 
докорінно змінити своє 
ставлення до праці. Ко
жен так само глибоко 
усвідомлює значимість сво
єї праці.

Серед комсомольців-ва- 
гонників можу назвати

десятки імен тих, котрі по
чали перебудову із себе. 
Добрі слова кажуть про 
Людмилу Корпієнко. Ком
сомолка обізнана зі своєю 
справою, уважна. Багато 
хорошого можу сказати і 
на адресу Раїси Михайло- 
вої — техніка колісно-ро
ликового цеху. Цей вироб
ничий підрозділ, зокрема, 
його роликове відділення, 
зобов'язалися XII п’ятиріч
ку виконати за чотири ро
ки і шість місяців, а план 
двох років — до 70-річчя 
Великого Жовтня. У цьо
му ж цеху дефсктоскопіс- 
том комсомолка Людмила 
Чистякова. Це висококлас
ний майстер. Обрана, до 
того ж. профгрупоргом. 
Роману Семсніну дору
чено посаду майстра скла
дального цеху — молодість 
тут не перешкода. Завжди 
можна поставити за при
клад комуністичного став
леная до праці і молодих 
робітників зварників Васи
ля Шадея та Олександра 
Ананьева.

Нині впроваджуємо дру
гу чергу економічного екс
перименту Білоруської за
лізниці. Перша вже дала 
свої позитивні наслідки. 
Було вивільнено майже 
180 робітників, продуктив
ність праці зросла за вісім 
місяців на одинадцять 
процентів, простій вагонів 
у деповському ремонті 
знижено на 3,8 години 
проти плану. Зростання 
продуктивності праці до
билися і за рахунок впро
вадження нової техніки, 
прогресивних технологій. 
Ось у колісно-роликовому 
цеху встановили ми по
тужний верстат, у скла
дальному обладнується по
токова лінія для ремонту 
візків вагонів.

Але на ремонті вагонів 
залишається ще багато 
тяжкої фізичної праці. 
Скажімо, такий процес, як 
установка люків, майже не 
механізовано; вручну ви
рівнюються боковнни ваго
нів та інше. Проблеми бу
демо вирішувати.

ЗАПРОШУЄМО
НА СВЯТ І

12 ч «МК»!
5 жовтня в місті Знам'янці відбудеться свято газети 

«Молодий комунар», присвячене Дню Конституції СРСР 
і XX з’їзду ВЛКСМ.
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На знімку: Знам’янка. Палац культури залізничників. Тут буде прохо
дити свято газети «Молодий комунар».

Фото В. ГРИБА.

У лютому Цього року наша газета вже знайомила читачів із молодими вироб
ничниками Знагл’янської енергодільниці Одесьної залізниці, розповівши про моло
дого електромеханіка Сергія Білоградова, Тоді він і його колеги — члени бригади 
телеуправління ремонтно-ревізійного цеху цієї дільниці на чолі зі старшим елек
тромеханіком комуністом В. М. Давидовим — лише придивлялися до «ЛІСНи» — 
системи централізованого контролю за апаратурою електропостачання другого 
покоління, вивчали шляхи впровадження її на електрифікованій дільниці Знам’ян
ка — Долинська. Сьогодні ж передові виробничники можуть похвалитися хорошою 
роботою у вже нових умовах: система діє! Дякуватимуть за безвідмовну роботу 
приладів і диспетчери, і всі інші служби, зв’язані з механіками однією справою.

На знімну: (зліва направо) контроль триває, електромеханік С. БІЛОГРА- 
ДОВ, старший електромеханік В. М. ДАВИДОВ, секретар парторганізації А. І. КОС- 
ТЮК-ЗввЯ електромеханік Н. ЄМНО задоволені.
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З’являться нові друзі
З рекламних оголошень, 

розклеєних по місту, ді
зналися: завтра в Знам’ян
ці проводитиметься свято 
газети «Молодий кому
нар». Вважаю, що такі зу
стрічі дуже корисні. Доб
ре, що не тільки читачі 
ідуть до газети, а й навпа
ки — газета до читача.

Цікаво буде зустрітися

із авторами матеріалів, які 
особливо сподобались, 
почути з перших уст роз
повідь про те, як цей ма
теріал готувався. Не ви
ключено, що висловлюва
тимуться на зустрічі і 
критичні зауваження на 
адресу редакції. Це допо
може журналістам краще 
будувати свою роботу.

Така відверта, щира (’ 
розмова є не чим іншим, і 1 
як виявом нашої демо- і 1 
кратії. На свято прийдуть (і 
учні нашого училища: для 1 ' 
них це буде надзвичайно \ 
цікаво. Гадаю, і передпла- § 
чуватимуть вони газету \ 
активніше, адже тепер у \ 
них з’являться в редакції л 
«Молодого комунара» \ 
друзі. х

т. янко,
секретар комітету ком- \ 
сомолу СПТУ № 12. ,

Зустріч у пам’яті
Пригадую той теплий суботній день ус 

жовтні поза/линулого року. В Олександр 
рії молоді шахтарі й заводчани, школя-? 
рі і студенти чекали його з нетерпінням $ 
І свято газети вдалося. Запам'яталося« 
воно відвертою розмовою про моло- }> 
діжні пробломи, про завтрашній^ день« 
обласної молодіжки .— про це йшлося? 
на прес-конференції з журналістами^ 
«МК». У пам’яті — чудовий усний випуск? 
газети, на якому читачі «МК» зустрілися^ 
віч-на-віч з героями газетних публіка 2 
цій, молодими гвардійцями п ятирічки 5 

К. ПОВЕЛЬКО. < 
слухач Вищої партійної школи ппи 5 
ЦК Компартії України.

Чекаємо наступного року
Наш район найвіддаленіший від облас

ного центру. Та, не зважаючи на це, ми
нулими роками журналісти газети наві
дувались зі своїми усними програмами 
частіше: усний випуск газети кілька ро
ків поспіль збирав переповнені зали.

Цього року свято газети проходитиме 
у Знам’янці. Нам залишається пише по
заздрити. Як.я зрозуміла, свято «Моло
дого комунара» проводиться • на рік 
Сподіваємось, що в наступному 1087-му. 
місцем проведення свята стане наша 
Гайвороншина Тож ласкаво ппогимо!

Н. Н'М.ЧУК. 
перший секретар Гайло!-•-•"тго 
райком« ,:'-'лгпмопу
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Сьогоднішній но
мер нашої газети 
присвячений святу 
«МК», яке відбуде
ться завтра в 
м. Знам’янці.

ПРЕДСТАВЛЯЄМО УЧАСНИКІВ СВЯТА

Як і о кожної зайнятої 
людини, у Петра Білоуса 
не так і багато часу, щоб 
говорити про свою робо
ту. Знає, але не заперечує 
відомого жарту про те, що 
навіть найзайнятіша люди
на завжди знайде час, щоб 
сказати, яка вона зайнята. 
Знам'янський молодий 
машиніст електровоза Пет
ро Білоус воліє натомість 
замість розмов про проб
леми їх вирішувати.

Молодий комуніст, член 
партбюро вантажної елек- 
тровозної колони іме
ні 60-річчя ЛКСМУ ло
комотивного депо Зна
м’янка у нас в гостях. Він 
— учасник першої 'сторін
ки усного випуску газети, 
який відбудеться завтра 
на сцені Палацу культури 
залізничників. Знаємо: 
Знам’янка — перш за все 
залізничний вузол. А що 
будь-яка робота помітна 
спершу людьми, які нею 
зайняті, а вже опісля ре
зультатами, — цілком ло
гічним буде спробувати 
поглянути на ряд питань 
саме з цього боку .

Знайомство, яке відбу
лося у нас в період підго
товки до цієї зустрічі, під
казало в Петрові сильну, 
вольову натуру, міцний ро
бітничий характер, високе 
почуття обов'язку. Зреш
тою, такої ж думки про 
свого колегу й самі локо- 
мотивники. Секретар ко
мітету комсомолу локомо
тивного депо Сергій Фе
доров порівняно недавно 
на цій посаді, але і його 
оцінка далека від пишних 
надуманих фраз. «Люди
на, котра любить і знає 
конкретну роботу», — так 
сказали про члена КПРС і 
в парткомі локомотивного 
депо. Ми не просили на
водити цифр для виміру 
ефективності його роботи 
й рис характеру — досить 
було дізнатися, що немає, 
либонь, помічника маши
ніста в депо, хто б не хо
тів піти з Білоусом у рейс. 
Чим не оцінка! У цих сло
вах усе: ділові якості ви
робничника, його людські 
риси характеру: словом, 
те, що робить з людей 
майстрів.

ДО ЛЮДЕЙ, СЕРЕД ЯКИХ РОСЛА
Ліда була щасливою. 

Богданівна стала для неї 
другою домівкою після 
того, як вона одружилась 
з Миколою. Село гарне, 
велике, благоустроєне. «Та 
й роботу на меблевій фаб
риці не прирівняти до кол
госпної», — заздрили ми- 
ловобалківські землячки— 
подруги.

Ліда була щасливою. 
Але ніхто, крім чоловіка, 
не знав, що їй до болю 
не вистачало отого ма
ленького рідного села, що 
губилося в колгоспних 
пшеницях, лісопосадках. 
Хатинки матері понад ста
вом. Людей, серед яких і 
вона зробила перші кроки 
на землі. Отже, Ліда була 
не зовсім щасливою. Ми
кола це розумів. Й одного 
разу молода сім’я, в чер
говий раз приїхавши по
гостювати до Лідиної ма
тері, в Богданівну не по
вернулась. Залишилась 
жити в Миловій Балці.

Де працювати? Звичай
но, на фермі. Перша на
ставниця — рідна сестра 
Надя Сєрих. З нею спо
чатку і змагалась Ліда. Не 
одразу прийшов успіх. 
Почала (це було в 1982 ро
ці) лише з 2700 кілограмів 
молока від корови за рік. 
1983 рік — 3000, 1984 - 
4011. Неймовірний для ба
гатьох (тільки не для Лі- 
ди) стрибок торік — 6100 
кілограмів і перше місце 
в області серед молодих 
доярок.

Нинішнього року боро

тися за перше місце важ
че: Марія Коваленко із 
сусідньої ферми кинула 
виклик. Більш як півроку 
Ліда була на другому міс
ці після Марії. І ось Ліда 
знову очолює список мо
лодих доярок області.

Які складові трудових 
успіхів Л. Куженко? Хто 
переможе: Ліда чи Марія?

На ці та інші запитання 
Лідія Куженко відповість 
на усному випуску «Моло
дого комунара».

(Наш кор.).
На знімну: Л. НУ

ЖЕН КО.
Фото О. РУДЕНИА.

«Молод

ПОГОВОРИМО «ШИСТОТУ»
Хочете одне відверте зізнан

ня? Те, що для пас, журналіс
тів «ЛІК», спілкування з вами, 
дорогі читачі, справжнє свя
то — це не просто слова. Біль
ше того, без вас, без ваших 
підказок, роздумів, побажань,

оцінок написаному нам дуже 
важко було б робити газету. 
Зустрічаємось з вами, як пра
вило, не заради компліментів. 
Це, зрештою, довела і остання 
зустріч журналістів «ЛІК» з 
комсомольським активом міста

Кіровограда. Сьогодні прийшла 
черга звітувати перед вами, 
наші знам’янські читачі.

Отже, завтра на всі запитан
ня по випуску нашої газети, що 
хвилюють вас, відповідатимуть 
журналісти «МК». Про газе- 
ту-87, тематику матеріалів, по
ліграфічне оформлення, ефек
тивність відряджень і гостроту

публікацій, про і 
талось з прочнті 
часом, і що б х:| 
тати найближча
воримо з вами 
ренції, яка від 
годині в Знам’яІ 
ці культури залі 
каємо вас і в| 
небайдужих зап|

«Я, Вігал.4 Башлаков, живу 
в Радянському Союзі, в мир
ній соціалістичній державі... 
Живу, навчаюся і мрію про 
мир, котрий так потрібен усім 
людям планети, в тім числі і 
нам, школярам. Адже ми мріє
мо закінчити школу, вступити 
на навчання чи піти працювати

ВІД ІМЕНІ 
РАДЯНСЬКИХ ДІТЕЙ

на виробництво... Пане Рейга
не! Народи всіх країн повинні 
жити в мирі, взаєморозумінні, 
бо тільки за умов міцного ми
ру можна говорити про май
бутнє планети. Це я вам кажу 
від імені радянських дітей», — 
ці рядки, пристрасні і щирі — 
взяті із твору учня Знам’ян
ської СШ N2 2. «Що я сказав 
би президенту Рейгану?». Пев-

но, що Віталій як і більшість 
його ровесників, товаришів по 
навчанню, візьмуть участь □ 
масовій антивоєнній акції «Я 
голосую за мир», яка проводи
тиметься на святі газети «Мо
лодий комунар». Буде про що 
розказати юні про свої хоч і 
незначні внески у благородну 
справу зміцнення миру на 
Землі.

Та не тільки і 
чуть учасниками! 
жуть ДІЄЧИТИСЯ І 
неї 77,^3 більші 
тому пролизали І 
стоких боях з н| 
шизмом. Завтра 
ши парадний коа 
стільки бойосих 
взявши за руку і 
ку, прийдуть ні 
майдан Знам’яня 
нять листівочку 
голосую за мир 
спеціальну скри^ 
й допоможуть а 
нятку вивести: «;

Оператором електронно-обчислювальної машини 
може працювати не кожна людина, тим більше — опе
ратором ЕОМ по відправленню й користуванню гото
вих поїздів. А Ірина Коваленко трудиться само тут.

У День залізничника І міськком комсомолу відзна
чив її високий професіоналізм — хорошій виробнич
ниці була вручена Почесна грамота ЦК ЛКСМУ.

На знімну: оператор ЕОМ Ірина КОВАЛЕНКО.

ЗАВТРА - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Після закінчення Кіровоградського педагогічного ill 

туту імені О. С, Пушкіна Світлана ЗАБОЛОТНА при» 
працювати в Знам’янську середню школу № 2. Вона вмі 
дає українську мову та літературу в 4—8 класах. Сві] 
на — молодий спеціаліст, і

ЦИФРИ 
І ФАКТИ
0 Сьогодні комсомольці 

Знам’янського району пе
редплачують молодіжні ви
дання: «Комсомольскую
правду» — 2951 примірник, 
«Комсомольскую жизнь»— 
147, «Молодь України» — 
401, «Комсомольское зна
мя» — 128, «Молодий ко

мунар» — 3284 примірники.
0 «Соціалістичний темп» 

— таку назву мала район
на газета у Знам’янці в 
30-х роках. Перший номер 
її вийшов у жовтні 1930 
року. Ось лише кілька за
головків і аншлагів із пер
ших номерів знам’янської 
газети: «Розбити спожи
вацькі, куркульсько-опор
туністичні настрої», «Ма
шинам працювати круглу 
добу, людям — дві зміни», 
«Суботцівські колгоспи на
поготові...».

0 Перші найактивніші 
позаштатні кореспонденти 
знам’янської преси: роб- 
корн С. С. Шварц і Г. П. 
Проценко, сількор із Бог
данівни Г. 3. Щербина.

© За останні три місяці 
«Молодий комунар» опуб
лікував більше 20 корес
понденцій, репортажів, на
рисів, заміток про ударні 
справи, дозвілля, комсо
мольське життя молоді 
Знам’янського району.

МІСТО J

МОЄ І ТВОЄ
міс-
ви- 

й

Для мене моє місто— 
це перш за все мін за
вод. його двадцятиріч
чя ми відзначали то
рік. Яким же він буде 
через рік. через п’ять, 
десять років? Хочеться 
вірити, що наступне 
покоління комсомоль
ців працюватиме у ре
конструйованих за ос
таннім словом техніки 
цехах (воно розпоча
лося вже зараз), що 
буде повністю механі
зовано виробничі про
цеси і в цеху, де пра
цює наш комсомоль
сько-молодіжний колек
тив. Певно, не лише 
виробничі, але й соці
ально-побутові проб
леми буде вирішено. Ті 
проблеми, які харак
терні й для ряду ін
ших промислових під
приємств Знам’янки.

Ми, молоді працівни
ки сирзаводу, вважає
мо, що будівництво 
міста завтрашнього дня 
проходитиме планово, 
централізовано, але 
обов'язково за участю

молоді 
та. Не 
падково 
на недавніх
звітно - ви
борних збо
рах спілчани 
нашого під- 
приємст в а 
виступ и л и

з ініціативою відпра
цювати три дні на бла
гоустрої Знам’янки. 
Переконані, що нас 
підтримають у цій спра
ві й інші комсомольці.

Та, певно, не можна 
сьогодні як слід дбати 
про обличчя рідного 
міста, не уявляючи, 
яким воно буде завтра. 
Якою ж хотілось бп ба
чити Знам’янку у най
ближчі роки?

Частково я вже від
повіла на це запитан
ня. Вирішення най- 
гострішнх проблем — 
це тільки перший крок. 
А в перспективі мені 
уявляється більше. 
Приміром, хочеться,
щоб центр нашого міс
та нарешті оформився 
цілком в архітектурно
му плані, щоб був він 
сучасним, 
просторим, 
решті було 
будівництво 
приміщення 
школи № 2, у якій на
вчається моя донька— 
шестикласниця. Щоб

красивим, 
Щоб не

здійснено 
нового 

середньої

усі вулиці міста набра
ли вигляду справді мі
ських, благоустроєних. 
Щоб зразково працю
вали всі міські кому
нальні служби...

Втім, є справи, які 
можна вирішити не за 
роки, а протягом яки
хось місяців. Одна з 
них — організація ці
кавого дозвілля моло
ді. Приміром, з безал
когольних кафе я поки 
що знаю лише одне, 
яке недавно відкрило
ся в центрі Знам’янки. 
Але цього мало. Про це 
свідчать, приміром, і 
довжелезні черги за 
морозивом у новому 
кафе. До речі, морози- Ж 
во для нашого рай
центру привозять з Кі
ровограда та Олек
сандрії. Чи вигідно це? 
Чн не можна було б 
обладнати морозивну 
дільницю на нашому 
енрзаводі?

Питань виникає, як 
бачимо, чимало. Чим 
швидше ми візьмемося 
за вирішення їх — і ве
ликих, і малих, — тим 
скоріше побачимо Зна
м’янку ще кращого.

Т. К1МЕР1НА, 
майстер цеху до
зрівання сирів Зна
м’янського сирза- 
воду, секретар ком
сомольської орга
нізації підпрмем- Ш 
ства.

Сотії 
нок зач 
допити 
нівки, І 
ботців,
рихи, І 
ського І 
книгу І 
час еі] 
Велико 
селі М 
музейні 
ваютьс,
подвиг
РадянсІ
Лнннпн 
в Мош
роїв 
О. М.
рейка, 
щукові
.ти куте 
який рі 
внг па 
РадянсІ 
Спича к 
визволі 
паді IS 
Дми
го про 
помогої 
участи
РУХУ 
ського,
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4 жовтня 1986 року

ста- 
змо- 
и до 
років 
жор- 
I фа- 
гнув- 
кому 
ІД, і, 
рнуч- 
пьний 
впов- 
L «я 
Ьть у 
Ьі ще 
Інуче- 
Іру’)>.

Здаля здається, 
ця елегантна 
на споруда 
ським кубом 
дикулярно 
лює головну магістраль 
Знам янки. Але підхо- 

рдиш ближче і бачиш— 

центральна вулиця роз
двоюється за кількасот 
метрів перед фасадом 
Палацу культури заліз
ничників, утворюючи 
площу. Саме тут і в 
Палаці культури відбу
деться свято газети 
«Молодий комунар».

Палац культури за
лізничників став цент
ром культурного жит-

що 
видовжё- 
з гігант- 
перпен- 

перекрес-

тя Знам’янки. Тут пра
цюють хор, танцюваль
ні гуртки, ВІА, агіт
бригада, 
ться 
ться 
Але 
цей 
можна назвати
(у розумінні «місце, де 
збираються об'єднані 
спільними інтересами 
люди»). Так, сюди із 
задоволенням ходять 
шахісти, кіноаматори, 
любителі сучасної му
зики... А в неділю, га
даємо, сюди теж при
йдуть люди, об’єднані 
спільним інтересом — 
побільше дізнатися про 
обласну газету, плани 
редакції, поговорити з 
постійними її праців
никами, громадськи
ми активістами, ціка
вими людьми — дру
зями газети.

ВІА 
демонструю- 

фільми, відбуваю- 
святкові 
за суттю

заклад

заходи, 
своєю 

цілком 
клубом

ДОРОСЛІСТЬ-ЦЕ...
ЛЛЮБЛЮ своє місто... Чому веду мову про це саме зараз? Найпер- 

ше через те, що нинішній навчальний рік — останній у моїй 
шкільній біографії. Незабаром я одержу паспорт, ще через 8 місяців — 
атестат. Переді мною відкриються шляхи у світ дорослості. Та мені не 
доведеться думати, який з них обрати. Бо вибір свій я вже зробила.

Нинішнього літа, коли я 
разом з А. Хоменко із пара

лельного класу прийшла на практи
ку в магазин «1001 дрібниця», то 
ще не була впевнена у своєму жит
тєвому виборі. Тепер знаю: дбати 
про хороший настрій покупців, про 
їхні буденні потреби — це велика 
відповідальність.

Отже, скоро я стану дорослою. 
Але мені хотілося б, щоб мою зрі
лість засвідчило не одне лише вру
чення паспорта, але й мої знання й 
діла. Через те продовжую вивчати 
обрану професію в навчально-ви
робничому комбінаті. Через те ста-

раюся брати активну участь в жит
ті класу.

А клас у нас дружини. Разом ,іа 
концерти ходимо, зустрічі з цікави
ми людьми, вечори відпочинку орга
нізовуємо. І мені, як відповідальній 
за культмасовий сектор (це моє 
комсомольське доручення) ніколи 
не доводиться припрошувати одно
класників до участі в тій чи іншій 
справі. Мені здається, що в цьому 
теж проявляється їхня громадян
ська зрілість. Бо громадянин Країни 
Рад не може бути людиною бай
дужою, неколсктивістом.

Звичайно, ми ще далеко не все 
знаємо. Звичайно,

язко ставати дорослими, жаль роз
лучатися після школи. Але в одно
му я певна: там, у дорослому жит
ті, мої однокласники не перекла
датимуть відповідальності за ту чи 
іншу справу на когось, а першими 
братимуться за неї. У цьому їм. 
допоможуть і ті цікаві виховні 
години, які проводить з нами 
класний керівник Л. Я. Борисен
ко. Вона не просто розповідає про 
цікаві нам професії, не просто 
навчає пас — иона говорить щора
зу із нами, як з рівними, про жит
тя, його складнощі й проблеми, І 
вчить нас не боятися їх, не відсту
пати перед труднощами.

Отож, я певна, що одержувати 
паспорт, цей пропуск у дорослість, 
мої друзі н однокласники будуть 
уже підготовленими до свого гро
мадянства не лише формально. І я 
знаю, що вони будуть гідними гро
мадянами своєї країни.

нам трішки бо-

В. СОФРОНОВА, 
десятикласниця Знам’янської 
СШ № 2.

Тисячі тисяч тонн най- 
різноманітніших народ
ногосподарських ван
тажів у всі нінці звід
усюди точно за графі
ком доставляють і ло- 
номотивники Знам’ян- 
сьного депо.

У тому, що учні Знам’янських СШ №№ 2 і 3 п'ятикласник Сергій СВИРИДЕНКО та 
восьмикласник Леонід КОЛБАСА (на знімку) не тільки чудово знають різницю між слова
ми *иарт» І «картинг», сумніватися не станемо — ці школярі, як І їхні товариші, охоче 
відвідують заняття гуртка картингістів місцевої станції юних техніків. У 1986-му амато
ри цього захоплюючого виду спорту святкуватимуть десятиріччя СЮТа. Позаду — не 
лише літа навчання, алв й участь у змаганнях. Причому, в обласних танож — вони про
водяться щороку. А попереду у хлопців — нові старти й нові уроки.

«ПОКАЖІТЬ МЕНІ... КАЗКУ!»
«Горицвіт» — так називається молодіжний самодіяль

ний театр ляльок, створений при Богданівському сіль
ському будинку культури Знам’янського району в 1977 
році. Символіка цієї назви красномовна. Як горицвіт — 
одна з перших весняних квіток, так і театр є першим 
і поки що єдиним в області самодіяльним колективом 
цього виду мистецтва при закладах культури.

У 1935 році театру було присвоєно звання народний. 
Посвята відбулася на хуторі Надія в день відкриття 
осіннього театрального свята «Вересневі самоцвіти».

Організатором і керівником колективу на громадських 
засадах став фотокореспондент обласної газети «Кіро
воградська правда» Василь Ксенофонтович Ковпак. Він 
разом зі своїм колишнім учителем з обласного Палацу 
піоноріо і школярів імені В. І. Леніна Олександром 
Андрійовичем Заболотним підготував ширму, декорації 
і ллльки до першої вистави «Микита-Кожум’яка» та 
«Змій-Горинич».

Першими акторами театру були учні Богданівської 
середньої школи N2 1 імені В. І. Леніна. Але згодом у 
нолектив прийшла І старша молодь села.

Спектанль-казка — найдоступніша форма пізнання 
дітьми життя, важливий засіб їх виховання. Він дозво
ляє говорити з ними образною, дохідливою мовою про 
великі і складні проблеми.

Після прем’єри першого спектаклю «Микита-Ко2ку- 
м’яка», який «Горицвіт» показав богданівцям у травні 
1978 рону, його нолектив поповнився новими учасни
ками. Тож тепер театр готує вистави не тільки для ді
тей, але й для дорослого глядача.

Сьогодні у репертуарі театру вистави «Петрушкин 
теремок», «Хлопчиш-Кибальчиш», «Міцний горішок» 
(для дорослого глядача), а також «Микита-Кожум’яка» 
та «Змій-Горинич». Учасники студії молодого актора 
готують виставу Г. Ландау «Машеньна і ведмідь», а до
росла група розпочала роботу над «Івасиком-Телеси- 
ком».

3. ПШЕНИЧНА.

-------------------- — ПРЕДСТАВЛЯЄМО УЧАСНИКІВ
інськог^боюзу М. Н. ЛИННИК;

двиг не заради слави»
-----------------НА УРОК МУЖНОСТІ--------------------------------------

СВЯТА ВІКТОРИНА «МК»

АНУ, ХЛОПЦІ, сідайте поближче і слухайте 
уважної Тема теоретичного заняття — прави

ла дорожнього руху...
Так почав того дня чергове заняття гуртка картин

гістів Знам’янської станції юних техніків Іван Кри
венко. Хлопці — четвертокласники з міської СШ N2 2 
неохоче полишили машини й зібралися біля керів
ника. Почався урок, під час якого кожен намагався 
показати, що він знає по темі. Урок проходив гамір
но, але цікаво. Всі одинадцятеро гуртківців активно 
сприяли тому.

сник сторі- 
нервоні слі- 
аки, Богда- 
иного, Су- 
Ькн. Мака» 
[л Знам’ян- 
створюючи 
слави під 

«Літопис 
зняної». В 
і наприклад, 
тії відкри- 
алами і 
ьців Героїв 
аюзу М. Н. 
[. Линника, 
Г — про Ге- 
Іого Союзу 
[. С. Маля- 
Ьбця. А по- 
Ьки створи- 
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[в про под
ана Героя 
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загинув, 
в листо- 
Школярі 
місцево-

і
ю

партизанів, що бились з 
ворогом у Чорнову лісі, 
створили експозиції про 
народних месників...

Все це — неабиякий 
скарб. Численні спогади 
колишніх фронтовиків, ар
хівні матеріали 
користовуються 
ках мужності, 
приходять і

М.

тепер ви
на уро- 
На них 
ветерани, 

про^ М* Доброво.тьський, 
,пїп іБтрий редагував у роки 

окупації партизанську га
зету, розповідає школярам 
Дмитрівни про підпільну 
групу, яку очолював В. О. 
Ярош. А М. Н. Лииник-зга- 
дує бої на території Бі
лорусії, згадує той день, 
коли вій, командир роти, 
замінив свого комбата і 
повів в атаку автоматни
ків...

Михайло Никифорович 
Лпнник поспішає на урок 
мужності в школу, проф
техучилище, їде у військо
во-спортивний табір, він 
разом з юнармійцями під 
час військово-спортивної 
гри «Зірвння». Сімдсся-

|ні
Ііища з до-
[наставника
Ігизанського
Доброволь- -г- .

колишні-*»*»™’6 ветеран з неаби-
І ’ / ___

якою приязню (пишається 
ними, своїми внуками!) 
дивиться на хлопців і дів
чат, котрі повернулися з 
походу «Шляхами слави 
батьків», на юнаків, котрі 
також мають виконати 
свій священний обов’язок 
перед Батьківщиною. І 
згадує свої молоді роки. 
Згадує, як був розвідни
ком, кавалеристом, міно
метником. Згадує Нурець 
і Острув — ААазовсцьк. 
Згадує своїх бойових по
братимів.

— Ми йшли па подвиг 
не заради слави, — мо
вить колишній фронто
вик. — Ми й життя свого 
не шкодували, аби тільки 
перемогти ненависного во
рога. Бо ми боронили 
свою рідну землю, на яку 
зазіхнув чужинець. Ми 
стали солдатами, покли
кані Вітчизною—

Завтра Герой Радян
ського Союзу М. Н. Ліпі- 
пнк і М. М. Доброволь- 
ськнй стануть учасниками 
свята газети.

М. ВІНЦЕВИЙ.

КАРТИНГ-СПРАВА ДЛЯ МУЖЧИН
— Що треба для того, аби стати членом вашого 

гуртка?
— Найперше — дозвіл батьків. Потім, звісно, - 

лікарський дозвіл і бажання займатися цією досить 
складною спразою. Приймаємо хлопчиків з 9-літньо- 
го віку. Ті, хто залишається в гуртку, як правило, від
відує його до 10-го класу...

Комсомолець Іван Кривенко керує гуртком картин 
гістів четвертий рік. Зараз тут займається 68 хлопчи 
ків з першої та другої середніх шкіл міста. А заснов 
нином гуртка був В. Н. Орлик, колишній льотчик. Він. 
до речі, й зараз часто провідує гуртківців. Радіє їхнім 
успіхам. Та воно й зрозуміло: з великим трудом роз 
добув він у 1976 році два карти для станції юних 
техніків. А нині в розпорядженні ентузіастів — шість 
машин, причому одну вони зробили своїми руками під 
керівництвом І. Кривенка. Ще одну машину монтують 
гуртківці зараз.

— Хороша матеріальна база, — вважає керівник 
гуртка, — це вже половина успіху. Адже завдан
ня стоїть так: навчити хлопців обходитися з тех
нікою. А захопленості з навчанні їм не позичати — 
картинг кого хочеш захопить, бо це спорт мужніх ■ 
вмілих...

Цього року гурткові картингістів Знам’янської 
станції юних техніків минуло 10 років. Позаду — не 
тільки навчання, але й участь у змаганнях, в тому 
числі й обласних, які проводяться щороку. Попере
ду — нові змагання й нові уроки.

(Наш кор.|.

«Який ти читач?»»
Уважний. Байдужий. Прискіпливий. Добро

зичливий. Визначитись тобі тут допоможе на
ша вікторина.

Дорогий друже! Якщо ти передплачуєш на
шу газету кілька років і читаєш її, то без проб
лем відповіси на кілька запитань. Отже...

1. Коли газета відзначила свій 45-річний 
ювілей?

2. Користується популярністю у читачів руб
рика «Автограф для читачів «МК». Хто цього 
року давав автограф «Молодому комунару»?

3. Про кого з лауреатів республіканської 
комсомольської премії імені Островського роз
повідала газета цього року?

4. Як донедавна називалася сатирично-гумо
ристична сторінка газети (тепер це «Ахіллесо- 
ва п'ята»)?

5. Хто став переможцем «Футбольного мара- 
фону»-86, проведеного газетою?

6. «Чий земляк воротар Михайлов?» — чи 
допомогла встановити істину кореспонденція, 
надрукована в нашій газеті?

7. Щомісяця газета друкує підсумки соціа
лістичного змагання молодих доярок області, 
Хто його очолював за підсумками 8-ми місяців?

8. Який найрезультативніший матч провела 
«Зірка» у нинішньому сезоні?

9. Нещодавно в культурному житті міста 
трапилася важлива подія — відкриття мемо
ріальної дошки. Кому і на честь якої події її 
відкрили?

Ключ до відповідей — у газеті, яку ви отри
муєте тричі на тиждень і уважно читаєте.

Завтра, на святі 
газети ми зберемо 
відповіді і, проана- 
іізувавши їх,' опуб
лікуємо в одному з 
наступних номері' 
«Молодого КОМ) 
пара». Перемок 
ця, яким має бути 
найуважнішии чи
тач газети, буде 
відзначено призом.
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Найсмішн іше — завтра
Автори «Ахіллесової п’яти» уже двічі показувались 

на четвертій полосі «Молодого комунара». А на лю
ди — пі разу. Перша зустріч із сатириками й гумо
ристами, пародистами й фейлетоністами — завтра у 
Знам’янці. На святі обласної молодіжної газети. Сьо
годні ми представляємо кількох учасників свята. 
Завтра буде смішніше: приходьте — переконаєтесь!

■ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООСООООООООООООООООООООООО'

ІР ОВАРИШІІ Попрошу ти- 
* ші, попрошу тишії Та ж 
тихіше, товариші! Зараз 
вам буде прочитана лек
ція. Я кажу: лекція! Лек- 
ці-я! Сиченко, 
я вам осо
бисто не зби
раюсь крича
ти, — слухай
те уважніше. 
Ось перші 
десять рядів 
вільні—пересідайте ближ
че до товариша лектора: 
звідси чудово ссе чути.

Микитенко, ви куди пі
шли? Яка може зараз бути 
робота? Вибачте, товаришу 
лектор. Микитенко, тобі 
не все одно де сидіти? Ось 
і я так само думаю — за
лишайся.

ГУМОРЕСКА----------

СИТУАЦІЯ

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

Ми відібрали для друку пісню, яку найчастіше на
зивали в своїх листах читачі зі Зиам'янського району.

ПРОСТИ, ПОВЕРЬ
Музыка и стихи II. НИКОЛАЕВА.
Так случилось, видно, это судьба — 
Невозможно стало жить без тебя.
Видно, счастьо к нам приходит лишь раз. 
Поняла я это только сейчас.
Мне не нужно ни афиш, ни цветов,
Мне не нужно пи друзей, ни врагов.
Мне нужна моя родная семья!
Дочка, мама, ты и я.

—---------- ------~7 УВАГА! і

ПРИПЕВ:
Прости, поверь, и я тебе открою дверь. 
И я прощу и никуда не отпущу.

(2 раза). 
Люди всякое про нас говорят. 
Все решают: кто‘из нас виноват.
Но с тобой мы знаем точный ответ —. 
Виновных в том, что прожито, нет. 
Если спросит меня голос с небес: 
Кто на свете всех дороже тебе?
Я отвечу, ничего не тая —
Дочка, мама, ты и я.

ПРИПЕВ.
Улетят мои веселые дни.
И рекламные погаснут огни
Но останется со мною семья —
Дочка, мама, ты и я.

УВАГА!

Громовий, не заважай
те... Громовий, що ви все 
нашіптуєте, не можете 
хвилини зачекати? А що 
трапилось? Як? Та тихіше, 

тихіше... Не 
могли дістати 
лектору кві
тів? Ви що, 
Громовий? Що 
ж це вихо
дить — я, Са
мохвалов, не 

зміг як слід лекцію орга
нізувати? Це ж тепер ба
лачок не переслухаєш! Яка 
ганьба, який соромі

Товариші! Лекція відмі
няється, лекція перено
ситься...

Олександр ПЕРЛЮК.
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Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

ОЦЕ ПООРАЛИ!
На канікули примчала
Із Кіровограда
З інституту наша Настя
Та й хвалиться радо:
— Ой, матусю!

Ми в городі
Новий рік стрічали —
»оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооосг
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ЛЮБОВ У ДВІ
«Любов, немов 

на фортеп'яні,
Хотів зіграти в дві руки». 

(А. Бортняк, збірка 
«Бажаю Успіху», «Ра
дянський письмен
ник». Київ, 1982).

Я закохався. Наче п’яний, 
Немов забив памороки — 
Удома я на фортеп'яні 
Любов веду у дві руки.
Фортепіано, фортеп’яно!

ЮОООООСООСООССОООООССОССС’ ос ФРАЗИ Ю!

А Щоб рекорд не встояв, потрібно Його побити.
Д Шлях до перемоги у спринтера — сотні кіло

метрів.
Д Футболістам, які грають у гостях, 1 порожні три

буни допомагають.

Бігали кругом общаги
І вовсю орали!
Неуважний батько цує,
Та й повагом строго
Мовить:

— Краще б ви, Настусю, 
Не робили того —.
Навесні ж були там клумби 
З гарними квітками;
Ви ж там все перевернули 
Догори ногами...
Та й, хоча я сам не бачив 
Як ви там орали,
Певен: ви ще, мабуть, орачі, 
И плуга зіпсували!

РУКИ ПАРОДІЯ

Як серцю важко
без кохань!

Заниє серденько,
мов рана, 

Якщо не стане фортеп’ян. 
І не ходитиму я п'яний, 
І не кохатиму таки:
Коли пропадуть 

фортеп’яни,
Й я не зіграю в дві руки...

Сергій КОЛЕСНИКОВ.

хюооооооооооооооосоосоо

ВИИІР-НА КРОСІ
В Основних напрямах економічного і соціального 

розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на період до 
2000 року записано: «Розширювати фізкультурну та 
спортивну роботу і поліпшувати її організацію за 
місцем проживання, трудової діяльності і навчання. 
Зміцнювати матеріальну базу спортивних організацій». 
Як у цьому визначились знам’янчани? Про це веде 
розмову наш кореспондент з головою міського 
спорткомітету В. ДЕМЧЕНКОМ.

введенні В ДІЮ НОМПЛЄКСР 
гпо?

НОР.: З чого починається 
розв’язання проблеми ма
совості?

ДЕМЧЕНКО: Останнім
часом ми все більше і 
більше організовуємо 
турніри безпосередньо в 
колективах фізкультури. 
Стали популярними зма
гання під девізом «Всією 
бригадою — на старт», 
«Тато, мама і я — спортив
на сім’я», старти вихідно
го дня. Проведення таких 
масових заходів дало змо
гу залучити до занять фіз
культурою і спортом біль
ше 13 тисяч жителів міс
та. Зросла і майстерність 
— 9 чоловік стали канди
датами в майстри, 80 ви
конали нормативи першо
го спортивного розряду, 
5500 — в загоні спортсме
нів масових розрядів. Ус
пішно, наприклад, висту
пають на міських, облас
них і республіканських 
змаганнях легкоатлетки 
Тетяна Булах і Оксана Фе- 
сенко, гандболісти Олек
сандр Компанієць та Сер
гій Мельников, футболісти 
Замуренко і Олексій 
Шмалько, вихованці тре
нера з велоспорту Валерія 
Красова, шахісти Павло 
Макаров, Євген Нестерюк.

КОР.: А яні виміри у

УВАГА!

ДЕМЧЕНКО: Передусім 
активізуємо роботу по 
пропаганді нормативів і 
вимог комплексу. Ця ро
бота предметно ведеться 
в колективах фізкультури 
вагонного і локомотивно
го депо, вузла зв'язку, 
профтехучилища № 12. Тут 
стало правилом працюва
ти за зразком: підготовка 
і перепідготовка. Після 
того, як юнаки та дівчата 
склали нормативи, знову 
продовжуються тренуван
ня з тим, щоб закріпити 
свої результати, а потім 
поліпшити. Наприклад, в 
профтехучилищі № 12, де 
керівником фізвиховання 
А. Третяков, визначається 
краща навчальна група.

КОР.: А яні найбільш ма
сові турніри □ міському 
масштабі відзначаються 
масовістю, сприяють залу
ченню молоді до регуляр
них занять фізкультурою І 
спортом?

ДЕМЧЕНКО: Це легкої 
атлетичні кроси. Один з 
останніх був присвячений 
ЇХ Спартакіаді народів 
СРСР.

І ось представники клу
бів любителів бігу, кращі 
багатоборці ГПО візьмуть 
участь в масовому легко
атлетичному кросі на приз 
«Молодого комунара».

V й А Г А і ЗАПРОШУЄМО НА свято нашої газети, 
і > О М § М. ЯКЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАВТРА В ЗНАМ’ЯНЦІ

ВІДКРИТТЯ СВЯТА В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ О 12.00.
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У ПРОГРАМІ СВЯТА!
ВИСТАВКИ РО
БІТ ЮНИХ ТЕХ
НІКІВ

ПОКАЗОВІ ВИ
СТУПИ КАРТИН
ГІСТІВ

11.30-13.30

12.15 - 13.00

ВИСТАВКА- 
ПРОДАЖ КОН 
ДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ 11,30-15.00

ЗУСТРІЧ З ГУ
МОРИСТАМИ 
СТОРІНКИ «мк» 
«АХІЛЛЕСОВА 
П’ЯТА»

ВЕЛОПРОБІГ НА 
ПРИЗ ГАЗЕТИ

КОНКУРС ПОЛІ
ТИЧНОГО ПЛА
КАТА «НЕ ДАМО
ПІДІРВАТИ
МИР!» 13.30-14.00

КНИЖКОВИЙ 
ЯРМАРОК 12.15-14.00

------------------

ДЕМОНСТРАЦІЯ 
МОДЕЛЕЙ 
ОДЯГУ 16.20 - 16.45

12.30-13.30

ПОКАЗОВІ ВИ
СТУПИ АВІАМО
ДЕЛІСТІВ

ПРЕС-КОНФЕ
РЕНЦІЯ ГАЗЕТИ 14.00-14.40

ВИСТУП БОГДА- 
НІВСЬКОГО НА
РОДНОГО 
ЛЯЛЬКОВОГО 
ТЕАТРУ 12.40 — 13.30

12.15-13.00

ФОТО
ВИСТАВКА

ШАХОВИЙ
БЛІЦ-ТУРН1Р 12,30-13.30

ЛЕГКОАТЛ Е- 
ТИЧНИЙ КРОС 
НА ПРИЗ «мк» 12.30 — 13.30

ВИСТУПИ КО
ЛЕКТИВІВ ХУ
ДОЖНЬОЇ СА
МОДІЯЛЬНОСТІ 
ПАЛАЦУ КУЛЬ
ТУРИ ЗАЛІЗ
НИЧНИКІВ 14.45-15.40

УСНИЙ ВИПУСК 
ГАЗЕТИ

КОНЦЕРТ В1А 
БОГДАНІВСЬКО- 
ГО БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ

ДИСКОТЕКА
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19.00 — 20,30

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.15.40-16.20

БЕСІДА НА ТЕ
МУ «МОЛОДЬ 
ТА ІДЕОЛОГІЧ
НА БОРОТЬБА»

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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