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КОМПАРТІЇ 
УКРАЇНІ

Учора, 4 лютого, відбувся 
пленум обкому Компартії 
України, який розглянув 
завдання обласної партійної 
організації по посиленню 
керівництва розвитком еко
номіки області. З доповід
дю виступив перший секре
тар обкому Компартії Ук
раїни М. М. Кобмльчак.

В обговоренні доповіді 
взяли участь: В. О. Сокурен- 
но — перший секретар Кі
ровоградського міськкому 
партії, І. М. Урицький — 
Перший секретар Олек
сандрійського міськкому 
партії, В. П. Івлєв — перший 
секретар Знам’янського мі
ськкому партії, П. Л. Гідуля- 
НОв — перший секретар До- 
линського райкому партії, 
В. Б. Гуля — перший секре
тар Маловисківського рай
кому партії, І. О. Окови

Фотоконкурс «МК»

тим — голова виконкому 
Гайворонської районної Ра
ди депутатів трудящих, 
А. М. Литвин — перший

МАЙСТРИ .МАШИННОГО ДОТИИЯ КОЛГОСПУ «УКРАЇНА» ДОБРОВЕ.’ЇИЧКІВСЬКОГО РУЛОНУ РА
ЦІОНАЛЬНО ВИКОРИСТОВУЮТЬ КОРМИ. ДОВИВАЮТЬСЯ В ЗИМОВІ ДНІ ВИСОКИХ НАДОЇВ майже 

ПО 15 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА ВІД. КОЖНОЇ КОРОВИ НАДОЮЄ ЮЛІЯ ТИМЧЕНКО. ЇЙ. ПЕРЕМОЖНИЦІ У 
ЗМАГАННІ СЕРЕД ДОЯРОК ЗА СІЧЕНЬ, ВИМПЕЛ ВРУЧАЄ ЗАВІДУЮЧА ФЕРМОЮ Є. ХОРОВА.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

БЕРЕЖЕМО
ТРАДИЦІЇ

Дбайливо берегти тради
ції — значить творчо роз
вивати їх. Члени нашого 
комсомольсько - молодіж
ного колектиау завжди бу
ли першими помічниками 
старших товаришів, кому
ністів. Ось і нині, у відпо
відь на постанову ЦК КПРС 
«Про 60-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції», ми плануємо 
річне зобос'язання викона
ти до славного ювілею. Це 
буде нелегко. Та підрахун
ки підтверджують; колекти
вові під силу за цей час ви
робити 900 000 тоьна-кіло- 
метрів, зекономити 100 
тонн пального, заощадити 
на ремонтах і техоглядах 
2150 карбованців.

М. БАЛ А БУХ А, 
групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного ко
лективу авіогаража 
колгоспу імені Кірова 
Онуфріївського району.

секретар Новоукраїнського 
райкому партії, В. С. Бабін— 
начальник комбінату «Кіро- 
воградважбуд», Л. П. Різ-
ницьиа — намотувальниця 
Кіровоградського заводу 
радіовиробів, Т. І. Шевчен
ко — голова колгоспу 
«Шляхом Леніна» Онуфріїв- 
Ського району, Герой Со-
ціалістичної Праці, Д. П. 
Максименко — голова ви
конкому обласної Ради де
путатів трудящих, Б. І. Геть
манець — бригадир форму-
юельників кіровоградського 
заводу «Червона зірка», 
Д. Т. Жмак — голова обл- 
профрвди, О. А. Балицька— 
доярка колгоспу імені Ко- 
іовського Добровеличків- 
Ського району, В. І. Шеста- 
КОв — начальник виробни
чого об’єднання «Олександ- 
ріявугілля».

В роботі пленуму взяв 
участь і виступив з промо
вою член Політбюро, дру
гий секретар ЦК Компартії 
України І. 3. Соколов.

В обговореному питанні 
пленум прийняв постанову, 
затвердив заходи по поси
ленню керівництва даль
шим розвитком економіки 
області.

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ВІТАЄМО 
ПЕРЕМОЖЦІВ

Підбивши підсумки огляду 
роботи міських і районних 
комсомольських організа
цій області по виконанню 
рішень XXV з’їзду КПРС за 
1976 рік, бюро обкому 
ЛКСМ України своєю поста
новою визначило перемож
цями Кіровоградську міську 
комсомольську організацію 
(перший секретар Яків Бон
дар) та Новоукраїнську ра
йонну комсомольську орга
нізацію (перший секретар 
Микола Суворов). Обидві 
організації нагороджено 
перехідними Червоними 
прапорами ЦК ВЛКСМ «За 
успіхи п комуністичному 
вихованні молоді».

' ТИ НА ЗЕМЛІ—ГОСПОДАР

ПЕГСОНШНО
*9

УЖЕ не один день збіг, а звістка 
про те, що .’Ісонід Присяжний 

розрахувався з колгоспу, все не
покоїть мене. ! почуття пеусвідом- 
леної провини за поспішне, гаряч
кувате його рішення все не дає 
мені спокою. Чомусь найміцніше 
вкарбувались у нам’яті Леонідове 
зосереджене обличчя, впевнені ру
ки за кермом автомобіля, а в по
вітрі легкий пил віл полови, а на
вкруги золотисте житие поле, не
квапливі комбайни, усміхнене сон
не... То було справді гарне вило
вите. Коли Леонід працював, тоді 
напружувався на його обличчі ко
жен м’яз, тоді зосереджувався по
гляд, і весь він. Леонід, був кра
сивим. сильним,_Л мо. те особливе 
натхнення віяло од хлопця тому, 
що комітет комсомолу «вибив» йо
му всупереч бажанню членів прав
ління нову мг.шиїп,? Товариші по
важали нього працьовитого юнака. 
І ось кращий шофер колгоспу 
«Комінтерн». учасник обласного 
зльоту переможців соціалістичного 
змагання, нагороджений нагруд
ним знаком «Молодий гвардієць 
п’ятирічки». — розрахувався.

Леоніда можна зрозуміти і, зро
зумівши, мабуть, можна виправда
ти бо, як сказала секретар комі
тету комсомолу Неля Самборська. 
набридло хлопцеві працювати без 
вихідних. Сказала і розвела р\ка
ми: «Підмінного шукали — не бу
ло ».

Я читаю лист бригадира трак
торної брига ти колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району В Анд- 
ріяша. опублікований у газе і і «Мо
лодий комунар», і вкотре думаю: 
а чи залишив би господарство 
Леонід Присяжний, якби мав на
лежні умови нпані? Мабуїь. пі. І 
чи .зрозумів свій прорахунок сек
ретар комітету комсомолу, який 
шукав заміну водію саме того дня. 
а не кілька років тому’ Звідки по
па починається, друга зміна водія, 
механізатора, доярки’ Певен, і.з 
порога сільської ніколи Ось V кол
госпі імені Кіройа. сани, як-то ка
жуть готують улітку. Спитайте 
секретаря комітету комсомолу На
дію Плющ, хто зі старшокласників 
мріє стати механізатором, вона па-

зове вам з добрий десяток пріз
вищ.

Мсханізаюрм колгоспу імені Кіро
ва — не просто часті гості школярів. 
Вони — справжні їхні друзі. Так, цс 
саме вони допомогли обладнати у Ва- 
снліиській середній школі кабінет ме
ханізації.

Тому й не дивно, ию тої о року з 
трьох десятків випускників школи в 
рідному колюспі залишилось працюва
ти шістнадцятеро

А СПІЛЬНІ походи по місцях бойової 
слави партизанського загону, пю діяв 
у Василівні, а всчори-зустрічі з ветера
нами праці, а спільна будівельна ком
сомольська бригада колгоспу імені Кі
рова і Василіаської середньої школи! 
Адже саме комітет комсомолу колгоспу 
імені Кірова став ініціатором створен
ий районних ударних бригад, які бриля 
участь у спооуджеині Внтязівсі.кої 
та Иаснлівської середніх шкіл і вико
нали чималий обсяг будівельних чобіт.

Великий авторитет у Василівській 
середній школі мас комсомольсько-мо
лодіжна тракторна боигада колгосну 
імені Кірова Стати її членом мріє чи 
не кожен хлопчини. Ще б пак! То 
справжні господарі землі. Минулого 
року механізатори виступи ні ініціато
рами руху за високоефективне вико
ристання сільськогосподарської техні
ки. і не тільки еловом, а й ділом за
кликали інших, бо зекономили за ріа 
в'Г)7 кілограмів пальної о, а собівартість 
одного гектара умовної оранки довели 
до 3.68 карбованця при плані 4..31.

Нещодавно повернувся з Моск
ви член бригади Віктор Сеидзюк. 
переможець першого туру соціа
лістичного змагання за право під
писати Рапорт Ленінського ком
сомолу 60-річчю Великого Жовт- 
ня* 1 я певен, що хвилююча зустріч 
чекає Віктора, кавалера двох ор
денів .з юними школярами, май
бутніми господарями землі.

Так. ми повніші знати, скільки 
молодих механізаторів потрібно 
полю завтра, через місяць, через 
рік. через п’ять років. Тому район
ний комітет комсомолу намітив 
плай професійно-технічної підго
товки сільської молоді на десяту 
п'ятирічку з урахуванням перспек
тив розвитку кожного господар
ства. Бо молоді механізатори в 
сільськогосподарському виробни
цтві осідають там, де секретар 
первинної займається кадрами ме
ханізаторів продумано, регулярно, 
де піклування про молодь існує не 
тільки у звітах, де юнаки і дівчата 
відчуваюі ь себе не тимчасовими на 
колгоспній НИВІ.

ЯКОСЬ па чергових комсомоль
ських зборах секретар комі ге 

ту комсомолу колгосну імені Калі- 
ніна Олександр Шатенко почув 
віл молодого механізатора Мико
ли Бойка докірливі, гіркі слова:

— Ет. що ти нам про плани все 
та про зобов’язання А ти в душу 
мою заглянь. а ти подивись, на 
якому комбайні я працюю. Певно, 
тобі мої турботи — зайва річ. аби 
.звіт до райкому скласти справ
ний...

Спз.чведлнві ті слова довго те не да
вали слати Олександрові Відчув. то 
мусить боліти серпе комсомольського 
секретаря за кожен промах і ножну 
невдачу молоді, за кожен аедоброякіс
но засіяний гектар. Дрібниць тут пе бу
ває. Швидко промайнули дні. І воював 
Олександр Щиченко. комуніст, депутат 
сільради, за своїх молодих хліборобів 
а кожну нону машину для них.

А Микола Бойко. ощасливлений 
«Нивою», зайняв друге місце серед мо
лодих комбайнерів району, а днями 
молодь колгоспу вітала його ч вели
кою урядовою нагородою — орде
ном «Знак Псніїани». Радіє. Олек
сандр. знав то е в цьому частка і 
Його праці, його, секретаря комітету 
комсомолу, людини, персонально відпо
відальної за перспективи зростання 
кожною молодого хлібороба

Сьогодні доля врожаю вирішує
ться рівнем культури землероб
ства який визначається і етаном 
духовней культури молодих госпо
дарів села. Тож комітети комсомо
лу мають тут докласти рук ? розу
му. Вм?ло проводить молодь своє 
дозвілля в Павлої іонійському сіль
ському клубі Аматорське мисте
цтво. спорт, книги...

Цікаво живуть і молоді механі
затори колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня. У всіх дев’яноста шести 
комсомольців господарства вата
жок Люба Казапнева користується 
незаперечним авторитетом 1 пе то
му, що вона — комуніст, член 
правління колгоспу Піднімає її в 
очах молодих ота незаперечна 
турбота про їхні будні вміння за 
сьогоднішнім днем бачити день 
заптоапіній

Та саме нього бракує секрета
рям комсомольських організацій 
колгоспів імені Леніна. «Світа
нок». імені Чапаева. Скажі
мо, в колгоспі імені Леніна

молодим мехаїн із орам не дові
ряють нової техніки, за п’ять ро
ків не економічно мінне господар
ство не посіанп.іо жодного будин
ку для молотих роли.'і Бо пе ВИ
ЯВИВ принципової: і і панолєглн- 
Ш)ЧІ КОМІ'Єі КОМСОМОЛУ.

Пе ствощоїть х мов для прані » 
в колгоспі імені Ч.зпаєва. Позато
рік за рахунок господарства ово
лоділи професією шофера всього 
три юнаки. 11а жаль, потім не 
влаштували умови прані — авго- 
гарзж знаходиться за десять кіло- 
метрів від домівок, і залишили ро
боту в колгоспі. Погано працює j 
тут кіуб. занедбано спортивну ро- 1 
боту, та її пе дивно, що молоді в ■ 
гелі негусто.

РОБИТЬ райком комсомол у. 
щоб посилити персональну 

відповідальність секретарів пер
винних за закріплення молоді на 
селі’ Тут v пригоді стають і семі
нари і рейдперевірки працевлаш
тування механізаторів. Кілько:-, 
секретарів, які Формально <-тани- 
дись до професійно-технічної під
готовки молоді і закріплення її па 
селі, заслухали ня засіданні бюро 
райкому. Декого хліборобська мо
лодь переобрала І думаю що пра
вильно. Адже господарем землі 
повинен бути насамперед сам ва
тажок сільської молоді Він му
сить бути далекоглядним, вйщим 
V своїх планах, мусить бачити і 
тримати в серці долю кожного мо
лодого хлібороба 1 не тільки до
лю а й найменшу доїбмншо. котра 
заважає тому спокійно тримати 
кермо автомобітя чи важелі тряк 
тора в руках Бо пін хлібороб Бо 
він мозолястими руками несе вам 
ло столу запашну паляшшю. ду
маючи пно хліб і про землю Так. 
про хліб і про землю, а не тільки 
про муфту зчеплення котру пе 
завжди дістанеш і не про череви
ки. по які треба їхати до міста . 
Думаючи про хліб і землю, не за 
бувай і про все інше — то твоя 
турбота, товаришу секпетар За не 
ти персонально ВІ!ГПоп»ППЮЛИ»Й1

Д. ЗАМША,
перший секретар Бобрииеиь- 
кого райкому ЛКСМУ.
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Назустріч IV з’їзду вчителів УРСРрок на «відмінно»
Вже не просто Раєю, а Раїсою Іва- 

И1111ЮІО попа переступила поріг шко
ли. До молодої колеги в педагогічно
му колективі поставилися доброзич
ливо. 1 не тільки тому, що па перших 
кроках, людина конче потребує під
тримки, а її дбаючи про майбутнє: 
значно легше навчити, ніж переучува
ти. Радіють, помічаючи, як поступово 
входин, учорашня студентка у ритм 
шкільних буднів, як проростають пер
ші пагінці її педагогічного вміння. А 
втім, аналізуючи уроки молодих учи
телів, порівнюючи ЇХ З ІНШИМИ, МІІМО- 

' волі себе запитуєш: чи завжди сту- 
чііш. успіху в такій топкій справі, як 
навчання й виховання, прямо залеж
ний від стажу? Чи завжди досвідчені 
вчителі лише навчають молодих і ні
коли нічого не запозичують у них?

Скажемо відразу: і в неї вже мож
на дечому повчигися.

Ось як проходить тільки один з 
уроків молодої вчительки.

...Тиша порушується неголосною музи- 
• кою: в класі звучать уривки українських 

народних пісень «Заповів нам рідшій Ле
нін», «Ой, чого ти, земле, молодіти стала», 
«Наш Діііпрельстан». Уява п’ятикласників 
малює картини відбудови народного гос
подарства, роки перших п’ятирічок, успіхи 
соціалістичного будівництва, тяжкий пе
ріод Великої Вітчизняної війни. Про псе це 
школярі знають з розповідей, кінофільмів. 
А наше сьогодення, наближення великого 
ювілею — 60-річчя Великого Жовтня, ве
лич безсмертного Леніна — з цим знайомі 
школярі особисто.

Лише п’ять місяців навчаються 
школярі в Раїсн Іванівни. Але воші 
вже знають, то високу оцінку й схва
лення заслужать відповіді самостій
ні, побудовані на власних роздумах. 
Тому всі такі уважні, зосереджені. 
Відкривається дошка, на якій зазда
легідь закріплено репродукцію карти
ни І. Вербіїцького «Дніпрогес». Тепер 
цей відомий па всю країну первісток 
енергетики потрібно порівняти з 
більш поту жни.ми гідроелектростан
ціями, які споруджені в паіді дні. 
Через одну—дві хвилини учні готові 
вголос вислови ги свою думку, підтри
мати чи заперечити виступ одноклас-

пика. Вчителька відкрила широкий 
просіір для активного мислення, да
ла можливість запам’ятані нові відо
мості з есте інки. Вона завжди прагне 
і'.авчатн самостійно здобувати знання, 
аналізувати картину чи твір у єдності 
форми її змісту, не заучувати, а усві
домлювати.

У 1976 році закінчила молода вчи
телька Кіровоградський педагогічний 
інститут. 1 зараз вчиться. Іількі; 
тепер — самостійно! Особливо багато 
черпає з досвіду передових вчителів, 
зокрема своїх старших колег по фаху 
В. 11. Ткаченко, Г. А. Немченко, В. 1. 
Чепі.іслко, А. 1. Полинової, дбає про 
якість і ефективність кожного уроку.

Радіє з перемоги, сумує з невдачі. 
Щоразу настирливо шукає причину 
відставання учня, аналізує етапи на
вчального процесу. Цього вона дома
гається систематично, на кожному 
уроці.

— Ішіа Зоро, до дошки!
Шестикласниця з крейдою її руках на-, 

пружено думає, тре долонею лоба.
— Сміливіше, сміливіше, — підбадьорює 

ученіїшо вчителька. Навідними питаннями 
допомагає їй глибше засвоїти матеріал. 
І так день у день на кожному уроці, в 
позаурочннй чає. I незабаром не стало 
«важких» учнів. В перші дні навчального 
року недостатньо засвоювали програмовий 
матеріал з рідної мови четвертокласники 
Світлана Авраменко, Коля Чернецький і 
Піна Левченко. Але зараз в журналі проти 
цих прізвищ псе частіше з’являються чеі 
і-.іркн і навіть п’ятірки. Не леї ко цс дає
ться вчительці, та ще й молодій.

Індивідуальний, диференційований 
підхід вміло застосовується до кож
ного учня. Тому-то й успіхи сга.чн по
мітити.

Джерела дерзання... Звідси, з лю
бові до нелегкої вчительської праці, 
до дітей починаються вони у молодої 
вчительки української мови і літера
тури середньої школи № ЗО м. Кіро
вограда Раїсн Іванівни Свирндсико.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
вчитель, член літературного 
об’єднання.

м. Кіровоград.

Закіїїчньши Діііпродзсржіїнський 'індустріальний інститут, Василь Рак 
прийшов працювати у відділ головного технолога Олександрійського 
заводу підйомно-транспортного устаткування. Активний раціоналізатор, 
В, Рак має на своєму творчому рахунку десятки раціоналізаторських 
пропозицій. Минулого року впровадження двох Із них у виробництво 
дало економічний ефект близько 2 тисяч карбованців.

На фото (справа наліво): корінник групп відділу головного техно
лога іііжснер-тсхіїолог Василь РАК, технік-технолог Тетяна Х.ЧІЬОРО- 
ДС'ВА, інженер-технолог Валентина ЛЯШЕНКО па розробкою дистан
ційного управління крапом.
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якому осі. уже третій день пропа- 
відділів повітової ЧК Владнмнр- 

ї чоловік років сорока. Пнль- 
впевнено пройшов до

У цей час до шинку, н 
дав начальник одної о з И.МА1,, 
єький, зайшов ставний, високий « 
но оглянув накурене приміщення, 
крайнього столика.

Фото В. КОВПАКА.

Абрамопа, нового голову Єлисапстградської повітової ЧК, 
терзали сумніви. А що коли затриманий сказав неправду і 
ися оця старанно підготовлена операція нічого не дасть? Ад
же третій день минає, як Владимирський майже не залишає 
прокуреного шинку на привозі. Сьогодні субота. Невже по
сланець із-за кордону так і не з'явиться? А може, чекісти 
десь помилилися? Може, справді слід було послухати 
ступіїнка і передати справу губернській Надзвичайній 
МІСІЇ?

Абрамов перестав сновигали по кабінету. Сів за стіл. За
мислився. «А як же Лсоїі'ок справлявся? Каріна он куди по
слав. І той повернувся! Значить, розрахунок був правильним. 
А що коли н оця ниточка виведе чекістів на не відомі ще 
підпільні і рупії повстаїїкому? Ні, це занадто... Мабуть, ро
бота по розкриттю петлюрівського підпілля, яку ось уже 
кілька місяців вони викопують, має на нього великий вплив. 
Гут щось інше. Але що?»

Знову підвівся. Почав ходити кабінетом. «Так здається, 
краще думається... Спробую проаналізувати псе спочатку».

Головлікаря міської лікарні М. М. Дульського допомогла 
розкрити Мата Фортус...

її теплотою подумав про дівчину. Не взяла чекістки мах
новська куля. Живою після розстрілу залишилася...

У лікарні, де одужувала. Мата випадково підслухала • 
підозрілу розмову Дульського з невідомою жінкою. Встано
вили нагляд за незнайомкою. Нею виявилась багата латвій
ська баронеса. Зацікавилися, що спільного має вона з голов
ним лікарем єлисапстградської лікарні, на побачення до 
якого час від часу приїздить, удаючи з себе його сестру. 
З’ясувалося — ідейні переконання.

При обшуку у квартирі Дульського Владимирському вда
лося знайти тайник. У ньому — листи від сина, офіцера 
іпільськоі армії... 1 ' ‘

На допиті Микола Миколайович зізнався, що разом з ба
ронесою займається таємною переправною колишніх біло- 
івардінсьміх офіцерів до армії Пілсудського... А ще чекає 
з-за кордону емісара... Ось тут, здається, міг би бути й 
.мі шок Дульського з іюнстапкомом. Та лікар заперечує його 
Чому? Може, відповідь дасть емісар?

Пароль, місце зустрічі відомі. Посланця очікує Владимир
ський. Чекає на гостя й житло, хазяйка якого мадам Штіль, 
тобто Ліпша Фортус. Невідомо, чи сподобається квартира 
посланцеві з-за кордону, але пас улаїнтовує повністю.

Отже, здається, підготувались ми добре. Якщо тільки 
Дульськнії не иеде подвійної гри..»

І і^'злішогф ПоЧа,ОК л"" »-Молодий комунар» за 29 січня,

.. ___ ________________ 5 лютого 1977 року

«Мене дуже зацікавила...», «Я стривожений,..», «Прочитали і стур
бувала нас...», — лак починаються лнети-відгукн на матеріал «Слово 
за Будинкі м культури» під рубрикою «А як відпочиваєте ви?» Редак
ція не залишає поза увагою жодного послання, в якому йдеться про 
дозвілля молоді. За адресами скарг виїздять кореспонденти «Молодо
го комунара», з’ясовують істину разом із комсомольським активом та 
культпрацівниками, допомагають юнакам і дівчатам змістовніше, пов
ніше ері авізу гати культурний відпочинок.

Сьогодні ми друкуємо листа учениці третього курсу Олександрійсько
го культосвітнього училища ВАЛЕНТИНИ ШАПОВАЛ.

ПРИМХИ ЧИ ПОТРЕБА?
Як би ми не розглядали 

проблему закріплення моло
ді на селі — велика ділянка 
виховної роботи в цьому на
прямі належить Будинкові 
культури. На жаль, більшість 
клубів працює, навіть, мен
ше, ніж наполовину своїх 
можливостей, обходячись що
денними кіносеансами та вря
ди-годи концертами «в най
більші свята». Молодь цим 
не задовольнити. А от якщо 
будуть і вечори відпочинку, і 
тематичні зустрічі-вогники, і... 
— то молодь охоче йтиме ДО 
клубу, бачитиме в ньому час
тину змісту свого життя.

Візьмемо для прикладу Бу
динок культури у моєму рід
ному селі Іванківцях Знам’ян-

ського району. Життя в ньо
му бурхливіше, ніж у біль
шості інших, сусідніх. Запору
ка цьому — організаторські 
здібності керівників закладу. 
Минулого літа прийшов на 
роботу в наш Будинок куль
тури випускник Олександрій
ського культосвітнього учи
лища Михайло Поворозник — 
і закипіла робота.

Тепер — хоч і небагато 
«води втекло» відтоді — ще 
задовго до початку кінофіль
му щовечора збираються 
юнаки і дівчата до клубу на 
репетиції: йдуть заняття в ду
ховому оркестрі, яким керує 
Григорій Терещенко, теж ви
пускник Олександрійського 
культосвітнього, діють хоро-

вий, танцювальний гуртки. Є 
змога проводити занят,я од
ночасно, бо кабінетів удо- 
стс ль. А найголовніше — є 
віра в те, що ЦІ уроки співів, 
танців, музики — потрібні, 
цінні не лише ентузіастам.

І от що з певністю можна 
сказати: за два роки більше 
стаг.о молоді в селі. Стали 
активними культармійцями, 
яких знають і шанують не 
тільки в нашому клубі, Ва
лентина Шепель, Олександр 
Пудич, Алла Шаповал та ін
ші. Щороку в село приїздять 
молоді спеціалісти, які іеж 
охоие йдуть на вогник клубу.

Мені, як майбутньому клуб
ному працівникові, радісно і 
приємно спостерігати попов
нення рідного села юнаками 
та дівчатами. А робота клубу 
це турбота спільна — і керів
ників колгоспу, і самої мо
лоді.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

„ЗАЛІК -ІСПИТ
НА ЗРІЛІСТЬ»

У цьому матеріалі, вмі
щеному в газеті від 11 січ
ня, йшлося про підготовку 
до громадсько-політичної 
атестації учасників Ленін
ського заліку в нашій об
ласті.

Як повідомила перший 
секретар Кіровоградсько
го райкому ЛКСМУ В. Фе- 
доровська, проблема по
рушена цілком правильно. 
Питання про виступ газети 
розглянуто на засіданні 
бюро районного комітету, 
ЛКСМУ. Працівники рай
кому комсомолу доклали 
зусиль до ліквідації «про
риву»: виготовлені бланки 
особистих комплексних 
планів, відбувся семінар 
комсомольського активу 
району з порядком ден
ним: «Практика і методика 
проведення Ленінського 
заліку».

Нині в районі прохо
дить громадсько-політич
на атестація.

За мить Владимирський присів поруч.
— Ви, часом, не з Нижнього Новгорода?
Кілька секунд гість тільно вдивлявся в обличчя чекіста. 

Очевидно, оцінював, можна довіряти йому чи ні. Певно, Вла
димирський не викликав у нього підозри, погляд 
м’якшав.

— Ні, друже. її Саратова я. Але і в Нижньому 
вав...

Від серця у Владимирського підлягло. Нарешті! 
він не помилився. Промовив останню фразу паролю:

— Тим-то мені ваше обличчя знайомим видається.
Гість, перечекавши, поки офіціант, розставивши на столі 

закуску, відійшов, одиазу перейшов до справи.
— Чому Микола Миколайович не зустрів?
— Він у Києві. Там хірургів скликали. На місяць.
т- Де я зможу зупинитися?
•— Квартиру вам підшукали чудову. Господар — нслман, у

ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬН А РОЗПОВІДЬ

від’їзді. Дружині його можна довіряти повністю. У квартирі 
гри кімнати...

— Це добре. Мені важливо зустрітися з представниками.
Владимирський ледве стримався, щоб не спитати: «З яки

ми?», але вчасно сііихватнвся. Необізнаність могла 
капі підозру.

— Надіюсь, вам буде зручно.
— Адреса?
— Соборна, в... Там ви в цілковитій безпеці, 

поруч ЧК, а це, здається, нам на руку. Чекістам 
на думку шукати вас під боком у себе...

ге. що всі вікна квартири загратовані. Мадам Штіль, «боя
чись бандитів», віконниць не відчиняла.

У перший же день гість попередив хазяйку, що до нього 
прн.ходитимуть люди.

— Надіюсь, вн не заперечуєте?
— ІЦо ви! Дві кімнати повністю у вашому розпорядженні, 

Олександре Іллічу. Якщо я заважаю, то можу залишати вас 
одного. Кімнату свою, з вашого дозволу, замикатиму...

До будинку па Соборній май.ке щовечора приходили нові 
й нові люди. Намагались вони бути непоміченими. Довю у 
квартирі Штіль не затримувались...

Потайні двері давати змоіу чекістам бути в курсі всіх роз- 
мої' закордонного емісара з представниками петлюрівського 
підпілля. Саме ними виявилися співрозмовники Олександра 
Ілліча... Отже, Абрамов таки не помцлнпє'ч* і ия нитка вела 
до повстаїїкому Нестеренка. «Орел» — таку кін іку носив 
цей, колишній член земської управи, він будував далеко
сяжні плани...

У грудці планувався виступ «повстанців», їхній напад на 
кавалерійську школу...

Кожен новий гість хоч і не знав того йшов від будинку на 
Соборній не самотній. За ним непомітно слідкував чекіст 
Абрамову ставали відомі нові й ног.: адреси пріївиїца...

І о.юна нові гоііоі ЧК відчував — майже дев’ятимісячна ро
бота. яку провели чекісти по вивченню дій повстаїїкому на 
б.ніжалася до кінця.

Обидві нитки, що зв’язували ного і і закордонними центра
ми були в руках у чекістів Дані, добуті Каріиим. | ті, що 
І|Іс^ІгУдіЩгі<иІАС^УТ11 ,,ИІ1 ’ Аавал” ,,овн-' картину петлюрівсько-

Чекісти почали готуватись до ного ліквідації 
ва!?ося’СТУ,НП" АОВСЛОСЯ ,,а А’Нв Раніше:’ ніж плану-

Одно.с вечора Mann Фортус (мадам Штіль) помітила що 
іі квартирант похапцем збирається. помпнла. що

— Від’їжджаєте?
Доводиться!.«Хвіст» за собою помітив..«
Чи не краще дочекатись ночі?

— Ні. треба поспішати...
Маша ледве встигла подати умовний сигнал Абпамовє 

Двічі стукнула в потайні двері. Як тільки опустила кнтим \ 
дверях кімнати появмнея Олексан др «* а килим’*

— Ключі у вас?
> мене. Я зараз відчиню.

— Спасибі, я сам.
ІІЄТЬ майже вирвав з DVK Muni :рей. * ’ к"’" КЛЮЧІ І заспішив до две-
Машу хвилювало одне: чи почули її сигнал’»
Турбувалася дівчина даремно Чекісті, ті.

Відразу за роюм емісар наткнувся н і дв, п»яп 
дула. Ава револьверних
підпілля."за’ 2П4°ЧЖш °ч'^с^\",7ІКПІЛа,6ї ’^люрі.сьхого 

арештувавши двісті змовників та ба'идЛІз" вС'° орга,,Ьац!к’
* * *

стояли**па зїхнстГр^воХ«ійт«‘,КОХ 1 КО,Г’Р'П> людей, котрі 
ТИМ І нездоланна. ЩО уЦеї тисячі"o,,.>Ra‘u - Радянська влада 
моїшх, владимирських Кожен ’ м,льйои" Каріннх. Абра- 
шоб убере.ти Батькївщ,щуКХ Ghv'm по‘“к‘’" ‘ життя, 
було, так е, так буде. ' А ворожих р\к. Так

Юрій ДМИТРЕНКО.

Олександр Ілліч, як назвався гість Із-за кордону, поселив
ся у мадам Штіль. Квартира йому сподобалась. Правда, він 
не знав, що через стіну жпие новий начальник Єлнсаветі рад- 
Сі.кої повітової ЧК Абрамов; що чудовий персидський килим, 
який висип, на стіні, приховує потайні двері, коїрі з’єдну
ють обидві квартири. Не звернув гість особливої уваги й на
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схтирично-гумористичний випуск

Він зайшов до редакці, на ходу 
розстібаючи кожух. Розчесав* бороду 
і попихкуючи люлькою, спитав:

_ Ну що, є ще порох?..
__ Не повторюйся, Паню! — від

махнувся черговий по колісній май
стерні. Рік тому ти починав, точнісінь
ко гак. Дивись «МК» № 1, «Сміх — 
це серйозно».

— Головне не форма, а суть, 
я заходив як особа приватна, а 
годні — по службі,

__71

— Чому смієтесь? Чому люди 
несерйозні? В пору мого
дитинства вчителька завжди 
«Встаньте, кому там дуже смішно!» 
І тоді було не до сміху. А коли я ви
ріс і став номенклатурною одиницею, 
то інколи сам застосовував цей при

емом на зборах. Але чому вам так ве- 
'село?

— А нам можна, ми іншого підпо
рядкування, — спробував відбутися 
жартом черговий.

— Я прийшов до вас як представ-

Тоді 
сьо-

такі 
рожевого 

казала:

ник широких кіл,---
насупився Паня 
Сорокапуд. — Я 
теж маю почут
тя гумору, це 
й керівництво від
значало, та час
то ваших жар
тів не розумію. 

Коли ви критикуєте простих ледарів 
чи там 
Але ж 
колеса

бракоробів, це ще туди-сюди, 
іноді колісна майстерня такі 
крутить!.. Висміюєте секрета-

З
с

якого
МІХ?

рів комсомольських комітетів, дирек
торів заводів і навіть...

— Не людей, а їхні вчинки, товари
шу Сорокапуд, — намагався запере
чити черговий.

— Не бачу різниці, — махнув ру
кою Панас. — Ну, помилилась люди
на, ну, допустила на своєму зазоді 
брак чи там відписалась трохи фор
мально на критику газети, то її за це 
відразу ж у «П’яте колесо»? Що ска
зали б обоє мої підлеглі, якби й мене 
туди? «Не має Панас Ксилографович 
авторитету», — сказали б. Пропав би 
мій престиж. А його піднімати треба.

НЕ ПИЙ ДО ДНА!
ДИРЕКТОРАМ ЛЕНІНСЬКОГО І КИЇВСЬКОГО І 
ХАРЧОТОРГІВ м. КІРОВОГРАДА
КЕРІВНИКАМ ІНШИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ,
ЩО ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПРИЙМАТИ СКЛЯНУ ТАРУ

Доводжу до вашого відома таке- саме через керо
вані вами організації я особисто маю безліч непри
ємностей як на ооботі, так і з побуті. Мені записали 
один прогул і два передчасні залишення роботи. 
Звичайні домашні конфлікти досягли апогею і на пе
ригей переходити не збираються.

Передбачаючи ваше здивування, пояснюю: поча
лося з першої пляшки. А тепер склопосудом застав
ленії вся підлога нашої малогабаритної кухні 
^2,20X2,37 м), деякі пляшки стоять у книжковій шафі.

Не поспішайте таврувати мене ганьбою. Пляшки в 
основному з-під молока та безалкогольних напоїв, а 
на решті етикеток немає.

Скажете, давно час їх здати? Жартуєте, товариші 
директори? Це ж саме казала й моя тьотя з Одеси 
(двокімнатна квартира з видом на море). Таж Кіро
воград — не Одеса! Тут не те що моря, а жодного 
пункту по прийманню склотари, котрий працював би 
нормально, немає.

Приймальний пункт гастроному № 73 (вулиця По
повича, 7-6) щосезону закривається на місяць-дру- 
гий для переміни приймальника. Сусідній з ним ла
рьок (Кіровоградський кущ Гю»/ічнянського ВРП) по 
стійно замкнено, бо немає тари. Тому до заповітного 
вікна при гастрономі № 12 (пров. Училищний, 10) 
кожного вихідного вишиковується така черга, що у 
здорово’ людини відразу починають дрижати ноги 
(якщо там є тара, звичайно). Діючі ж точки, працю
ють за таким розкладом, що робочій 
потрапити до ресторану, ніж до них. 
мусь строго спеціалізовані (одні приймають пляшки 
з-під молока, інші — виключно з-під горілки).

Ось тому й довелося мені, шукаючи «вільного» 
приймального пункту, допустити один прогул І ДВІЧІ 
піти з роботи на годину раніше. Ось тому й дружина 
моя влаштовує щоденні виховні години, постійно 
ставлячи за приклад сусідчиного Івана, хворого на 
виразку шлунка (режим харчування, сувора дієта).

Премію з мене зняли. Жили, які я розтягнув, бі
гаючи із сумками, повними пляшок (порожніх, міст
кістю 0,5 і 0,7 літра), ще болять. Сім’я під загрозою 
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Ти мене позажаєш?..

ПИТАННЯ
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ЗАПИС РОЗМОВИ 
В КОЛІСНІЙ МАЙСТЕРНІ
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Ну, я розумію, сміх з питань побуту 
цілком допустимий...

— Ні, громадянине. Будемо смія
тись. На будь-яку тему. Бо сміх — це 
наша збооя проти ледарів і п'яниць 
усіх рангів, проти бракоробів будь- 
яких масштабів, проти обивателів різ
них мастей і бюрократів, таких, 
як ти...

— Як я? — злякався Сорокапуд. — 
Товариші! Ви що? Я ж демократ по 
натурі, виходець із народу, можна 
сказати. Романтик з великої дороги

сатири. Та ще й з почуттям гумору. 
Ні, я герой позитивний. Ну, в гіршому 
разі, не зовсім герой. Я завжди під
гримую критику обох своїх підлеглих 
і розвиваю самокритику, особливо в 
газеті...

ВІД КОЛІСНОЇ МАЙСТЕРНІ: 
І все ж, ураховуючи самодіяльну на
родну мудрість «Як побутуєш, так і 
працюєш», а також викладені вище 
побажання представника широких кіл 
Пані Сорокапуда, сьогоднішнє «П’яте 
колесо» ми викочуємо з-під транспор- 
іу «Побут-77». А то як би чого не 
сталося...

«Ну, що я іаке скоїв.» 
Подумаєш, відпочивав па 
дорозі! Чи як гам у про
токолі записано: «.Лежав 
на проїжджій -іасіїші до
роги». Ну ю іі що, не маю 
права? Ні, сержаше, ти 
мені скажи, де такс нани
зано, що робочій людині 
відпочивати \ свої-му рід
ному місті не можна?

Як?! /\ я, по-твоєму, ХТО'* 
Та мене в Кіровограді ко
жен знає. Іван К.очсржеп- 
ко я, ііорішіпй, городськип. 
Зрозумів? А ін мене в 
міліцію привіз! За що?

Яка машина? Хто винен, 
що шофер і дорої її з'їхав 
і врізався в сговп? І Іе ба
чні; він мене, чи що? Міг 
би і об'їхані. Відремонтує! 
Має щастя, що не помітив 
я, коли він на мене мало 
по наїхав, а то б я йому...

Слухай, сержанте, не я, 
Іван Кочсрженко. тобі за
являю: відпусти по-добро
му. І протокол порви. То
бі ж гірше буде. Напишу 
куди слід. Сигнали груди -

ЩІІХ, неприемное! І ПО ро
боті... — навіщо це тобі? 
Чого тяііісіп? Чого гиг
неш?! Сам устаїїу... Який 
душ? Не буду я єна і в! Я 
цього так не залишу! Ви 
ще мене... запам’ятаєте... 
Л що я таке скоїв? Чарку 
перехили і и не дадуть..« 
Нанду на вас управу...».

Подібні монологи нерід
ко чуєш } медвитверезни
ку. Але цей ми вирішили 
запікати, бо стругальник’ 
ішіруменіального цеху за
воду «Червона зірка» Іван 
Кочерженко перевершне 
самого себе. Він не тільки 
заплатив за обслуговуван
ня після ».частування», а й 
допоміг розбити машину, 
водій котрої обмішав п’н* | 
ного Кочержепка, що ле
жав на дорозі.

От що значить жіпи на 
широку ногу! Та ще з та
ким апломбом!

О. ПІСКУ НОВА, 
інспектор Кіровоград
ського міського відді
лу внутрішніх справ.

ПОКИ МОВЧАТЬ ГІТАРИ
Першу річницю тривалості ремонту підсилювача 

для естрадного ансамбля незабаром відзначати
муть працівники кіровоградського підприємства 
«Побутрадіотехніка». 11 лютого минулого року во
ни пообіцяли комсомольцям радгоспу імені Карла 
Маркса Долинського району полагодити цей при
лад і запросили приїхати по відремонтовану «Трем- 
біту-101» через десять днів. Одначе апарат виявив
ся, очевидно, фантастично складною штукою, ос
кільки сьогодні — 5 лютого 1977 року, а віз, тобто 
«Трембіта», і нині там.

Рад-омеханіки сушать голови над питанням: хто 
винен — комсомольці, котрі купують такі складні 
підсилювачі, чи планові органи, що ніяк не візьмуть 
у штат майстерні якого-небудь ученого?

В. ЦИБУЛЯК.

Чергуючи в колісній май
стерні, ми вже звикли до то
го факту, що життя б’є клю
чем. Інколи боляче. Але бу- 
ває. що й приємно. Тоді ми 
з полегкістю посміхаємося: 
«Сюрприз!».

Так було й*цього разу. До 
кабінету чергового зайшов 
чоловік середньостатнстич- 
ііоі’О віку і. скромно подаю
чи пакет, сказав:

— Тільки не смійтеся...
і псе ж, ігноруючи про

хання відвідувача, ми за
сміялися. Спочатку просто 
весело-. Потім з радістю. Бо 
в нашому штаті позаштат
них авторів є і пости-гумо- 
ристи, і веселі прозаїки, і 
навіть похмурі сатирики, а 
от художника з почуттям 
гумору довго не було.

Тому, вперше рекоменду
ючи сьогодні жарти інжене
ра Кіровоградською дослід
ного заводу дозуючих авто
матів Леоніда Багацького, 
ми закликаємо кожною, хто 
має хист до малювання і 
жартів: «Наслідуйте його 
приклад! Несіть до редакції 
спої малюнки! Давайте за- 
в ’ я ж е м о з 11 а й о м ст в а!».

До речі, весь цей випуск 
«П’ятого колеса- проілю
стровано теж по знайом
ству. Зробив’цс вищезгада
ний Леонід Багацький.

Черговий НО КОЛІСНІЙ 
І майстерні •

М. ВІДЕНКО.

І

І
Л. Багацьким.

Точка зору на зроблене 
зароблене.

До питанії»
пияцтвом.

ет
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дрижати ноги

людині легше 
Та й вони чо-

ПОШТА

розпаду. Виходячи з вищевикладеного, благаю: 
1. Відкрийте закриті

тари.
пункти по прийманню скло-

ТАКЕ
2. Забезпечте їх необхід

ною тарою. *
3. Замініть розклад, не

хай вони хоч годину працю
ють після вісімнадцятої.

Молоко та інші напої — 
не розкіш, а засіб харчу
вання!

Коли що — з мене мого
рич. Але, вибачте, молоч
ком. У пакетах. Так воно 
практичніше.

У чім і розписуюсь 
Страто« МИШКО.

Так ноно пже виходить, що спор
ном ми займаємося не тільки 'на' 
уроках, а іі факультативно. Зай
маємося спортивним ходінням. 
І зовсім не за власним бажанням.

Річ осі. у чому Ми, учні Мало- 
пискіпської середньої школи .%« 4, 
живемо в селах Лутківці, Костянти
нівні. Маиуйлівці, що іа 10 кіломет
рів під районного центру. Автобус 
ходить до нас нереїулярпо. А втім, 
і за те спасибі, до школи ми з го
рем пополам доїжджаємо. А от зі 
інколи...

Уроки кінчаються о і 1.10. Ми не
безпідставно розраховуємо: автобус

(-Т
і/ 44 т

за графіко?! має виходити о 15-й. 
Тридцяті, хвилин — і ми дома. Сло
вом, сервіс, комфорт і техніка XX 
віку. Ллє то за графіком такий сер
віс. Насправді автобус виходить, 
коли йому заманеться: о 17-й, а то 
іі пізніше.

Ото іі доводиться покладатись 
більше на власні ноги, аніж на ав- . 
тобусні колеса. Коли ми приходимо 
додому пізно ввечері, батьки ХІНІ- 
люютыи. Мусимо іаспокоюватн їх 
тим. що спорт -- цс здоров’я. Па
ніть пізно ввечері.

Окрім спортивного ходіння, ми ше 
займаємось жимом, вірніше, тиском.

Це КОЛИ II ПАЗіІІі, що ходить у три 
села, вранці набивається кілька де
сятків пасажирів. І годі, іпійіііовіїїи 
в Малій ПисцІ .т ііереііопнсиого ав- 
юбуса, ми іі заздрістю дивимось 
па просторі ЛЛЗи внутріміських 
маршрутів. За-вікнами — Г>—|() па
сажирів.

Спорі — це здорово. І псе одно 
на щасливців, які користуються 
комфортом, ми дивимося Із заздріс
но. Таке спортивне життя...

Учні середньої школи № 4 
(всього ІЗ підписів).

Маловнсківськнії район.

_ __ofe 4®
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м. Олександрія.

УМОВИ КОНКУРСУ

Зразки товарів масового вжитку пропонує Кіровоград
ський завод тракторних гідроагрегатів.

Фото А. ПЕЧБНЮКЛ 
і М. ТЁРНЛВСВКОГО.

,,Молодий комунара
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комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

результати не дуже
З незрозумілих при- 
взяли участь в пос- 
спортсмени «ТрудО- 

резервів»,

ЦЕ ТАК ПРОСТО!
У мене є невелика бібліотека. В шафу всі 

книжки не стають. Доводиться куПуВаїиіце 
й полиці. В результаті кімната скидається 
чи то па склад, чи то па комісійний'магазин. 
Хотів замовити стелажі. Па кіровоградській 
фабриці «Ііобутмеблі» сказали, іцо вони та
ких не виготовляють. Зробив би сам, та не 
маю иі матеріалів, ні інструментів...

Шановна редакціє! Невже в облає і і 
можна випускати зручні стелажі для 
машніх бібліотек? Цс ж так просто: чотири 
зруби, що впираються в підлогу і стелю, та 
кілька оброблених дощок.

У нас багато книголюбів, які. певен, теж 
ламають голову: куди ставити книжки?

В. ШТУХАНОВ.

7/ ОЖЕН четвертий учень шкіл нашої 
області пробує себе в мистецтві; 

спієаь чи грає, танцює чи декламує. 
240Ц гуртків художньої самодіяльнос
ті допомагають їм зробити перші 
кроки у свіг прекрасного.

Який він. цей світ, можна було побачити 
минулої неділі в обласному центрі, куди 
з’їхався цвіт шкільних талантів Кірово- 
ірадіцини — учасники республіканського 
огляду-конкурсу дитячої художньої само
діяльності. Тринадцять хорових і двадцять 
один танцювальний колективи, тридцять 
вісім вокальних ансамблів та окремих со
лістів, оркестри, агітбригади, драматичні 
лялькові театри, читці виступили в кращих 
концертних залах Кіровограда. Лаштунки 
ніді рили справжнє свито дитячої творчості. 
1 хоча за суворими законами огляду апло
дувати виконавцям не можна, захоплені 
ілядачі не раз порушували цю заборону. 
Особливо, коли на сцені появлялися хор 
«■Соловейко» чи хореографічний ансамбль 
«Пролісок» Кіровоградського Палацу піо
нерів. танцювальний колектив «Ятранчнк» 
дитячого сектора Будинку культури Імені 
М. і. Калініна обласного центру чи Люда 
Жукова і Михайло Варава з Новоукраїн-

ського Будинку піонерів, ансамбль ложка
рів середньої школи № Г> м. СвітловодсьЙа, 
чи Світлана Триколеіїко — вихованка К|* 
ровоградського Палацу піонерів. А вті/т,' 
кожен номер самодіяльних артистів зустрі
чали з надзвичайною теплотою і доброї 
зичливістю. '

Незабаром жюрі назве лауреаті?, 
переможці отри/лають нагороди. Алб 
перші підсумки можна підбити вж| 
сьогодні — у 608 школах області, які 
взяли участь у республіканському ог- 
ляді-конкурсі художньої самодіяль
ності, культурне життя стало цікаві
шим. І віднині ще більше хлопчиків І 
дівчаток прийде в гуртки, щоб співа
ти і танцювати, декламувати і грати..«

На фото: фрагменти республіканської«) 
огляду-конкурсу. Хореографічну картинку 
• Пінгвіни» викопує танцювальний колек
тив дитячого сектора Світловодського Па
лацу культури імені В. І. Леніна; Іампра 
Олсфір. учениця Куцеволівської середньої, 
школи Онуфріївського району, приве ла на 
огляд пісню.

УВАГА: КОНКУРС!

Хто нинаіїде 
ВЄ.ІОС1ІІІЄД?

Цеп гральний Комітет КПРС і Рада Міністрів 
СРСР ухвалили достанову «Про розвиток у 
41976—1980 роках виробництва товарів масового 
попиту і про заходи до поліпшення їхньої якості». 
Для активізації участі молоді в далі,тому розвит
ку виробництва товарів для народу на підприєм

ствах і поліпшення якості цих товарів редакція 
газети ' Молодий комунар». Кіровоградський 
міськком комсомолу, обласна рала ВТВР та об
ласна рада науково-технічних товариств оголошу
ють відкритий конкурс серел молодих спеціаліс
тів раціоналізаторів і винахідників на кращі ідею, 
проект, зразок виробу масового попиту.

До участі в конкурсі запрошуються також сту
денти вузів, учні технікумів та професійно-техніч
них учнлрщ.

Учасники конкурсу повинні подати креслення, 
ескізи, малюнки чи готові зразки, а також техніч
ні описи виробів, котрі вони пропонують ДЛЯ се
рійного випуску на будь-якому підприємстві міста.

Пропоновані вироби повинні мати попит у 
покупців. Но можливості, технологія їх випуску 
має. передбачати також використання відходів ви
робництва і вторинних матеріалів як енронини

»МЄРЄННО

9 люб-люмч-детьвгла-затйо-и дс-ны-сл

Не-с/-же-ди дни про юли на -щи крлс-нрі-є

Конкуосні матеріали 
подавати в Кіровоград
ський міський комітет 
комсомолу (316050, м. Кі
ровоград, провулок Цент
ральний, 1) під девізами, 
розшифрування яких 
(прізвище, місце роботи 
чи навчання і домашня 
адреса) додасться в ок
ремих заклеєних кон
вертах.

Кращим проектам, 
Зразкам, винаходам, по
даним на конкурс, буде 
присуджено дипломи і 
премії: одну першу — 

150 карбованців, одну 
другу — 100 карбован
ців, одну третю — 75 
карбованців, дві заохо
чувальні — по 25 карбо
ванців кожна.

Премійовані конкурсні 
матеріали надходять у 
розпорядження міськко
му комсомолу.

Включайтесь у кон
курс, КМІТЛИВІ!

Останній строк подан
ня робіт — ЗІ березня 
1977 року.

ОРГКОМІТЕТ.

Талант
талант
іще

на-зад наиі май?

і * я<;,!Ут —
свет ВЫ е глд ЗА

ЯСНЫЕ
СВЕТЛЫЕ ГЛАЗА
СЛОВА В. ЛАЗАРЕВА. МУЗЫКА Р. МАНУ КОБЛ.

Я люблю глядеть в глаза 
твои ясные.

Что ж он» сейчас хранят 
тайну?

Неужели дни прошли 
наши крясные,

И вернется ли низад наш 
май?

Припев:
Ясные, светлые глаза
Вижу я в сняньм дня.
Не кори меня,
Где веселье, там слеза.
Имя назови мне тихим 

юлосом.
Может быть, ушла

а другим нежность.

Газста виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу,

Друкарня їм. Г. М. Димні ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгіплі, 
м. Кіровоірад, вул. Гліики, 2.

У Кіровограді відбувся республіканський огляд* 
конкурс дитячої художньої самодіяльності.

Закружи ты пас опять.
песня-молодость,

Хоть прошел, как белый 
дым. наш май!

II рипе в.
Зньй же, я люблю тебя, 

как и наш первый день.
Видно, миг не разгадать 

тайны.
И легла она посреди 

любви, как тень,
А вернется ли опять наш

Припев:
Ясные, светлые глаза
1)ижу я в свиньи дня. 
Не корн меня.
Где веселье, там слеза.

молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград. 
Газета печатается 

на украинском языке.

Закінчився перший 
десятих республіканських 
заочних юнацьких змагань з 
легкої атлетики. На цей раз 
на бігових доріжках мане
жу ДЮСШ обласного 
спорткомітету свої здібнос
ті демонстрували майже 
сто сорок легкоатлетів. 
Вдалими були виступи ви
хованців Кіровоградської 
ДЮСШ № 3 міського відді
лу народної освіти.

Дмитро Хлудєев пробіг сорок 
метрів за 5 секунд. Наталія Ти- 
мошенііо стрибнула в довжину 
па 5 метрів 6 сантиметрів', її 
Юрій Васильєв подолав планку, 
встановлену па висоті 180 санти
метрів Зінаїді Жквотопській 
(м. Ульяновка) підкорилася ви
сота в 150 сантиметрів Перши
ми пересікли фінішну стрічку 
світловодіїі Василь Черненко 
(на 800-метроиій дистанції — 
2 хвилини (.1,3 секунди) і Олег 
Ковирьов (на lfiOO-метропій з 
часом 4 хвилини 30.8 секунди). 
Ольга Демсптій (м. Олександ
рія) з часом 5,8 секунди булл 
першою п бігу на “10 метрів, а 
Людмила Ключник (м Знам’ян
ка) не мали собі рінннх на ди
станції 800 метрів — 2 хвилини 
30,8 секунди.

У комплексному заліку за 
сумою результатів, що їх 
показали спортсмени мо
лодшої і старшої груп, пе
реможцями першого етапу 
стали легкоатлети облесно
го відділу народної освіти, 
друге місце дісталося пред
ставникам товариства «Аван
гард», а іретє — спартаків-

Перші старти цих від
повідальних змагань еиябИ- 
ли й багато недоліків, -т/ 
сказав у розмові з нашим 
кореспондентом заступник 
голови обласного спорткС- 
мітету Юрій Миколайович 
Поворозко. — До них слід 
віднести те, що не всі види 
програми було заповненд. 
Так, жодного учасника не 
було в стрибках у довжину 
для хлопців, а в потрійному 
стрибку стартував лише***' 
один учасник. Загалом по
казані 
втішні, 
чин не 
динках 
вих резервів», «Колоса», 
«Буревісника», незважаючи 
на те, що легкоатлети цьо
го піку у них с. Немало ува
ги роботі з бігунами на дов* 
гі й середні дистанції при
діляють тренери Володи
мир Якушечкін (Ноасар- 
хангельськ), Матвій /Аарта- 
лер (Знам’янка), Іван Мі
рошниченко (Світловсдсьн), 
і ми вважаємо, що вони на 
вірному шляху.

Другий тур цих змагань 
проходитиме 21 і 28 травня 
на спортивних базах облас
ного центру. Отже, с ще 
час, щоб зробити висновки 
з перших стартів.

Другому секретареві 
Петрівського райкому^ 
ЛКСМ України Катерині 
Супрун та інструкторові 
райкому Володимиру Мер- 
чагіну, які сьогодні реє
струють свій шлюб.
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