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Різний настрій
у механізаторів колгоспів «Перше травня» та імені 

Свердлова Маловисківського району перед початком 
весняних польових робіт. Тракторні бригади цих гос
подарств поруч, у Злинці. Але підхід до підготовки 
техніки у них різний. Тому у першотравєнців і сверд- 
ловців неоднаковий настрій. У перших він піднесений, 
мажорний. У других — просто кепський.

Світлими весняними ран- ле, яке вони з батьком за- 
камв, йдучи ва роботу, сіватимуть разом. Давно 
Микола дедалі частіше готові трактори — вони їх 
думає про їхнє поле. По- ремонтували старанно: їм

відомі імена тих сівальни- 
ків, з якими працювати
муть.

Батько і сип Гинчаро- 
вн — обое тракторной, 
трудя іься в тракторній 
бригаді номер один кол
госпу «Перше травня» Ма- 
ловнсківського району.

Микола ще до армії во
див Т-74. Тепер має кіль
карічний механізаторський 
стаж, не поступається май
стерністю батькові. Та й не 
тільки йому. У бригаді 
знають: змагання з Гонча- 
ровим-молодшим ні для 
кого не буває легким.
І Закінчення на 2-й стер.}.
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У Кіровограді відкрилася обласна виставка науково- 
технічної творчості молоді, присвячена 110-й річниці 
з дня народження В. І. Леніна.

Представлений доробон молодих раціоналізаторів і 
винахідників, а їх у області налічується 17,5 тисячі 
чоловік, — своєрідний підсумок третього етапу Всесо
юзного огляду науково-технічної творчості молоді.

У виставці беруть участь представники шкіл, про
фесійно-технічних училищ, промисловості, будів
ництва, облсільгослтехніни. Вони з початну нинішньої 
п’ятирічни впровадили у виробництво понад 5 тисяч 
рацпропозицій, винаходів, наукових розробок із річ
ним економічним ефектом близько 7 мільйонів карбо
ванців.

Привертають уєагу складні розробки раціоналізато
рів із Кіровоградського заводу тракторних гідроагре
гатів, Дніпровської о заводу твердих сплавів, Світло- 
водського заводу чистих металів, кіровоградського за
воду «Червона зірка», вуглерозрізу «Верболозівський> 
виробничого об’єднання «Олександріявугілля».

Учасники і відвідувачі виставки ознайомляться та
кож із досвідом організації науново-технічної творчос
ті молоді у виробничому об’єднанні «Олександріявугіл
ля», побувають на дні молодих новаторів Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагрегатів. Це, безпе
речно, буде стимулом для активізації раціоналізатор
ства і винахідництва.

На знімну: у виставочному залі.

Фото Б. ГРИБА.

• Четвер, 20 березня 1980 року •

Ударною працею, відмінним навчанням юнаків г дівчат Кіро- 

воградщини позначений кожен день ударної вахти на честь 

110-річчя з дня народження В. І. Леніна. А нині період особливий: 

триває громадсько-політична атестація учасників третього етапу 
Ленінського заліку, присвяченого знаменній даті.

ВСЕСОЮЗНА 
ЛЕНІНСЬКА ПОВІРКА

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

Нещодавно в первинній комсомольській організа
ції вуглерозрізу «Балахівський» відбулася громад
сько-політична атестація учасників третього, заключ
ного етапу Ленінського заліку «Рішення ХХУ з'їзду 
КПРС — у життя», присвяченого 110-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна.ДІАЛОГ ПОКОЛІНЬ
Громадсько - політична 

атестація «Товаришу Ле
нін, я Вам доповідаю!» 
стала звітом молоді вугле
розрізу перед старшими 
товаришами — комуніста
ми. Цій надзвичайно сер
йозній, принциповій роз
мові передувала копітка, 
напружена праця членів 
атестаційної комісії. До її 
складу входили пропаган
дист комсомольського по- 
літгуртка П. А. Левецький, 
секретар комсомольської 
організації Володимир 
Дєдул, бульдозерист Ми
кола Сахненко, член парт- 
кому Т. В. Криворучко. 
Спільно з комітетом ком
сомолу атестаційно комі
сія контролювала хід ви
конання комсомольцями 
особистих комплексних 
планів. Значна увага звер
талась на участь молоді в 
соціалістичному змаганні.

Атестація вилилася у 

своєрідний діалог юнаків 
і дівчат з ветеранами пар
тії, комсомолу, учасника
ми Великої Вітчизняної 
війни. Кавалер ордена 
Червоного Прапора М. С. 
Шиянов, кавалер трьох 
орденів Слави В. Г. Косо- 
лапов розповіли про не
легкий життєвий шлях, що 
випав на долю їхнього по
коління. У свою чергу мо
лодь вуглерозрізу допові
дала про виконання осо
бистих комплексних планів 
«Учимося комунізму, бу
дуємо комунізм». Було 
про що звітувати перед 
товаришами бригадирові 
комсомольсько - молодіж
ного колективу, слюсаре
ві Віталію Куделі, токаре
ві Антоніні Виковій, елек
трогазозварникові Юрію 
Коробці, майстрові Вікто
ру Антоненку, слюсареві 
Олександру Костенку. За 
свою ударну працю вони 

удостоїлися знака ЦК 
ВЛКСМ «Майстер-умілець». 
І сьогодні ці товариші 
очолюють соціалістичне 
змагання.

Ось тільки деякі циф
ри, які характеризують 
ударну працю молоді. На 

час атестації комсомоль
сько-молодіжний колектив 
енергомеханічного цеху 
виконав достроково гра
фік ремонту вузлів, меха
нізмів відвального комп
лексу, на 115 процентів — 
план ремонту гірничо- 
транспортного устаткуван
ня, на 3,5 процента підви
щив продуктивність праці, 
зекономив шляхом по
вторного використання 
деталей 2 тонни металу та 
5000 кіловат-годин елек
троенергії, подав п'ять і 
впровадив у виробництво 
чотири раціоналізатор
ські пропозиції з еконо
мічним ефектом у 3000 
карбованців. Колектив 
учетверте підтвердив зван 
ня колективу комуністич
ної праці, минулого року 
його нагородили вимпе
лом ЦК ВЛКСМ «За кому
ністичне ставлення до 
праці».

Комсомольці і молодь 
вуглерозрізу — активні 
учасники руху «П’ятирічці 
ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість мо
лодих».

Під час атестації мова 
йшла і про зрослий ідей
но-політичний рівень мо
лодих робітників. Двад
цять вісім з них постійно 
підвищують його в ком
сомольському політгурт- 
иу, дванадцять молодих 
комуністів учаться в сис
темі партійного навчан
ня, двадцять один робіт
ник відвідує заняття шкіл 
комуністичної молоді, де
в'ятеро вчаться в інсти
тутах.

Уміє молодь вуглероз
різу організовувати й своє 
дозвілля. Вечори відпо
чинку, тематичні вечори, 
диспути, усні журнали, чи
тацькі конференції — все 
це використовує комітет 
комсомолу для виховання 
юнаків і дівчат. Люблять 
тут спорт. При профспіл
ковому клубі працюють 
кілька спортивних секцій.

Словом, молодим робіт
никам вуглерозрізу «Ба
лахівський» було про що 
звітувати. Живуть вони ці
кавим, повноцінним жит
тям.

В. КОРЧАГІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Петрівського 

райкому ЛКСМУ.

Ця дівчина з відкритою усмішиою — Любов РЯБСі- 
ШАПКА. Вона працює маляром у бригаді Надії Кра
вець — одному З кращих НОМСОМОЛЬЄЬКО-МОЛСД ІХлЬЯХ 
иолентивів першого будівельного управління тресту 
«КіроЕОградмієьнбуд».

Любу, незважаючи на її молодість, поважають това
риші по роботі. Рік Лемінсьного ювілею назавжди за
лишиться у пам’яті дівчини. Вона стала кандидатом у 
члени КПРС, депутатом Кіровоградської міської Ра
ди народних депутатів.

Фото Л. ЛАПНіЬ.

УМОВИ
обласного конкурсу на 
нращу пісню та поетичний 
твір, присвячені 110-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна і 35-річчю Пе
ремоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні.

Конкурс проводиться уп
равлінням культури облви
конкому, обкомом ЛЦСМ 

України, обласним відді
ленням Товариства нниго- 
любів УРСР, обласним від
діленням Музичного това
риства УРСР та обласним 
літературним об’єднанням 
з 20 березня по 1 червня 
1980 року.

У конкурсі беруть участь 
самодіяльні поети і компо
зитори Кіровоградщини.

На коннурс подаються 
вірші, поеми, пісні (для во
кальних ансамблів, сольно
го виконання, хору із су
проводом чи без нього), що 
славлять безсмертні ленін
ські ідеї, нерівну роль Ко

муністичної партії, рево
люційні перетворення в на
шій країні, героїчні подви
ги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні, 
мирну працю в роки п’яти
річок, оспівують красу рід
ної природи, утверджують 
моральну чистоту і духов
не багатство радянської 
людини — трудівника і 
борця за мир.

Твори, надіслані на кон
курс, оцінюватимуться за 
такими критеріями: відпо
відність тематиці, актуаль
ність. рівень художнього 
розкриття змісту.

Для нагородження пере
можців установлюються 
премії;
ЗА СТВОРЕННЯ
КРАЩОЇ ПІСНІ 

перша — 100 крб., 
друга — 65 крб., 
третя — 50 крб., 
заохочувальна — 20 крб.

ЗА СТВОРЕННЯ
КРАЩОГО ВІРША, ПОЕМИ 

перша — 85 крб., 
друга — 65 крб., 
третя — 40 крб., 
заохочувальна — 20 крб.

Пісні, вірші, поеми, від
значені жюрі, рекоменду
ватимуться до опубліку
вання в пресі, використан
ня в передачах радіо і те
лебачення, виконання на 
концертах.

На конкурс можна пода
вати твори, опубліковані 
протягом 1979 року.

Примітна: Члени жюрі і 
члени творчих спілок учас
ті в конкурсі не беруть.

Пісні подаються у двох 
примірниках. Ноти і текст 
чітко пишуться тушило.

Вірші, поеми надсилаю
ться в трьох віддрукова
них на машинці примірни
ках.

Прізвище, ім'я, по бать
кові, місце роботи і до
машня адреса автора вка
зуються лише на одному 
примірнику.

Рукописи авторам ме по 
вертаються.

Твори з поміткою «На 
конкурс* посилати па ад
ресу. м. Кіровоград, вул. 
Гоголя 66. обласний науко 
во-методичний центр.
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Таких, як Микола Гоп- < 
чаров, тут багато. На вес
няному полі одним із до
стойних суперників Мико
ли буде його ровесник 
Анатолій Ярича. А точні
ше, обидва ЯричІ— брати 
Анатолій і Михайло. Вони 
теж закриватимуть вологу. 
Поруч водитимуть свої ма
шини трактористи комсо
мольці Петро Лубцов, Ва
силь Доценко, Іван ІІикн 
тонко.

У степ хлопці вивели всі 
агрегати для закриття во
логи. Закінчують останні 
приготування до виходу 
на ниву. Підживили 5-Ю 
гектарів озимих, вивозять 
органічні добрива. їх вирі
шили доставити на поля 
6,5 тисячі тонн. Внесли по 
морзло-талом-у грунту на 
кожен гектар майбутнього 
кукурудзяного лану по 
три центнери мінеральних 
добрив. Нинішнього року 
качанисту в колгоспі виро
щуватимуть за новою, ін
дустріальною технологією.

Секретар парткому .гос
подарства Леонід Гнато- 
внч І\олодєєв розповів нам, 
що для цього створили дві 
механізовані комсомоль
сько-молодіжні лапки. Од
ну очолніг комуніст ГІ. І. 
Степаяцов, другу — М. І. 

Балашов. До ланок увійшли 
добросовісні, тямущі меха
нізатори. Ще з осені закрі
пили за хлопцями площу, 
на неї вони вносили міне
ральні добрива, орали її, 
вирівнювали грунт, 
кріплену техніку ще 
свята Нового року 
пістіо підготували.

На заняттях з механіза
торами, які вирощувати
муть кукурудзу індустрі
альним методом, хлопці 
вирішили взяти підвищені, 
зобов’язання — одержати 
но 60 центнерів качанистої 
з кожного гектара. Запо
рука цього — досконале 
знання хліборобської на
уки у (бригаді п’ять кава
лерів трудових орденів), 
самовідданість у роботі, 
надійність техніки.

Лагодили машини й ме
ханізми в міру звільнення 
їх від польових робіт. Кра-. 
щнх механізаторів при
значили ланковими. Мико
ла Панасович Ярича від
повідав : і рСМО!!Т і руїІГО- 
оброоішх машин, посівні 
машини готували ланки 
Федора Семеновича Ря<а- 
нова, Григорія Зіиовійотзь- 
ча Шкрябіпа, Федора Па
насовича Гоїічзрова.

1 відразу почалося зма
гання за швидкий і добро
якісний ремонт техніки. З

такпм же інтересом до ре
зультатів товариша, як і 
перед цим, на полі, із 

справжнім комсомольським 
завзяттям, з постійною го
товністю допомогти один 
одному. Під час огляду 
комісія високо оцінила ро
боту всіх лапок по ре 
монту.

Є у бригаді чимало но
вачків. Свою першу трудо
ву весну проведуть у полі 
випускники колгоспних ме
ханізаторських 
шість хлопців, які 
дулися до рідного 
тиву після служби 
дяиській Армії.

Всі, з ким доводилось 
розмовляти, — минулоріч
ні випускники школи. Іван 
Прохопчепко, Петро Руб- 
цов, який іще пе скинув 
армійського одягу, відзна
чили головне, що їх при 
вабило в комсомольсько - 
молодіжній бригаді. Це 
дружба і сердечність у 
взаєминах.

Нинішнього року меха
нізатори комсомольсько 
молодіжної взялися зібра 
ти по 60 центнерів куку
рудзи, накопати по 300 
центнерів цукрових буря
ків з гектара, одержати 
високі врожаї пшениці, 
картоплі та інших культур.

З радісним хвилюванням 
чекають воші виходу в по
ле. Хвилювання це від пе
редчуття великої, відпові
дальної роботи.

...У цей гральній ремонт
ній майстерні сусіднього 
колгоспу імені Свердлова 
ми такого хвилювання не 
відчули. Точніше, воно бу
ло, але з інших причин.

— Тримають пас тракто
ри Т-150. Три одночасно в 
ремонті, — повідомив за
відуючий майстернею Пет
ро Олексійович Ляшенко. 
Та, як виявилося з даль
шої нашої розмови з Пет
ром Олексійовичем і Ми
колою Петровичем Бала- 
шовим, помічником бри
гадира першої тракторної 
бригади, на території якої 
розмістилася майстерня, 
стримують темпи роботи 
ремонтників не тільки 
трактори Т-150, а й нечіт
ка організація підготовки 
техніки. Не доведено зав
дань ремонтним лапкам, 
не визначено моральних і 
матеріальних стимулів для 
кращих.

Часто-густо робота в 
майстерні віється за та-, 
ким принципом: лагодить 
механізатор трак гора 
комбайна, поки 
йдуть для нього • 
того діла. Того 
побувала 
бригада, 
комбайнів

чи 
; пе зиа- 
термінові- 
дня, коли 

рейдом 
чотирьох 

стояли

майстерні, не було людей.
«У нас із восьми наяв

них комбайнів .шість уже 
готові. Заводь — і впе
ред», — відрапортував по
мічник бригадира трактор
ної бригади. А рапорт ви
явився дещо передчасним. 
Біля комбайнів, що стояли, 
валялися зняті й кинуті 
прямо під ноги транспор
тери; чотири комбайни 
СК-4 теж ще не відремон
товані.

ІІе готові до роботи три 
трактори Т-74. А на ко
жен чекають десятки гек
тарів поля.

Безініціативними вияви
лись і комсомольці та мо
лоді. першої тракторної. 
/\ їх у бригаді більше тре
тини. Чимало в організації 
дійового змагання ремонт
ників залежить і від них.

У колгоспі імені Сверд 
лова розповіли нам про 
своєрідний рекорд. Од:* ■ 
із тракторів Т-150 у ремон 
ті вже восьмин місяць. Ще 
в серпні здаля корібку 
зміни перстач із нього на 
обмінний пункт Маловис- 
ківської райсільгосптехпі- 

• ки. І відтоді про неї, як 
кажуть, ні слуху ні духу. 
Нелегким буде повернення 
вузла до колгоспу. Бо в 
господарстві називали нам 
один номер замовлення па 
ремонт — помер два, а за
відуючий обмінним пунк
том Леонід Андрійович 
Кравченко називає його 
вже за номером 47-м. Та 
Леонід Андрійович повний 
оптимізму:

— У вівторок мох.а пр>т 
їхати забрати коробку.

— У який вівторок? — 
спитали ми.

— Звичайно, в наступ
ний, — здивувався Леонід 
Андрійович. — У який же 
ще?..

Чи скоро настане цей 
радісний візторок, лишає
ться відповісти керівни
кам Маловисківської рзй- 
сільгосптекніки.

А чи скоро буде готова 
техніка в колгоспі імені 
Свердлова? 11а це ж 
відповіді весна.

Рейдова бригада: 
А. ЧЕКМЕНЬОВ — за

ступник начальника об
ласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора», В. ЧАБАНЕНКО— 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Маловискіз- 
ського райкому ком - 
сомояу, В. ЩЕРБИНА— 
старший інженер-ін- 
спехтор обласної ін
спекції держсільгосл- 
технагляду, Г. ЛОПУ- 
ШЕНКО — кореспон
дент молодіжної ре
дакції обласного ра
діо, А. ШИЛОШИЙ — 
спеціальний кореспон
дент «Молодого ко
мунара».

Силу й життєдайність ле
нінського вчення про роль 
і місце молоді у револю
ції та будівництві нового 
життя довела практика 
СРСР та братніх соціаліс
тичних країн. Під впливом 
успіхів у боротьбі за ко
мунізм молоді Радянсько
го Союзу і держав соціа
лістичної співдружності 
міцніє у СВІТІ МОЛОДІЖНИЙ 
комуністичний рух.

Антикомуністи неспро
можні зупинити його, отож 
здаються до спроб ідей
ного його послаблення. 
Для цього зони фальси
фікують ленінізм.

Несвідомого читача ан
тикомуністи запевняють у 
тому, ніби В. І. Ленін не 
приділяз уваги молоді, ні
би він «усього лише три 
рази робив значні нотатки

Майбутнє залежить від бо
ротьби робітничого класу 
за соціалізм під керівни
цтвом Комуністичної пар
тії. Досить переконливо 
і неспростозно довів це 
досвід революційного мо
лодіжного руху нашої 
країни.

Антикомуністи замовчу
ють безперечні факти тіс
них зв’язків більшовиків з 
молодіжними організа
ціями, ідейного впливу їх 
на молодіжний революцій
ний рух. Ще петербур
зький «Союз боротьби за 
визволення робітничого 
класу», очолюваний В. І. 
Леніним, закликав свідо
мих пролетарів боротися 
за поліпшення становища 
пролетарської
охорону праці дітей і під
літків. Вимогою ленін-
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з приводу молоді з доре
волюційний період». Але 
кожен з нас має можли
вість звернутися до Пов
ного зібрання творів В. І 
Леніна і переконатися з 
тому, що з перших крокіз 
революційної діяльності 
В. І. Ленін приділяє вели
ку увагу визначенню ролі 
й місця молоді у револю
ційному русі. Зже в пер
ших ленінських працях 
розглядаються становище 
дітей і молоді при капіта
лізмі, питання революцій
ного молодіжного руху з 
умовах царської Росії. З 
них викриваються спроби 
лібералів затушувати со
ціальну диференціацію се
ред молодого покоління 
Росії, відірвати його від 
участі з класовій боротьбі 
пролетаріату.

Антикомуністів непоко
їть зростаючий вплив ле
нінських настаноз про пар
тійне керівництво револю
ційним молодіжним ру
хом. Але даремні їхні 
спроби перекрутити ленін
ське вчення, ідейно роз
зброїти молодь, позбави
ти її партійного керівни
цтва, перетворити з по
кірний натовп, який плен
тається у хвості буржуаз
ної політики. Відкидаючи 
геть ці спроби, прогре
сивна трудова молодь 
озброює себе ленінським 
революційним ученням.

Класовість, партійність 
В. І. Ленін розцінював як 
головний принцип для мо
лоді, що прагне взяти 
участь у революційному 
оновленні життя. Він вчив, 
що не може бути надкла
сової, позапартійної мо
лоді у класовому суспіль
стві, з якому точиться за
пекла класова боротьба.

ської програми, яку схва
лив II з’їзд РСДРП, було 
забезпечення охорони 
праці, професійного на
вчання та інших прав ро
бітничої молоді. Під час 
першої революції в Росії 
В. І. Ленін писав: «Ми 
партія майбутнього, а май
бутнє належить молоді. 
Ми партія новаторів, а за 
новаторами завжди охочі
ше йде молодь. Ми партія 
самовідданої боротьби з 
старим гниллям, а на са
мовіддану боротьбу зав
жди першою піде мо
лодь».

Партія залучала трудову 
молодь до всіх 
созої боротьби 
ріату. «Ми ще 
оформитись у 
твердокам’яних
ків, — згадував С. М. Кі
ров, — коли Ленін закли
кав нас ззернути найсер
йознішу... увагу на підро
стаюче покоління».

Антикомуністи замовчу
ють і той факт, що 3. І. Ле
нін завжди вчив партію ви
ховувати молодь у дусі 
марксизму. Одне з голов
них завдань партійної ро
боти серед молоді зін ба
чив у формуванні з неї на
укового світогляду на ос
нові вивчення марксизму, 
рішучої боротьби проти 
буржуазної і дрібнобур
жуазної ідеології, 
мові на II з’їзді РСДРП 
3. І. Ленін заявив: 
ставимо головною 
вироблення цільного 
золюційного світогляду, а 
дальше практичне зав
дання полягає в тому, щоб 
молодь, організовуючись, 
зверталася до наших комі
тетів».

В умовах соціалістичної 
революції 3. І. Ленін звео-

тає увагу молоді на необ- | 
хідність вчитись захищати | 
її завоювання від реакції І 
та імперіалізму. Він уваж- І 
но слідкував за роботою І 
конференції революційних ■ 
представників соціалістич
ної молоді, що зідбулас.» І 
у квітні 1915 року з Берні І 
і прагнула об’єднати ак- І 
тивні сили Світового моло- 1 
ДІЖНОГО руху. Ленінську І 
лінію на «.онферечці. від- • 
сто.ювали І. Ф. Арманд і 
І. І. Сафароз. В. І. Ленін І 
викрив помилковість у цих ■ 
історичних умовах гасла І 
«роззброєння», яке вису- І 
нула конференція.

З перемогою Лютневої ■ 
буржуазно - демократич- 
ної революції В. І. Ленін 1 
докладно розробив план І 
залучення революційної І 
молоді до боротьби за пе- І 
ремогу соціалістичної рс- ] 
волюції- VI з’їзд партії 
схвалив резолюцію «Про а 
спілку молоді». Виходячи І 
з ленінських настанов, він І 
визнав, що партія повинна | 
прагнути до того, щоб І 
робітнича молодь створи
ла самостійні організації, _ 
організаційно не лідкоре- 1 
ні, а тільки духовно по- І 
в язані з партією, щоб ці І 
організації з дня виник- І 
нення були соціалістичні ] 
за характером.

На заклик 8. І. Леніна я 
революційна молодь узя- | 
ла активну участь у Жовт- І 
невому збройному по- | 
встанні та утвердженні Ра- З 
дянської влади в центрі й “ 
на місцях. У численних 
працях і виступах вождя у 
визначено та обгрунтова- а 
но роль радянського юна- і 
цтза у будівництві нового | 
життя. Схваливши програ- | 
му будівництва соціалізму. 
VIII з'їзд партії визначив . 
місце і роль молоді з цьо- І 
му будівництві, підкреслив 
велике значення РКС/Л у 
її організації та комуніс- | 
тичному вихованні. В. І. і 
Ленін указував, що ство
рення комунізму є резуль- і 
татом зусиль молодого по
коління, зазданням його І 
життя. Програмою дій мо- ' 
лоді стзла промова В. І. | 
Леніна на III з’їзді комсо
молу.

Виконуючи заповіти 3. І. 
Леніна, радянська молодь 
виховує себе з дусі без
межної відданості справ? 
Комуністичної партії, праг
не зробити гідний внесок 
у будівництво комунізму. 
В цьому—запорука неми
нучості його перемоги. З 
великим натхненням і гли
бокою переконаністю 8. І. 
Ленін писав: «Ми боремо
ся краще, ніж наші бать
ки. Наші діти боротиму
ться ще краще, і вони пе
реможуть».

Я, ГЛАЗО8, 
завідуючий кафедрою 
історії КПРС Кірово
градського інституту 

сільгоспмашмнобу д у- 
вания, кандидат істо
ричних наук.

ВАМ,
АБІТУРІЄНТИ

Магазин N2 9 облкнигог 
торгу пропонує нові ви
дання для вступників до 
вищих учбових закладів:

Вмгодсьхмй М. Я. Довід
ник з елеменгарної маге-

матики. М., «Наука», 1979. 
Ціна 95 коп,

Ципнін А. Г. Довідник з 
математики. / 
1979. Ціна 1 крб, 10 коп.

Збірник задач з елемен
тарної математики. М., 
«Наука», 1979. Ціна 90 коп.

Задачі з фізики для 
вступників у вузи. М., «На-

М., «Наука»,

ука», 1980. Ціна 85 коп.
Середа І. П. Конкурсні 

задачі з хімії. Вступникам 
до вузів. К., «Вища шко
ла», 1979. Ціна 40 коп.

Хомченко Г. П. Посіб
ник з хімії для вступників 
до вузів. К., «Вища шко
ла», 1979, Ціна 90 коп.

Джерело, що дає початок 
подільській річці Мурашці, 
стало пам’ятником комсо- 
молці-партпзанці Марії 
Загребельнін. З ініціативи 
«голубих патрулів» Матей- 
ківської восьмирічної шко
ли Барського району, де 
працювала молода вчи
телька, джерело тепер на
зиватиметься «Комсомол
ка».

До цього струмочка час
то приводила своїх вихо
ванців Марія. Вона вчила 
дітей любити рідний край,

бережно ставитись до при- < 
роди. У 1941 році, коли , 
фронт иабдмікавея до Ба- 
рз, Загребельна за дору
ченням райкому комсомо
лу лишилась у підпіллі. 
Разом з своєю подругою 
Тамарою Сідлецькою зби
рала зброю, виводила з 
ладу телефонні лінії. Че
рез відважну' комсомолку 
підтримувався зв’язок з 
підпільниками станції 
Жмеринка. Коли поліція 
арештувала одного з ор
ганізаторів підпілля, було 
проведено сміливу опера
цію для його визволення.

Вороги довго не могли 
натрапити па слід моло
дих месників, та все ж та
ки це їм вдалось. Під час

однієї облави було схоп
лено Загребельну. Па по
чатку січня 1944 року її 
життя обірвалося у катів
нях гестапо.
_На видному місці в Ма- 

тейківській школі — порт- > 
рет Марії.
піонери І в комсомол, за
лишаючи 
юнаки і

рідну школу, 
дівчата дають 

клятву так само любити і 
захищати Батьківщину, як 
їх учителька. її ім'я, вічно 
живе , чується тепер у 
кришталевих звуках стру
мочка, що дарує землі 
благодатну вологу.

Е. ЗАХАР ЯШ, 
мор. РАТАУ.

Вінницька область.
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Ім’я Михайла Надєждіна відоме кіровоградцям. Він 
Ібрзв участь у більшості виставок, які влаштовувались 

нашому місті. Але так повно його творчість пред- 
| ставлена вперше. Персональна виставка робіт живо- 
I писця, присвячена 100-річчю з дня народження 
І В. І. Леніна, недавно відкрилась у художньому салоні.

ОСЯГНЕННЯ
дійсності

Тут Надєждін просте | 
жується у кількох вимірах: і 
як художник-громадянин, 
як психолог і як людина, 
щиро закохана з життя, бо 
зміє бачити красу скрізь і 
у всьому — чи то з застиг
лому з приглушених бар
вах серпневому вечорі, чи 
у виразному кольорами 
корпусі «Червоної зірки», 
чи з тендітній гілочці в 
прозорій зазі.

У центрі експозиції — 
полотно «Ленінська прав
да». Виконане в сіро-ко
ричневих гонах, з нерзо- 

"’Іими лініями зображеної 
місцевості, воно відтворює 
час, коли ошукані само
державством солдати у 
хвилини першого прозрін
ня шукали правду і з.чахо- 
дилИ- її а рядках ленін- 

і ської газети, хоч нерідко 
це коштувало їм життя. 
Картина спознена оптиміз
му. Він передається гляда
чеві головним чином че
рез образи солдат, котрі, 
віриться, незабаром по
встануть проти своїх гно
бителів.

Інші роботи з виставки 
безпосередньо з ленін
ською тематикою не по- 
в язані. Та якщо вони не 
відтворюють сторінок біо
графії зождя пролетар
ської революції, то пев- 
ною мірою показують світ 
втілених у життя його 

І ідей. Ми бачимо, як ху
дожник радіє з величі ін
дустріальних перетворень 
(«Дев’яностий корпус», «У 
цеху»), пишається незлам
ністю і миролюбністю сво
їх землякіз («Моє дитин
ство», «Зесна 45-го»), зи
чить людям щастя («Весіл
ля»), осмислює призначен
ня людини на землі («Ку
точок саду»).

Слід сказати, що Михай
ло Володимн/рович багато 
часу віддав роботі на нату
рі в цехах заводу «Черво
на зірка». На жаль, десят
ки етюдів, виконаних там, 
не потрапили на виставку. 
Але про плідність цієї ро
боти свідчить полотно 
«Дев’яностий корпус» — 
воістину свято фарб і світ
ла, з допомогою яких аа- 
чор передає і динаміку 
•^їиття, і радість праці.

близька ножній людині 
картина «Весна 45-го». Літ
ні чоловіки, вчорашні вої
ни, повернувшись додому, 
відбудовують оселі. Хвили
на перепочинку, солдат
ська самокрутка. І спога
ди. А можливо, й мрії, пла
ни на майбутнє. Останнє — 
найпевніше. Недарма ж 
картина має такий м’якни 
колорит, де переважають 
мирні зеленуваті тони, та й 
білопінна гілка яблуні не 
випадково квітує майже на 
Передньому плані.

Симзолічне за своїм ха
рактером полотно «Моє 
дитинство». С....—....... -,
починаючи 
таким було дитинство 
цілого покоління. V 
гальнені в картині образи 
воїнів, котрі поспішають 
На передову. Умовне й 
тло, на якому відбувається 
подія. Але зверніть увагу, 
наскільки життєво тонкий 
образ молодої матері з 
немовлям на руках, скіль
ки шани виявлено до неї. 
Обрамлена за народною 
традицією скромними сте- 

ч бельцями мальв, вона 
І уособлює святість мате-

Шефи школярі в-усі музи

Символічне, 
з назви. Бо 

> У 
Уза-

ринства, ту невмирущу 
ланку, що завжди єднала 
минуле з майбутнім.

Хотілося б зупинитись 
ще на одному полотні, кот
ре називається «Куточок 
саду». 8 ньому М. Надсж- 
дін висловлює свій погляд 
на життя, на призначення 
людини. Низько схилилось 
віття дерев, Обтяжене пло
дами, воно майже торкає
ться саморобного столика з 
прикріпленими до нього 
лещатами. Господаря не 
видно. Але скрізь відчу
вається його присутність, 
у всьому—сліди його пра
ці. Власне, у праці, у твор
чості й полягає зміст люд
ського життя, вважає ху
дожник.

Психологічні портретні 
роботи Михайла Надєжді- 
на. В них він передає ха
рактер зображуваних, по
казує своє ставлення до 
них. Такі представлені на 
виставці портрети худож- 

, никіз М. Бондаренка та 
8. Реви. Окрім усього, во
ни точно 
зовнішність 
них. Цього не скажеш про 
портрет В. Маяковського. 
Він належить до того пе
ріоду творчості художни
ка, коли останній вважаз і 
необов’язковою зовнішню 
подібність (свого часу то
чились дискусії навколо 
цього питання, окремі ху
дожники стояли на тому 
що досить внутрішньої, 
духовної схожості). Порт
рет написано сангіною на 
шматку газетного паперу, 
обрамленого червоною 
стрічкою. Він динамічний, 
експресивний, передає ре
волюційний дух поета. Що 
ж до зовнішньої подіб- 
ТТЬсті, то хотілося б пе- 
рёконати автора з тому, 
що при повному її досяг
ненні робота значно 
грає.

Михайло Надєждін, 
правило, віддає перевагу 
живопису над малюнком, 
Іноді свідомо нехтуючи ос
таннім. Це, однак, не гово
рить про те, що вій не зов
сім добре малює. Навпаки, 
про що свідчить представ; 
лена тут же на виставці 
невелика графічна робота 
«Квіти», Звертаємо увагу 
на це для того, щоб .наго
лосити на виконавській ма 
нері художника. Соковитий 
мазок, звучний тон, гармо
нійне, іноді майже орна
ментальне поєднання ко
льорів (згадаймо картину 
«Весілля»), ось уже котрим 
рік є провідними засобами 
у його арсеналі. І якщо ми 
простежимо шлях митця 
від перших, дещо супереч
ливих робіт, виставлених 
більше десяти років тому, 
до творів нинішніх, то по
бачимо, що М. Надєждін 
впевнено йде до успіху. 
Про це ж свідчить і участь 
його V республіканських 
художніх виставках, на 
П’яти з яних Він експону
вав десять своїх робіт.

М. Надєждін зображує, 
як правило, бачене, знане. 

Осягнення явищ навколиш
ньої дійсності дає поштовх 
для глибших роздумів 
про зміст життя, до яких 
він запрошує^ й глядачів 
Тому роботи його пробуд
жують почуття ЗІДПОВІ- 
дальності за все те, , шл- 
відбувається сьогодні. А 
коли так, то й примушу
ють нас ще Раз замисли
тись — тепер уже на^ 
своїм місцем у загально
му строю.

Б. КУМАНСЬКИЙ, 
мистецтвознавець.

комунара„Молодий

відтворюють 
портретоза-
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•ЛЬВІВ, 19 березня. (Кор, 
РАТДУ С. САНДРАЧУК). Ці
ла співдружність муз взя
ла шефство над учнями 
Львівської середньої ш«о- 
Ьи № 82. З ініціативи твер
дих спілок міста тут ство
рено університет естетич
ного виховання. Перші за
няття старшокласників 
провели актори обласного 
театру юного глядача іме-

ЖИТТЯ МОЛОДІ
І

ЮНІ
комен

ПЛАИГі'А тар

ЗА НИР І РОЗЗБРОЄННЯ

засудили

Фотохроніка ТАРС.

факти,

центрах і

австрійської
Свято

няйбутнє
еезроипя

Стокгольм.
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S. РОЛИК, 
кор. ТАРС.

БОНН. (ТАРС). Різні 
верстви громадськості 
Федеративної Республі
ки Німеччини підносять 
свій голос, засуджуючи 
політику, що веде до за
гострення міжнародної 
напруженості, і наполя
гаючи на кроках, які 
сприяли б розрядці, ско
роченню озброєнь і во
єнних витрат. «Молодь — 
за мир і роззброєння»— 
під таким девізом у го
ловному місті Нижньої 
Саксонії—Ганновері від
бувся факельний похід, а 
якому взяли участь мо
лоді робітники, студенти, 
учні. Вони пройшли ву
лицями міста з транспа
рантами: «Менше коштів 
на озброєння—більше — 
на освіту», «Молодь ви
ступає за проведення 
Олімпійських ігор у Мо
скві», «Ми не хочемо 
гонки озброєнь».

Учасники демонстрації 
вимагали, щоб федераль
ний уряд вніс свій кон
структивний вклад у пе
реговори про роззбро
єння між Сходом і Захо
дом.

Організація Соціаліс
тична німецька робітнича

молодь землі Північний 
Рейн — Вестфалія рішу
че виступила проти пла
нів будівництва в ряді 
районів цієї землі вій
ськових об’єктів* метою 
розміщення у Федера
тивній Республіці Німеч
чини нових американ
ських ядерних ракет се
редньої дальності.

У великому промисло
вому центрі країни — 
Саарбрюккені відбулась 
демонстрація жінок, яка 
пройшла під лозунгами 
боротьби за мир, за пра
во на працю. Учасники 
демонстрації 
дедалі більшу мілітари
зацію різних сторін жит
тя ФРН, і насамперед за
лучення жінок до служ
би в бундесвері.

Вони відзначили також 
необхідність згуртування 
західнонімецьких демо
кратів, щоб дати відсіч 
зростаючій активності 
сил реакції, яка знахо
дить свій вияв, зокрема, 
у висуненні кандидатом 
у канцлери від ХДС/ХСС 
Ф.-Й. Штрауса, правого 
лідера цієї найбільшої 
буржуазної партії.

ВІДЕНЬ, 15 березня. 
(ТАРС). Традиційне свя
то прогресивної австрій
ської молоді «Червоні 
молодіжні тижні» поча
лось у країні. Ініціатора
ми ного проведення ви
ступають комуністична 
молодь Австрії і Спілка 
студені ів-комуністів.

До кіпця березня па 
фабриках і заводах, у 
молодіжних ----- у“-' :
клубах пройдуть мітинги, 
збори і маніфестації під 
лозунгами активізації 
боротьби за корінні інте
реси молодих робітників 
і службовців, школярів і 
студентів, відбудуться 
дискусії з насущних пи
тань молоді.

Молоді австрійські ко
муністи вимагають сіл. 
властей гарантувати не 
на словах, а па ділі пра
во на працю. Воші висту
пають за ліквідацію екс
плуатації підлітків пз 
підприємствах, поліп
шення системи шкільної 
і професійно-технічної ос
віти, припинення дискри
мінації жінок.

У прийнятому організа
торами свята зверненні 
до австрійської молоді 
підкреслюється., що БСІ 
юнаки і дівчата повинні 
мати рівні права па здо
буття вищої освіти, яка 
тепер є привілеєм бага
тих. Для досягнення цьо
го необхідно демократи
зувати навчальний про
цес, скоротити^ витрати 
на воєнні цілі і вико
ристати ці кошти для бу
дівництва нових шкіл і 
вузів.

ЗА РУБЕЖЕМ
Софія квшммм

«В ленінський рік пра
цювати по-ленінсько- 
му». — під таким деві
зом молодь Болгарії 
розгорнула соціалістично 
змагання па честь 110 ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. 11а Шумен- 
ському алюмінієвому ‘за
воді болгарські монтаж
ники і їх радянські коле
ги зобов'язалися закінчи 
ти до 22 квітня споруд
ження другої плавильної 
печі, поставленої з Ра
дянського Союзу. З ім'ям 
Леніна зв'язують свої 
трудові перемоги будів
ники гідроенергетичного 
комплексу «Бслмскен-Се- 
стримо». Більш як 320 
тне. левів за рахунок 
економії сировини 1 мате- 
ріалів, 36 мли. кіловат-го
дин електроенергії понад 
план — з такими резуль
татами йдуть назустріч 
ювілеєві молоді енерге
тики.

ні М. Горького. Зони 
повіли про те, як ВТІЛЮЄ
ТЬСЯ тема на «**ен1 ТЮГу, 
про роботу над образами 
наших сучасників.

Багатогранний світ мис
тецтва учні осягатимуть 
на кафедрах історії театру 
І літератури, режисури, пе
дагогіки, музичної кри
тики.

На півдні Лівану збе
рігається напружена об
становка. Під час інтен
сивних обстрілів із важ
ких артилерійських гар
мат південнопіванських 
міст і сіл особливо силь
но потерпіли міста Tip і 
Набатія, населені пункти 
Бейт-Яхун, Ібль ас-Сакі, 
Рас аль-Айн, табір палес- 
тинців Рашидія. Від за
палювальних снарядів 
потерпіли сади і посіви. 
У цих районах повністю 
паралізовано рух тран
спорту.

Повалиться будинок — 
стане палатка (на знім- 
ку]. Знищать палатку — 
люди житимуть на голій 
землі, але ніщо не при
мусить їх стати на коліна 
перед агресором.

Шведська громадськість 
серйозно занепокоєна 
становищем із зайнятіс
тю молоді. Згідно з офі
ційними даними, у жовт
ні минулого року в нраї; 
ні налічувалось 33 тисячі 
безробітних віком до 25 
років. За даними Цент
рального об’єднання
профспілок Швеції. . яке 
враховує також деякі ви
ди прихованого безро
біття, чисельність безро
бітних серед молоді знач
но вища і досягає j0 ти
сяч, Для такої невеликої 
країни, як Швеція, це 
досить високий рівень І 
иим, власне, пояснюється 
стривоженість шведської 
громадськості.

Вступаючи в самостій
не життя, шведські юна
ки і дівчата часто не ма
ють професії і їм не да
ють можливості одержа
ти янусь кваліфікацію. 
Тому молоді надають най
більш нецікаву, низько-
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оплачувану роботу, 
що пише про це на сто
рінках газети «Арбстет» 
19-річна Аметт Свеиссон 
із міста Мальме, яка змі
нила кілька занять, але 
тан і не здобула ніякої 
кваліфікації; «Пропоно
вана нагл робота — це 
лише засіб відмахнутися 
від безробітної молоді».

У вересні 1979 року 
профспілки провели в 
двох промислових містах 
країни — Гетеборзі і Лін- 
чепінзі опит серед моло
дих людей, пні опинилися 
V тяжкому становищі без
робітних. Тільки близько 
ЗО процентів з них могли 
розраховувати на якусь 
соціальну допомогу. Де
в'ять із десяти учаснинів 
спиту жили у постійному 
страху перед перспекти
вою стати безробітним. 
І цей страх виявився ви
правданим. Через усі від
повіді червоною нитною 
проходить думка про те, 
що безробіття стало од
нією з головних причин 
алноголізму, прилучення 
до наркотиків, духовної 
спустошеності сьогодніш
ньої шведсьної МОЛОДІ. ...

Молодіжні оргзнізацн 
країни, які об’єднують У 
своїх лавах прогресивно 
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настроєних юнаків і Дів
чат, ведуть активну бо
ротьбу проти безробіття, 
за нраще майбутнє моло
дого поколіннп, за його 
життєві права. Представ
ники організацій молоді 
північних областей краї
ни вручили урядові пись
мову вимогу вжити _ не
гайних заходів по тнім- 
пації безробіття, розвит
ку краю. З ініціативи ря
ду молодіжних організа
цій у травні нинішнього 
року В МІСТІ Лулео Відбу
деться засідання громад
ського трибуналу, на яко
му розглядатиметься пи
тання про порушення 
прав людини. Представ
ники безообітних юнаків 
і дівчат виступлять на 
ньому як свідки < вима
гатимуть від властей за
безпечити шведським 
трудящим право на пра
цю.

Улан-Батор мимвап
Попад 11 тисяч мо

лодих спеціалістів по
повнять ряди трудівни- я 
ків промисловості і 
сільського господарства 
Монголії в цьому році. 
Більшість з них — ви
пускники професійно-тех
нічних училищ респуб
ліки.

Тепер в МИР діють 37 
ПТУ. які _ "-------------
підготовку національних 
кадрів для всіх галузей 
народного г*
Велику допомогу в підго
товці кадрів Монголії по
дають Радянський Союзі 
братні країни соціалізму.

Починаючи з 1 верес
ня плата за навчання в 
університетах і колед
жах США підвищує
ться в середньому на 
8 процентів. Про це пові
домляється в доповіді 
Американської ради в пи
таниях освіти. За даними 
ради, особливо різко під 
виїцується плата в при
ватних вузах—до 20 про
центів. Це означає, на
приклад, що рік перебу
вання в Гарвардському 
університеті обходитиме
ться студентам у 9200 до
ларів. Дальше зростання 
дорожнечі робить освіту 
практично недоступною 
для багатьох молодих 
американців. За даними 
журналу «Тайм», щороку 
понад 80 тис. студентів 
змушені кидати навчання 
через відсутність коштів 
для сплати внесків.

забезпечують

господарства.

Копенгаген
Більш як 100 тис. уч

нів шкіл і гімназій Ко
пенгагена та інших дат
ських міст взяли участь 
у демонстраціях про 
тесту проти скорочен
ня властями витрат на 
потреби освіти. Перед 
будинцом парламенту в 
Копенгагені відбувся мі
тинг, учасники якого ви
магали скасування рішен
ня уряду про скорочення 
державних асигнувань на 
1,8 млрд. крон.

Першим результатом 
такої «економії», як під
креслює преса, буде 
звільнення з роботи най
ближчим часом 600 ви
кладачів. а також закрит
тя багатьох шкіл.

Луанда мши
«Радянська молодь» 

так називається відкрита 
тут виставка, яка розпо- В 
відає, про героїчний шл-пс 
Ленінського комсомолу, 
актизиу участь радян
ської молоді п будівни
цтві комуністичного су
спільства.

Сотні фотографій, пла
катів, книг і журналі в 
знайомлять відвідувачів з 
підготовкою юнаків і дів
чат Країни Рад до ІЮ-і 
річниці в дня їіаррдисенкя 
В. І. Леніна, з найважли
вішими комсомольськими 
будовами, життям робіт
ників, студентів, молодик 
трудівників села, участю 
молоді в боротьбі за мир 
і соціальний прогрес.

Ліссабон тії імиї і іти
Проблемам зміцнений 

єдності молодіжного руху 
і розробці ОСНОВНИХ 1/8- 
прямів боротьби молоді 
за свої права було при
свячене проведене тут за
сідання керівництва ор
ганізації Португальська и 
комуністична молодь. І із- іч 
ке погіршення умов ИСИТ- І 
тп молоді 1 народу країни ■ 
в цілому, зазначається у Я 
прийнятій заяві, шлихи- і 
кане зростаючим насту- . 
лом правлячих кіп на | 
життєві Інтереси ТРУДИ- І 
ІЦИХ.

і на 
трудл-

(ТАРС).

ФФФ
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Маленьна людина — великі думки.
Фотоетюд С. СМИРНОВА.

Г "І ФУТБОЛ

І довгий шлях
| Мине небагато часу, і на стадіонах 

країни стартує сорок третій чемпіонат 
ц СРСР з футболу серед колективів вищої,

5
8 і

12
16
21
25 і

4
7

13
17
22
25
31

4
10
13
19
23
28

«Поділля» (Хмельницький) 
«Спартак» (Житомир) 
«Авангард» (Ровно) 
«Торпедо» (Луцьк) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Фрунзенець» (Суми) 
«Десна» (Чернігів) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
СКА (Київ) 
«Дніпро» (Черкаси) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
СКА (Львів)
«Говерла» (Ужгород) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Кристал» (Херсон) 
«Суднобудівник» (Миколаїв) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград)

квітня 
квітня 
квітня 
квітня 
квітня 
квітня 
травня 
травня 
травня 
травня 
травня 
травня 
травня 
червня 
червня 
червня 
червня 
червня 

1 червня 
2 липня 
7 липня 

10 липня

Примітка: Ігри проводитимуться на полях команд, зазначених першими.

В

Олександра Солоха — 
студентка Кіровоградсько
го інституту імені О. С. 
Пушкіна. У секції спортив
ної гімнастики вона впев
нено підвищує свою май
стерність. Під час розигра- 
шу кубка республіканської 
ради ДСТ «Буревісник» ь 
особистому заліку Олек
сандра потрапила в п’ятір
ку найсильніших.

На знімку: майстер 
спорту Олександра СОЛО
ХА в ДЮСШ облепортко- 
мітету тренує юних гім
насток.

Фогс В. ГРИБА.І о
ІЗДкЗ TWIHMIE:

І
 ВОЛЕЙБОЛ. . Першість 

обкому профспілки робіт
ників будівництва І про
мисловості будівельних 
матеріалів три дні прохо
дила у спортивному залі 
Кіровоградського машино-

• будівного технікуму. Впер- 
Т^тими були поєдинки серед

• СПОРТ# СПОРТ • СПОРТ Є СПОРТ

першої і другої Ліг. Почисться боротьба 
на довгому шляху олімпійського року за 
вищі нагороди вітчизняного футболу. Як 
ми вже повідомляли, в українській зоні 
другого ешелону виступатимуть двадцять 
три клуби нашої республіки.

Наводимо календар ігор першого ко
ла. Кіровограді дванадцять матчів про
ведуть на виїзді і десять — на своєму
стадіоні.

І
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Стахановець» (Стахенов) 
«Колос» (Полтава) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Новатор» (Жданов) 
«Шахтар» (Гсрлівка) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Океан» (Керч) 
«Атлантика» (Севастополь) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Буковина» (Чернівці) 
«Нива» (Вінниця)
«Зірка» (Кіровоград) 
«Зірка» (Кіровоград) 
«Кривбас» (Кривий Ріг) 
«Метглург» (Дніпродзер- 

жинськ).

і

<
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і
і
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чоловічих колективів. Вде
ло провели »сі зустрічі 
спортсмени виробничого 
об’єднання «Кіровоград- 
графіт». Бони й стали пе
реможцями турніру.

БАСКЕТБОЛ. Спортивний 
зал медичного училища 
Імені Мухіна обласного 
центру був відданий у роз
порядження баскетболіс
ток. Тут відбулися зма
гання на кубок обласної

ради товариства «Спартак» І 
колективів фізкультури І 
середніх навчальних за
кладів. У фінальному маг- ■ 
чі господарки майданчика І 
мірялися силами з учени- І 
цими технікуму радян- І 
ської торгівлі. Майбутні І 
працівники прилавка за- І 
кинули в кошики своїх су
перниць 40 м’ячів, а в свої ■ 
пропустили 25 і стали ес- і 
лодарями почесного тро- І 
фею.

І
і і

і j

і

Радяться туристи 
і екскурсоводи

У приміщенні обласного 
товариства «Знання» від
булося розширене засідан
ня обласної ради по туриз
му та екскурсіях. З допо
віддю виступив голова ра
ди О. Я. Капустіп. •.

Підбито підсумки робо
ти туристсько-екскурсійних 
організацій області за ми
нулий рік. Обговорювались 
питания підвищення якості 
екскурсійної роботи, робо
ти транспорту, готельного 
господарства, туристських 
баз області, підготовки 
екскурсоподів. Зокрема, 
зверталась увага ва енер
гійніше впровадження в 
життя комплексної про
грами обслуговування пра
цівників-сільського госпо
дарства, поліпшення орга
нізації активного відпо
чинку школярів, студен
тів, учнів технікумів і 
профтехучилищ.

За перемогу в соціаліс
тичному змаганні 1979 ро
ку перехідний Червовий 
прапор обласної ради вру
чено колективові Світло- 
лодського бюро подоро
жей та екскурсій.

КОЛЕКЦІЯОЛІМПІЙСЬКАФІЛАТЕЛІЯ
Олімпійська філателія — 

ровесниця сучасних Олім
пійських ігор. На другий 
же день, 6 квітня 1896 ро
ку, після відкриття в Гре
ції Олімпійських ігор ви
йшли олімпійські марки. 
Але на самому початку 
організатори змагань зі
ткнулись із серйозними фі
нансовими труднощами, у 
зв'язку а чим уряд Греції 
офіційно відновився від 
проведення ігор.

Міжнародний Олімпій
ський комітет із трудом до
бився бід грецького короля 
дозволу провести збір кош
тів до фонду організації 
змагань. Та цього вияви
лось мало. І тоді грецькі 
фі лател і стн зьіі ронену ва
ли випуск поштових ма
рок, номінальна вартість 
яких значно перепитувала 
вартість поштових послуг. 
Це й виручило справу. Та
ким чином. 12 поштових 
мініатюр із зображенням 
античних атлетів дали змо
гу провести Олімпіаду і 
стали родоначальниками 
філателії. Надалі філателія 
теж часто виступала в po.il 
кредитори.

Перші радянські поштові 
марки з п’ятьма сплетени
ми кільцями вийшли 1957 
року. Це серія з 6 марок, 
на яких зображено видат
них спортсменів — .чемпіо
нів Мельбурнської Олімпіа
ди. 1977 року було випу
щено серно художніх мар
кірованих конвертів лід 
спільною назвою «Ігри XXII 
Олімпіади. Москва-80>.

Актом міжнародного ви
знання вкладу радянських 
спортсменів у всесвітній 
олімпійський рух стало об
рання Москви столицею 
XXII Олімпійських ігор 
1980 року. Цей спортивний 
форум проходитиме під де
візом «Спорт — ПОСОЛ МИ
РУ».

Оргкомітет «Олімпіада- 
80» вирішно провести Між
народну виставку спортив
ної філателії, на якій по
чесне місце посядуть нові 
радянські марки, маркіро
вані конверти, де вперше 
зображено емблему XXII 
Олімпійських ігор.

Особливістю випуску ра
дянських олімпійських ма
рок є тс, що з 1976 року 
вони наділені додатковими 
номіналами. 50 процентів 
вартості марок та блоків 
призначено для додатково
го фінансування Олімпіади. 
До речі, останній раз на
дбавки па радянських мар
ках було використано 50 
років тому. Половина до
ходів від їх продажу йшла 
до фонду допомоги голо
дуючому населенню По- 
волл.я. , ,

Безумовно, ваші олім
пійські марки надійно при
красять колекцію філате
ліста будь-якої країни.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ.

КОНКУРС 
„ЕРУАИТ“

ТУР ШОСТИЙ

Що ж, шановні ерудити, 
пройдено екватор. Бороть
ба за лідерство загострює
ться. Після п’яти турів ре
зультати такі: П. БЛЯЩУК 
(с. Добрянна Вільшансьно- 
го району) — 277 очок;
B. ГЕРАЩЕНКО (Кірово
град) - 214; Т. ЛОГВИНО
ВА, Б. ТУПЧІИ (Кіровоград)
— 204; В. САВЕЛЬЕВА (Кі
ровоград) — 201; С. і Н 
ОСАДЧУКИ (Гайворон),
C. ЄЛИНЕЦЬКА (Кірово
град) — 197; І. МЕЛЬНИК 
(Олександрія) —- 195; Л. КИ- 
ЗЮН (Мала Виска), В. МАС
ЛОВ (Кіровоград) — 194; 
В. ЛИЩУК (Знам’янка) — 
191; Г. НУЦОВСЬКА (є. Каль- 
ниболота Новоархангсль- 
ського району) —186; Л. ПУ- 
ГАЧОВА (Новоархангсльсьц)
— 182; О. ГОЛУБ (Кірово
град) - 180; І. СОЛОНАР 
(Новоархангельсьн) — 174; 
П. ОНИЩЕНКО (Кірово
град) — 161; Б. КРИШКІН 
(Кіровоград) — 139; В. ДО
ЦЕНКО (с. Коритно-Забузь- 
ке Вільшансьного району)
— 138; О. ФАБЕЛЬ (Кірово
град) — 137; 1. КУЛІШ во
линська) — 127; О. РОМА
НОВ (Кіровоград) — 103; 
М. ТКАЧЕНКО (Світло- 
подсьн) — >02; О. НЕКРА- 
СА (Олександрія) — 97;
A. «УМАНСЬКИЙ (Кірово
град) — 92; А. РЕДЬКО

(Світловодськ) — 88: М.ОЛіИ- 
НИЧЕНКО (емт Молодіжне 
Долинського району) — 87; 
О. ГОНЧАРЕНКО, Г. БЄЛЬ- 
СЬНД (Кіровоград) — 84:
B. <СТЕ11ЕНКО (Кіровоград)
— 75; В. ЧЕРНОВ (с. Йоси
півна Вільшанського райо
ну) - 69; С. СКІБНЕВ-

К В СР д
По горизонталі;
1. Болотна рослина. 

5, Одиниця потужності. 
7. Манільське прядиво, з 
якого виготовляють кора
бельні снасті. 11. Порг па 
півночі СРСР. 12 Норвезька 
письменниця. 13. Муза, по
кровителька поезії у дав
ньогрецькій міфології. 15. 
Права притока Бісли. 17. 
Заварне тістечко з кремом.
19. Місце скріплення дета
лей споруд, конструкцій.
20. Російський публіцист, 
друг Лєрмонтова. 21. Дію
чий г-улкап у середній час
тині острова Кюсю. 22. 
Псевдонім російського пи
сьменника Терпигор'сва. 
24. Жіноче ім’я. 25. Відо
мий норвезький драматург. 
27. Населений пункт в Ко
мі АРСР. ЗО. Місто в Кир
гизькій РСР. 33. Префікс, 
що означає суміжність. 34. 
Місто в ПДР. 35. Народ
ність Півночі СРСР. 37. Ав
стрійський ботанік. 39. Вір
менський радянський поет. 
42. Населений пункт у 
Пермській області. 45. Один 
із семи Іонічних островів. 
48. Верховний бог неба у 
віруваннях древніх народів 
Месопотамії. 49. Радян
ський кінорежисер. 50. Пре 
фікс, що означає відсут
ність. 51. Перекопаний при
хильніш якоїсь ідеї. 53 
Положення у шаховій грі. 
54. Населений пункт в до- 
лнні Кури п Грузії. 56. Міс
то в ФРН. 57. Дійова особа 
у п'єсі Мольєра «Хворий, 
та іі годі». 58. Населений 
пункт у Читинській облас
ті. 59. Рід дуже отруйних 
гадюк. 60. Місто у Колум
бії.

СЬКИЙ (Новгородна) — 60; 
В. ГАЩЕНКО (с. Аджамка 
Кіровоградського району) — 
55; О. КОТЛОВА (с. Миісб- 
лаїска Добровеличнівсько- 
го району) — 46.

Правильні відповіді на 
нросворд В. Геращснна:

По горизонталі; 5. Ант- 
сон. 6. Англія. 9. Самбо. 
11. Атлет. 13. Марафон. 15. 
Пікнуус. 16. Голіков. 17. Ло
банов. 22. Родрфес. 23. Ка- 
линчум. 24. РауНд. 25. Па
риж. 28. Гренобль. 29. Горо
хова. 34. Гандбол. 38. Бенд- 
хен. 39. Резанов. 40. Боб
слей. 41. Траса. 42. «Се
ван». 43. «Водник». 44. Кор
пія.

По вертиналі. 1. Іксбрук. 
2. Богданов. 3.1 іАнтролои. 
4, Біатлон. 7. «Наука». 
8. «Зеніт». 10. Ваха. 12. Фір- 
сов 14. Корбут. 18. Філа- 
тов. 19. Кернелл. 20. Мама- 
тов. 21. Кизимов. 26. Тре
нер. 27. Авілов. ЗО. Нагор- 
нии. 31. Волейбол. 32. Старт. 
33. Бейсбол. 35. Дисн. 36. 
Веденій. 37. Канал.

Переможці п'ятого тчру: 
В. САВЕЛЬЕВА. Г. БЄЛЬ- 
СЬКА. В. ТУПЧІИ. О. ГОН
ЧАРЕНКО. Т. ЛОГВИНОВА,
І. СОЛОНАР. В. ГЕРАЩЕН
КО. О. ГОЛУБ. П. ОНИШЕН- 
КО. П. БЛЯЩУК, В. МАС
ЛОВ. Всім нараховується 
по 44 очка.

Як ви, можливо, поміти
ли, автор попереднього 
кросворду В. Геращенма 
замість 219 очок має 21 
За неточність, допущену у 
питанні № 38 по горизонта
лі з нього знято 5 пільго
вих очок.

За рішенням жюрі до 
друку схвалено кросворд 
Л. Кизюн (Мала Виска). 
Авторці нараховується 95 
очок (70-?25). На друге міс
це поставлено кросворд 
О. ГОЛУБ —15 очок. На тре
тє — кросеорд В. СА
ВЕЛЬЕВА — 10 очон.

Відповіді надсилайте до 
31 березня.

Успіхів вам, ерудити!

По вертиналі:
1. Російський письмен

ник. 3. Екваторіальне су
зір'я. 4. Місто в Індії. 5. 
Інфекційне захворювання. 
6. Місто в Колумбії. 7. 
пастія болгарських цаі^зг- 
XII—XIII ст. 8. Радянський 
письменник, й. Тканина. 10. 
Місто в США. 14. Вихор 
векторного поля. 16. Істо
рична область па півночі 
Індії. 18. Дрібнобуржуазна 
партія в Росії па поч. 
XX ст. 23. Канікули. 26. Мі
нерал. 27. Місто в Швейца
рії. 28. Інформаційне агент
ство. 29. Англійський ак
тор. ЗО. Населений пункт у 
Таджицькій РСР. 31. Назва 
пустелі у Північній Афри
ці. 32. Різновид верблюда. 
36. Острів у Балтійському 
морі. 38. Засклений виступ 
у зовнішній стіні буднику. 
39. Персидський поет. 40. 
Іспанський драматург і ак
тор XVI ст. • 41. Медичний 
термін. 42. Застаріла назва 
корейського національно
го алфавіту. 43. Держави у 
Північній Америці. 44. Ро
сійський мовознавець-ара- 
біст. 45. Кінцева фаза 
розвитку крилатих комах. 
52. Багаторічний полярний 
морський лід. 55. Місто в 
Лівії.
«МАГІЧНИЙ» КВАДРАТ

По вертикалі і горизон
талі:

1. Перша в історії опера.
2. Курорт. 3. Рід багаторіч
них рослин. 4. Датський 
письменник. 5. Чоловіче 
ім’я. •’

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

* ’

«Молодой коммунара — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газете 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
8 суботу.
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