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;РЕЗЕРВИ АКТУАЛЬНО!

КОРМОВОГО поля
Кормодобувники Гайворонського району виступили з 

цінною ініціативою: на честь ХХУІ з їзду КПРС бони 
взяли підвищені соціалістичні зобов'язання, борються 
за одержання цього року по 45 центнерів корлссвкх 
одиниць з гектара, повне забезпечення потреб і ство
рення необхідних страхових фондів грубих та соковитих 
кормів. Ініціативу працівників сільського господарстьа 
згаданого району схвалило бюро обкому Компартії Ук
раїни, її підхопили господарства інших районів. Сьо
годні ми друкуємо розповідь заступника голови колгос
пу імені Фрунзе Компаніївського району по кормови
робництву, начальника комплексного загону кормодо- 
бувників М. М. ТЮТЮННИКА про те, як члени цього 
господарства борються за підвищення врожайності 
кормових культур.

(Див. 2 стор.).
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Хроніка 
ьесняно-полвовим робіт

19 травня — день народження піонерської організації імені В. 8. Леніна.

ШЛЕМО!
Нещодавно колектив комсомольсько-молодіжної лап

ки колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського ра
йону, очолюваний Леонідом Колючим, довідався, що він 
став переможцем Всесоюзного огляду комсомольсько- 
молодіжних колективів у боротьбі за високу культуру 
землеробства, максимальне виробництво високоякісної 
сільськогосподарської продукції. Минулого року хлопці 
одержали з кожного гектара по 85 центнерів зерна ку
курудзи при зобов’язанні 80 центнерів. Значно скороти* 

< ли затрати на виробництво зерна цієї культури. Кожен 
центнер п коштує 3,5 карбованця при запланованих 
4,11. Міністерство сільського господарства СРСР, ЦК 
ВЛКСМ та і олобиий комітет ВДНГ СРСР нагородили 
колектив з цієї нагоди Дипломом. - ■ - .

Торік ланка Леоніда Колючого виступила з ініціати
вою — вирощувати кукурудзу за новою технологією. 
Молоді хлібороби зобов’язалися достроково полагодити 
техніку, підготувати поле до сівби зернової культури, із 
своїми зобов’язаннями вони справились. Розмах у хлоп
ців нині широкий. Якщо минулого року вони вирощува
ли кукурудзу на 50 гектарах і одержали по 85 центне
рів зерна, то цього року дали слово вирости ги на кож
ному з 200 гектарів стоцептнериий урожай. Увесь хід 
несняио-польових робіт свідчить, що свої зобов’язання 
колектив виконає. Грунт добре підготовлено, вчасно 
внесено гербіциди, поле вирівняно, насіння лягає в 
грунт в оптимальні строки.

Редакція газети вітає комсомольсько-молодіжну лан
ку з високою відзнакою, бажає їй успіху на комсо
мольському полі.

пше-ши пт
' Вирощування кукурудзи 
за новою, індустріальною 
технологією — справа для 
.молодих землеробів нова. 
Та, мабуть, тим Бона й при
ваблює. Сміливо езялися за 
нове діло члени комсо- 
лаольськс-молодіжного за
гону, яким керує тракторист 
£емен Богачук. Хлібороби 
знають: головне — чітко 
визначити обов’язки кожно
го механізатора. Сіяти взя
лися Віктор Снопко і Пет
ро Стародуб, а гербіциди 
вносять комсомольці Петро 
Колісник і Григорій Пилець- 
ний. Кукурудзоводи зобо-

Е'язалися виростити на кож
ному з 36С гектарів не мен
ше 60 центнерів зерне. 
Справи у них ідуть добре. 
Вже засіяно половину поля. 
Насіння загортають у добре 
розроблений грунт. Молоді 
механізатори прагнуть на 
повну силу використати по
гожі дні. Щодня еони засі- 
єають по 20 і більше гекта
рів при нормі 16.

О. БУРЛАКА, 
заступник голоеи кол
госпу імені Горького 
по роботі з молоддю. 
Ульяновський район.

* НШР0ДУ-ТРЛКТ0Р
На колгоспній Дошці по

шани — портрет молодого 
механізатора. Це — Василь 

^Галюлько. Таку шану заслу
жив хлопець своєю працею, 
майстерністю кукурудзово- 
да. І нинішнього року прав
ління колгоспу доручило 
Василеві сіяіи качанисту. 
На ниву він виїхав своїм но
веньким колісним тракто
ром ЮЛАЗ-6, що дістався 
йому в нагороду за само
відданий труд- Хлопець 
прагне виправдати довір'я 
правління, партійної та ком
сомольської організацій. 
Шсдня перевиконує вироб
ничі норми. Якість його ро
боти висока. Агрономи зав
жди ставлять Василя за

приклад іншим. Він засіяв 
уже понад сто гектарів по
ля. Василь певен, що коли 
появляться сходи, йому не 
доведеться червоніти за 
сьогоднішню роботу.

— Інакше й бути не мо
же, — каже молодий меха
нізатор, — адже я борюся 
за звання ударника кому
ністичної праці.

Можна бути певним, що 
Василь виборе це почесне 
звання.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
працівник кіровоград
ської районної газети 
«Зоря комунізму». 
Колгосп імені Горького 
Кіровоградського району.

Доповідаємо тобі,
НІШ СТАРШИЙ 6РАТ-ВОЖАТИЙ - КОМСОМОЛІ

Напередодні свого 
свята — дня народжен
ня піонерської організа
ції імені В. І. Леніна — 
наш молодший брат до
повідає про тс, як -йому 
«крокується» на марш
рутах Всесоюзного мар
шу «Піонери всієї краї
ни справі Леніна вірні»:

Олександрія

Після дворічної пошу
кової роботи піонерів 
м. Олександрії в місько
му Палаці піонерів від
крилась кімната-музей 
В. І. Леніна. Все, що тут 
знаходиться, виготовле
не або розшукане хлоп
чиками і дівчатками в 
червоних галстуках. 22 
квітня па відкриття кім- 
нати-музею прибули де
сятки почесних гостей. 
Серед них — і одна з 
перших піонерів міста 
Ольга Стапіславінна 
Вишневська, яку теж 
розшукали слідопити.

* * *
На вахті пам’яті, при

свяченій 35-річчю ГІсре-

могп над гітлерівським 
фашизмом, стояло 145 
тпмурівськнх команд 
Олександрії. Одна з та
ких у піонерській дру
жині імені Зої Космо- 
дем’янської (СШ № 2) 
провела операцію «Ве
теран живе поруч». Зі
бранні! у її ході пошуко
вий матеріал нині 
оформляється в спеці
альний альбом, котрий 
тиму рівці передадуть 
місцевому музею.

А піонери СШ № 18 
провели операцію «Зірки 
Тимура». її результат 
— па будинках ветера
нів, що входять у зону 
піонерської дії. зама
йоріли червоні зірочки.

Гайворонський
район вии^швя»

Вісім років підряд 
гостинно зустрічає хлоп
чиків і дівчаток Мо- 
гильпянської СШ КОЛ
ГОСПНИЙ піонерський та
бір «Колосок». Усе, що 
тут зроблено, — подару

нок трудівників колгос
пу «Зоря комунізму». І 
ось у дев’ятому літньо
му сезоні «Колосок» не 
тільки оздоровить 250 
своїх' мешканців, а й 
продовжить ударний по
хід піонерів маршрута
ми Всесоюзного маршу 
«Піонери всієї країни 
справі Леніна вірні».

Знам’янський
район

Напередодні славного 
ювілею Ілліча піонерсь
ка дружина Богданівсь- 
кої СШ імені В. І. Лені
на виступила з ініціати
вою — «До 110 'ї річни
ці з дня народження 
В. І. Леніна — книжку 
Леніна в кожен дім шко
ляра!» її підхопили всі 
піонери району.

Долинсьнкй
район оммммм

До 20-річчя першого 
у світі польоту людини в

космос тотується піонер- Е 
ська дружина імені 
Юрія Гагаріна (Кіров- 
ська СШ). Одним з най
головніших заг-дань під
готовки є для неї добре 
навчання всіх піонерів. 
Уже ниві тут немає жод
ного двієчника, переваж
на більшість червоногал- 
стучних навчається на 
четвірки і п’ятірки.

Кіровоград пиивииига
Добре «крокує.»

маршрутами Всесоюзно
го маршу піонерська 
дружина СШ № 19. І
перший її «превожатий» 
— старша піонервожата 
школи Олена Слівіиа. 
Вона — найперший друг 
і порадник юних ленін
ців. І вопи їй віддячують 
щирою дружбою і до
вір'ям (див фото вгорі)

(Розповідь про один з 1 
піонерських загонів цієї 
школи читайте на 3-й 
стор).
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Поч. на 1-й стор.).

ЗАКІНЧИВСЯ силос — і 
різко знизилася про

дуктивність корів. Сором
но й казати, які у нас ни
ні надої. «Вікна», що ви
никають при переході із 
зимового на весняно-літ
нє утримання тварин, зав
жди завдавали величезної 
шкоди господарству. Тва
ринники знають, як важко 
підвищувати надій молока 
навіть на один кілограм 
від корови. А ми втрати
ли більше. Щоб цього пе- 
повторилось, ми, за реко
мендаціями науково-прак
тичної конференції, що 
відбулася на обласній 
державній сільськогоспо
дарській дослідній стан КОРМОВОГО поля
ції, вирішили докорінно 
перебудувати роботу по 
виробництву кормів.

Як? Раніше з господар
стві вирощуванням кор
мових культур займалися 
майже всі і ніхто конкрет
но. Нинішнього року ми 
вирішили ' організувати 
єдиний комплексний кор
модобувний загін, члени 
якого займаються вироб
ництвом кормів від підго
товки грунту до перероб
ки і згодовування їх. Загін 
складається з кількох ла
нок. Це ланка транспорту
вання зеленої маси, при
готування трав’яного ві
тамінного борошна, заго
тівлі сіна, силосу. Є ланки 
аі ітаційно-масозої робоїи, 
технічного й побутового 
обслуговування. Одним 
словом, створили нову са
мостійну виробничу оди
ницю. Керувати кормодо- 
бувниками доручено мені.

Основним ядром членів 
загону стали комуністи і 
комсомольців які завжди 
були попереду у змаганні 
за збільшення виробницт
ва продукції тваринництва. 
За рекомендацією райко
му партії та райкому ком
сомолу стзорили в загоні 
партійно - комсомольську 
групу.

Завдання перед кормо- 
добуаниками поставлено 
великі. Адже в господар
стві тільки великої рогатої 
худоби разом з моуіоднч- 
ком понад дві тисячі го
лів. Отже, цього року ми 
зобов'язалися заготовиїи 
сім тисяч тонн силосу, 469 
тонн сіна, 960 тонн сіна
жу, понад п’ять тисяч 
тонн грубих кормів. Вихо
димо з того розрахунку, 
щоб кожна тварина одер
жала не менше 34 цент
нерів кормових одиниць.

Резерви у нас є. Тільки 
під багаторічні трави від
вели цього року сімсот 
гектарів поля. Значно роз
ширили посіви багаторіч
них трав, у тому числі лю
церни, що дасть змогу 
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забезпечити тварин білка
ми. Клин багаторічних 
трав збільшився на 253 
гектари.. Доброякісно по
сіяли траву молоді кормо- 
добузники комсомолець 
Василь Шаповалоз та ко
муніст Микола Юрченко. 
Приємно зідзначити, що 
посіви кормових культур 
нині в доброму стані. Лю
церну підживили на всіх 
700 гектарах, прощілювали 
поле. Щілювач виготовили 
колгоспні кормодобувни- 
ки.

У виробництві кормів 
ми від погоди майже ке 
залежимо. Є у нас полив
ні установки, за роботу 
яких відповідають Олек
сій Молдован, Володимир 
Сичов та інші товариші. 
Зараз немає потреби по

липати, в грунті досить во
логи, та коли виникне по
треба, ми зможемо в 
будь-який момент пустити 
в дію установки. Планує
мо взяти з кожного гекта
ра не менше 240 центне
рів зеленої маси люцерни.

Додаткові тонни кормів 
дадуть господарству
ущільнені посіви. Скажі- 
/ло, силосну кукурудзу сі
ємо разом з гарбузами. 
Отже, з одного поля збе
ремо, крім зеленої маси 
кукурудзи, також інший 
корм. А гарбузи /ложуть 
видати з кожного гектара 
по 250 центнерів. Практи
куємо також сівбу суміші 
гороху, вівса, ячменю. Це 
збагатить корм на пожив
ні речовини. Нинішнього 
року суміш однорічних 
трав сіяв Олексій Кузне
цов, який трьома сівалка
ми поклав за три дні в 
грунт насіння на 109 гек
тарах. 253 гектари багато
річних трав посіяли разом 
з ячменем. Ячмінь скоси
мо на зерно, а посів лю
церни залишиться.

Створення комплексних 
кормодобувних загонів — 
справа нова. Вона вима
гає багато організаційних 
зусиль. Основне ж — доб
ре налагодити трудове су
перництво. У господарстві 
створили^ штаб гласності 
соціалістичного змагання, 
очолює його головний 
економіст колгоспу Олек
сандра Федорівна Гудзь. 
Добрим помічником пар
тійної організації □ роз
в’язанні важливого питан
ня є колгоспний комсо
мол, його бойовий орган 
— «Комсомольський про
жектор», який очолює 
комсомолка, завідуюча 
бібліотекою Раїса Лупа- 
ренко. Щодня з весняно
го поля до штабу надхо
дять дані про хід робіт. 
Раїса разом з іншими 
комсомольцями випускає 
бюлетені, «блискавки», їх 
відразу ж доставляють на 
поля до агрегатів. Таким 

^Завтра — Міжнародний день музеїв

„ВНолодий коїаунлр^
чином, кожен механізатор 
дізнається про те, як ідуть 
справи у товариша, праг
не наздоганяти кращих.

На молодь у нас основ
на надія, тому що серед 
кормодобувників біль
шість молодих. Рейди 
«Комсомольського про
жектора», що їх прово
дять секретар комсомоль
ської організації Анато
лій Донченко, начальник 
штабу «КП» Раїса Лугіз- 
ренко, тракторист Василь 
Шаповалов та інші, допо
магають виявляти недолі
ки, оперативно їх усувати. 
Зовсім недавно вони про
вели два рейди по вико
ристанню та підготовці 
кормів до згодовування. 
І добилися того, що тепер 
не втрачається жоден кі

лограм сіна, чи соломи, 
що всі концентрати дають 
тваринам тільки в підго
товленому вигляді.

Велику допомогу пода
ли комсомольці колгоспу 
під час естафети ударних 
справ, присвяченої 110-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Молода трак
тористка комуністка Оле
на Донченко, тракторист 
Леонід Потіха, секретар 
комсомольської організа
ції Анатолій Донченко га 
багато інших юнаків і дів
чат повністю відремонту
вали літні табори для ху
доби на першій і других 
фермах, зробили ще не
мало добрих справ. Отже, 
головний наш резерв _
комсомольці і молодь се
ла. Незабаром — косови
ця жита на зелений корм. 
Цю важливу справу тент 
доручено молодим — ко
муністові /Аиколі Гор
монну та комсомольцеві 
Василю Шапозалову. За 
ними закріплено відповід
ну техніку, вони мають 
значний досвід роботи.

Можна назвати ще чи
мало імен молодих кол
госпних кормодобувників, 
котрі є прикладом для ін
ших. Це і Микола Попіл, 
який кормороздавачем 
підвозить на ферму кор
ми; і Володимир Чабан, 
який бездоганно виконує 
будь-яку роботу; і Олена 
Задворня, яка а складі 
ланки побутового обслу
говування кормодобувни- 
кіз готує їм смачні обіди. 
Та головне не це. Голов
не те, що і вони, і їхні 
старші товариші сповнені 
прагнення, як і гайворон- 
ці, повністю забезпечити 
тваринництво кормами, 
виконати завдання по ви
робництву м’яса і молока.

м. ТЮТЮННИК, 
заступник голови кол
госпу імені Фрунзе 
по виробництву кор
мів, начальник комп
лексного кормодобув
ного загону.

КАЛЕЙДОСКОП
МОЛОДІЖНИХ НОВИН

Учаться молоді 
депутати

Виконати наказ вибор
ців допоміг молодому де
путатові Харківської ра
йонної І’ади Естонії Т. Са- 
луга клуб для тих. на кого 
віїерше покладено оОов яв
ки народних обранців. Но
го створено з ініціативи 
райкому комсомолу.

Подавати конкретну до
помогу молодим народним 
обранцям — таке завдан
ня розв'язує клуб. У про
грамі його роботи — лек
ції та бесіди про права і 
обов'язки депутатів, про 
діла трудівників району, 
перспективи його розвит
ку. На виїзних засіданнях 
юнаки і дівчата знайом
ляться з роботою досвід
чених депутатів.

Більше половини моло
дих депутатів району об
рано на другий строк. Ви
правдати високе довір я 
чималою мірою допоміг їм 
клуб.

А. МЕЗЕНЦЕВА, 
кор. ТАРС.

Таллін.

«Космодром» 
у Калінінграді
У майбутнє астронавти

ки заглянули юні калініїї- 
ґрадці, котрі збудували 
модель космодрому на Мі
сяці.

Звичайно, і стартова 
площадка, і готова до 
старту ракета, і табло, що 
відлічує секунди, — плід 
фантазії дітей. Ллє жюрі 
десятого всесоюзного кон
курсу «Космос», присудив
ши їхній роботі першу 
премію, відзначило виси..у 
конструкторську обдаро
ваність школярів, ВІДМІННІ 
технічні знання. Тепер 
космодром експонується 
на ВД11Г СРСР.

Нині юні умільці Калі- 
ніиграда почали рооогу 
над новою моделлю Із се
рії «Космос». Сови при
свячують її 20-річчю по
льоту Юрія Гагаріна. що 
відзначати мет ься ма і і 5у т- 
нього роісу.ч

5. БАБЛЮК, 
кор. ТАРС.

Студентський
народний
Звання народною пер 

шин із громадських музе
їв Литви удостоївся фар
мацевтичний музей, ство
рений при Каунаському 
медичному інституті.

Початок експозиції по
клала кам'яна ступка для 
обробки цілющих трав і 
коренів, іцо належить до 
кінця XVII століття. її ви
явили студенти під час 
практики в одному із сіл 
республіки. Тепер у музеї 
— чотири тисячі цікавих 
знахідок. Серед них — і 
диплом магістра фарма
цевтики виданий 1860 ро
ку Варшавською медичною 
академією І. Дамскісу.

1. САВ1ЧЮНАС,
кор. ТАРС.

Каунас.

.— 17 шр&вяя ЮЗ О року------ -

ВАРШАВСЬКИЙ 
ДОГОВІР 
І СПРАВА 
МИРУ

ДО 25-Р1ЧЧЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАРШАВСЬКОГО 
ДОГОВОРУ

чу підтримку народам у 
пій справедливій боротьбі 
за національне й соціальне 
визволення.

ф РГАШЗАЦІЯ Варшаг,- го курсу, не зможуть перс- 
ського Договору виник- шкодити їм подавати рішу- 

ла в ім’я великої гуманної — —......................
та благородної мети — за
хисту справи соціалізму, 
миру і соціального про
гресу. Вся її 25-річна істо
рія переконливо свідчить, 
що соціалістичні країни ні
кому не загрожують, не 
претендують на чужі тери
торії, не втручаються у 
внутрішні справи інших дер
жав, не починали і не під
тримують гонки озброєнь.

Більше того, можна з усі
єю певністю сказати, що 
коли в Європі ось уже 35 
років панує мир, то ця за
слуга належить насамперед 
соціалістичним країнам, їх
ній єдиній, послідовній і 
твердій політиці, спрямова
ній на захист миру в Євро
пі і в усьому світі.

Останнім часом, однак, 
міжнародна обстановка по
мітно загострялася. 1 винні 
в цьому ті кола на Заході, 
які не бажають змиритися 
з об’єкт явним ходом істо
рії, розпитком розрядки і 
співробітництва, з успіхами 
соціалізму і світового рево
люційного процесу.

Загострення ситуації у 
світі — результат безпере
станних спроб реакційних 
стіл обмежити і знищити 
плоди розрядки, силою зу
пинити революційне підне
сення народів. Імперіалісти 
хочуть дістати воєнну пере
вагу над соціалістичним то
вариством, змінити співвід
ношення сил на свою ко
ристь. Головну роль у цих 
зусиллях відіграє американ
ський імперіалізм, що зай
має панівне становище в 
НЛТО.

Слід згадати про деякі 
фанти. За даними Бру- 
кінзьного інституту, в 
період з 1949 по 1975 рік 
США 215 раз використа
ли свої збройні сили для 
втручання у внутрішні 
справи інших держав і 
для досягнення своїх по
літичних цілей. НАТО 
безперервно нарощує 
свої збройні сили та оз
броєння.

До гори смертоносної 
зброї, що виросла з до
помогою США в Європі, 
сесія ради НАТО 1979 
року вирішила додати 
нові 572 ядерні ранети.

-------------------------------д

З Ваиііпгтона чуються 
заклики до відновлення кон
фронтації з країнами соціа
лізму. США і їхні союзники 
активно розігрують «китай
ську карту» в надії перетво
рити Пекін в ударну антнра- 
дянську силу і свого жан
дарма на азіатському кон
тиненті.

Але, як і в минулому, ни
нішні підступи імперіалізму 
І реакції не примусять со
ціалістичні країни звернути 
і послідовного миролюбно-

«Наші сили і можли
вості величезні, — ка
же товариш Л. І, Бреж
нєв. — Ми і наші союз
ники завжди зуміємо по
стояти за себе і дати від
січ будь-яким ворожим 
наскокам. І нікому не 
вдасться спровокувати 
нас. «Доктрині» воєнної 
істерії і гарячкової гонки 
озброєнь ми протистави
мо доктрину послідовної 
боротьби за мир та без- 
псну на землі».

Активна участь Народної 
Республіки Болгарії в ді
яльності Організації Вар
шавського Договору дикту
ється соціалістичним харак
тером її суспільного й дер
жавного ладу. З першого ж 
ДНЯ С30Г0 ВШИШНЄІИіЯ, як 
соціалістична держава, під
креслює товариш Тодор 
Минков, Народна Республі
ка Болгарія є невіддільною 
складовою частиною сино
вої соціалістичної системи. 
Зміцнюючи єдність і згурто
ваність соціалістичної сис
теми, збільшуючи її полі
тичну, економічну, культур
ну та оборонну могутніє і •>, 
ми посилюємо гарантії на
шої національної незалеж
ності, всебічного підпесспнп. 
Водночас у зміцненні єдпос- 
■і і і згуртованості нашиЧ-^ 
країн, у спільних діях на 
міжнародній арені ми бачи
мо виконання свого інтерна-, 
тонального обов'язку що
до світового робіт іншого і 
національно-визвольного ру
ху, боротьби народів за мир 
у всьому світі, відзначає 
Перший секрстар-ЦІ\ БК.ІІ, 
І олова Державної ради 
НРБ.

Болгарія неухильно про
водить політику миру і спів
робітництва з усіма паро’- 
дами. Наша країна вносиіь 
свій вклад у справу розряд
ки і зміцнення довір’я іа 
співробітництва між держа
вами континенту, докладає, 
зокрема, всіх зусиль для 
поліпшення відносин мінс 
балканськимн країнами, ви
ступаючи за добросусідстзо 
і взаємовигідне співробіт
ництво між ними.

Соціалістичні країни з он- 
тпмізмом дивляться в май
бутнє. Цей оптимізм пород
жений могутністю Організа
ції Варшавського Договору, 
досягненнями реального со
ціалізму, наявністю могут
ніх миролюбних сил на пла
неті. Все це є надійний 
бар’єром проти агресивних 
планів імперіалізму і світо
вої реакції.

Генерал-майор

Іван ШТИЛЯНОВ, 
начальниказаступник

Головного політичного 
управління болгарської 
Народної армії.

(Софія-лресс—АПН},
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Спеціальний випуск 
аМК», присвячений 
дню народження 

піонерської 
організації 
імені В. І. Леніна

5

ІМЕРВОНОГАЛСТУЧНИЙ ЗАГІН І
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піонерською
яка носить

Піонерське свято — це 
рапорт рідній партії і Ра
дянському урядові про 
змістовні й цікаві будні 
юних ленінців. У ньому 
буде перелічено успіхи в 
навчанні, кращих піоне
рів, передові дружини то
що. В ньому аналізувати
муться справи на марші 
«Піонери всієї країни 
справі Леніна вірні».

У привітанні уТ. І. Бреж
нєва Всесоюзному зльоту 
піонерських- вожатих го
ворилось про те,,що дитин
ство в нашій країні тісно 
пов’язане з 
організацією, 
ім’я великого Леніна. В 
піонерських загонах і дру
жинах діти проходить 
школу ідейно-політичного, 
трудового й морального 
виховання, вчаться жити, 
працювати і боротись, як 
заповідав Ілліч.

Нині програмою діяль
ності піонерськії?; дружин 
і загонів є Всесоюзний 
марш «Піонери всієї краї
ни справі Леніна вірні». 
Девіз піонерського Маршу 
підкреслює, що ім'я Лені
на, образ вождя світового 
пролетаріату, безсмертна 
ленінська справа стають 
для піонерів дороговказом, 
насичують їхнє життя ви
соким смислом, бажанням 
завжди і в усьому викону
вати ленінські заповіти.

Вся діяльність піонерсь
ких ланок, загонів, дру
жин області сприяла вихо
ванню у кожного піонера 
рис нашого 
сучасника: 
цслюбства,

І

радянського 
чесності, пра- 

________ _ благородства, 
наполегливості в навчанні, 
вміння використовувані 
знання в житті, вчила лю
бити Батьківщину, бути 
відданим Комуністичній 
партії.

Сьогодні, коли ми від
святкували 35-річчя Вели
кої Перемоги, наша пам - 
ять сповнюється щирою 
вдячністю до ветеранів 
Великої Вітчизняної вій
ни. Тепле слово подяки 
хочеться сказати сьогодні 
на адресу піонерських ти- 
мурізських загонів бага
тьох міст і сіл області, 
зокрема м. Світловодська 
та Олександрійського ра
йону, Турботою та ува
гою тимурівців _ оточені 
сім'ї загиблих воїнів, пен
сіонери, ветерани Великої 
Вітчизняної війни.

Глибокий зміст пошуко
вої роботи червоних слідо
питів. Дороги експедиції 
«Моя Батьківщина ■ 
СРСР» ведуть піонерів по 
сторінках всенародного 
подвигу —• революційної о, 
трудового, бонового, 
кожне нове слово, релік
вія, нова зустріч підшма
ють у дитячому серці світ
лі, благородні почуття.

Цілеспрямована діяль
ність кожного піонерсько
го колективу на маршру
тах «Моя Батьківщина 
СРСР», «У країну знань», 
«Мир і солідарність» вихо
вує у кожного піонера від-

Що тане піонери?
Піонерами були названі люди, які заселяли нові, тіль- 

нино відкриті землі.
Піонерами називають багатьох знаменитих працівників 

науки: Луї Пастера — засновника бактеріології, Кюрі, 
яка відкрила радій, професора Докучаєва, який, дослід
жуючи російські грунти, відкрив шлях для нової науки 
— геохімії. Піонером можна назвати Нарла Маркса — 
він освітив усю історію людства новим світлом і вказав 
робітничому народові всього світу єдино прямий шлях 
до свободи. Володимир Ленін, перший, ХТО СМІЛИВО ПО
ВІВ робітничий клас по шляху, вказаному Марксом, та
кож може бути названий піонером.

Всяка громадська робота, яка розширює і поглиблює 
зростання загальнолюдської культури і служить інтере
сам трудових класів, мала, має і матиме своїх піонерів.

Тому можна сказати, що піонери — це люди, які ство
рюють і вносять у життя нове, корисне, і люди, яні по
глиблюють і розширюють нове, корисне.

О. М. ГОРЬКИЙ.

повідальпе ставлення до 
навчання, любов до книги, 
формує навики і вміння 
поглиблювати свої знання 
самостійно.

На Кіровоградщіші до
сить багатий і цікавий 
досвід участі у всесоюзних 
і республіканських трудо
вих операціях. Є про що 
розпбвісти піонерам Олек
сандрійського, Онуфріїз- 
ського, Новоукраїпського 
районів. Люблять піонери 
свої трудові операції

«Мільйон Батьківщи 
ні!», «Піонерські поїзди — 
БА.Му!», «Живи, книго!», 
«Зернятко». Велику робо
ту виконують загони зеле
них і голубих патрулів. 
Вони несуть вахту по охо
роні природи.

Важко знайти сьогод
ні учня, який би був бай
дужим до спорту. Особли
во нині, напередодні Мос
ковської Олімпіадп-80. Ко
жен піонер — У душі 
спортсмен. За останні роки 
в піонерській організації 
склалася ціла система різ
номанітних заходів, які 
дозволяють піонерам зай
матись фізкультурою і 
спортом. Третина піонерів 
бере участь у всесоюзних 
дитячих спортивних іграх 
«Шкіряний м’яч», «Стар
ти надій», «Зірниця» то
що. Юні спортсмени Кіро
вограда, Солгутівської се
редньої школи Гайворон- 
ського району колективно

и&Ио-яодкА колтуна?**

Червона

захищали честь області на 
республіканських і всесо
юзних змаганнях.

Нині в кожній піонерсь
кій дружині ведеться ро
бота під девізом «Олім
пійський рік — не тільки 
для олімпійців».

Піонерські організації 
області постійну увагу 
приділяють збагаченню 
духовного світу дитини. В 
останні роки добре заре
комендували себе такі ка
сові заходи, як «Тиждень

н», «Тиждень музики | 
для дітей», «Тиждень ди- ■ 
тячого кіно», «Тиждень 
«Теагр і діти».

Наближається до кінця І 
навчальний рік. Незаба- і 
ром почнуться літні капі- І 
куди. Відпочиватимуть | 
шкільні зошити і підручни
ки. А Всесоюзний марш ■ 
«Піонери всієї країни спра- І 
ві Леніна вірні» тривати- І 
ме. Піонери крокувати- І 
муть маршрутами Маршу І 
в пришкільних, міських, ® 
профспілкових, колгоспних 
і міжколгоспних піоисрсь- І 
ких таборах. Попереду ці- І 
каві подорожі та екскурсії, І 
нові зустрічі і знайомства, | 
дні, наповнені романтикою, 
корисними справами, со- ■ 
нячішми мріями.

3. КАДУК, 
зав. відділом студент
ської, шкільної моло
ді і піонерів обкому 
комсомолу.

НАЙКРАЩІ робо
ти РАДЯНСЬКИХ КІ- 
НОМАИСТРІВ, АДРЕ
СОВАНІ ЮНОМУ ПО
КОЛІННЮ КРАЇНИ, 
ВКЛЮЧЕНО ДО ПРО
ГРАМИ ВСЕСОЮЗНО
ГО ТИЖНЯ ДИТЯЧОГО 
ФІЛЬМУ. ЗА ТРАДИ
ЦІЄЮ ВІН ПРОВОДИ
ТЬСЯ НАПЕРЕДОДНІ 
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГА
НІЗАЦІЇ.

— Кіпосвято організо
ване ЦК ВЛКСМ і Спіл
кою кінематографістів 
СРСР, — розповіла ко
респондентові ТАРС го
лова Центральної Ради 
Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. 
Леніна, секретар ЦК 
ВЛКСМ А. Фсдулова-. 
— Повноправними гос
подарями кінотеатрів 
країни стануть у ці дні 
діти. До них у гості при
йдуть кінорежисери, ар
тисти, письменники. У 
програмі тижня — тво
ри, присвячені 110 П 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна. ГІід де
візом «Радянський Со-

ямвоФшті
—- Посвідчення про занесення до Книги 

пошани районної ради Всесоюзної піонерсо- 
ної організації імені 8. І, Леніна вручаєть
ся Щепеліній Вікторії...

— Значком Центральної ради ___ ____
активну роботу» нагороджується Чикалова 
Ольга...

Шестикласники аплодували. Вітали схви
льованих Віку та Олю, розглядали нагоро
ди...

.Правофланговий загін. Це вони, учні б «А» 
нласу середньої школи Ні 19, вибороли пра
во нести почесну варту біля портрета Іллі
ча в переддень ювілею, біля пам'ятника Сла
ви 9 травня. Кращі учні класу разом з до
рослими працювали на заводі під час ко
муністичного суботника. Перші в числен
них змаганнях і конкурсах — і це вони, 
6 «А» клас.

Обступили нас галасливою юрбою:
— А знаєте, ми на екскурсію ходили... 

.— Ми ветеранам війни допомагаємо...
— А скільки цінавого розповіла нам Оле

на Спиридонівна Грицаєнко, учасниця боїв 
на Малій землі!

— Випускаємо «бойові листки» успішнос
ті, «блискавки», сатиричну газету.

— А ще ми — вожаті у жовтенят. Про
водимо з ними ігри, книжки обговорюємо...

Вони говорять захоплено, схвильовано, 
перериваючи одне, одного, — адже так ба
гато є чого розповісти... Про те, наприклад, 
як допомогли в навчанні рейди по перевір
ці домашніх завдань, як учні-консультанти 
перевіряють готовність до екзаменів. Про 
вожатого-виробничнина і. В. Баранова, 
який став для них справжнім другом. Про 
те, як світилися вдячністю очі ветеранів, 
коли шостий «А» виступав з концертом у 
госпіталі. Веснянкуваті, задьористі, запальні, 
сповнені нових ідей, мрій... Правофлангові. 
Такими зустрічають вони своє свято — день 
народження піонерської організації імені 
В. І. Леніна.

На знімку; активісти із шостого «А» 
Лілія Малей, (на'передньому плані) і Олена 
Сандул.

ВПО «За

Фото 3. ГРИБА.

ТВОЇ РОВЕСНИКИ

ГРАЄ ПІОНЕРСЬКИМ 
СИМФОНІЧНИЙ

Афіша Львівського дер
жавного академічного ук
раїнського драматичного 
театру імені М. Запько- 
вецької мала незвичайніш 
вигляд: вона запрошувала 
на концерт-огляд шкільно
го симфонічного оркестру. 
Для учнів середньої шко
ли № 28 нотні збірники є 
звичними навчальними по
сібниками. А почалося все 
двадцять років тому з 
створення невеликої сту
дії. Філармонія і консер
ваторія подарували піоне
рам музичні інструменти. 
Репертуар поступово по
повнювався творами Баха, 
Бетховена, Гліики, Про
кофьева, Кабалевського. 
На гастрольній карті му- 
зикаїГгів у червоних гал-

З сто?»
НАПЕРЕДОДНІ ПОДІЇ Iе

 ПОГЛЯД У ЗАВТРА

гвоздика
юз — батьківщина дії-1 
тячого кіно» демонстру
ватимуться найкращії 
фільми минулих років.

Юні глядачі познайом
ляться з новими робота-| 
ми майстрів кіно. Це 
фільм «Алі-Баба І сорокі 
розбійників», створений 
кіностудією «Узбек- 
фільм» разом з індійсь
кими колегами, стрічки] 
«Чужа компанія», «При
кордонний пес Алий»,і 
«Бабусин онук», «У мо
їй смерті прошу винува
тити Клаву К.ї», відзна
чена нагородою XIII 
Всесоюзного кінофести
валю, 1 багато інших. ,

Тиждень дитячого 
фільму проводиться в 
країні п’ятнадцятий раз. 
Він стартував 14 травня 
в Києві. Почесного пра
ва відкрити огляд столи-, 
ця України удостоєна за 
високі показники в ро-| 
боті з юними кіногляда-1 
чами. А 18 травня у| 
Центральному будинку 
кіно в Москві найкра-| 
щий фільм року буде на-1 
городжений почесним І 
призом ЦК ВЛКСМ І 
«Червона гвоздика». І

Москва.

стуках яйііь значаться 
Москва, Ленінград, Волго
град, Одеса.

— Ми не намагаємось 
готувати музикаптів-про- 
фесіопалів, — говорить 
директор школи Іван 
Лук’яїювнч Ейфлер. — 
Наше завдання — допо
могти творчому розвиткові; 
дітей, формуванню у них 
художнього смаку.

Тепер у колективі шіст
десят виконавців, багато1 
дітей займаються в лідго-. 
товчій групі. Серед наго
род оркестру — бронзова 
медаль ВДІІГ СРСР, гра-І 
моги республіканських мі
ністерств культури й осві
ти,

І
ІГ. МАЦЕНКО, І 

кор. РАТАУ. Д

на 
вистачить 

перелічити,

не в цьому, 
екзаменів

АЙДІТЬ у будь яку 
** школу — і (запевне!) 
в ножній на найвиднішому 
місці єн побачите напис- 
«До екзаменів лишилося... 
днів». Сьогодні вже 
двох рунах 
пальців, щоб 
скільки днів.

Але справа 
Просто після _________
прийде літній відпочинон 
у піонерських таборах.

Прекрасна пора — літо! 
Та літо — це й продов- 

женя походу маршрутами 
Всесоюзного маршу піо- 
нерсьних загонів. Тому до 
нього давно готуються чер- 
воногалстучні.

і не тільки вони..,

|| Сь уже тиждень для уч- 
нів Олександрійського 

педагогічного училища 
навчальний день почина
ється з піонерської ліній
ки, а на заняття комсо
мольці приходять у піонер
ських галстуках...

У педучилищі — піонер
ський тиждень. І майже 
кожен майбутній педагог 
улітку буде вожатим у пі
онерському таборі. Тому 
сьогодні тут вивчають ме
тодику піонерської робо
ти, намічають плани во- 
жатської роботи, розучу
ють веселі піонерські 
ні...

піс-

__14 колгоспних
*** Міжколгоспних 

бори працюватимуть 
нішнього літа в Доорове- 
личківському районі, — 
сказала нашому кореспон
дентові інспектор Доорове- 
личківського райвно Е. ь 
Чсриега. — В них оуде оз
доровлено близько півто
ри тисячі піонерів. Крім 
того, протягом літа діяти
муть так звані пришкільні 
майданчики, де змістовно 
проводитимуть дозвілля 
ще близько трьох ТИСЯЧ 
школярів молодшого віку. 
Готуються до літніх кані
кул і вчителі та піонерно* 
жаті шкіл району, нищ в 
повному розпалі методична 
підготовка в Дооровелич- 
ківській та юр'ївськш 
восьмирічних школах, у 
Тишківській СШ йі 1.

Піонерське літо. — ска
зала на закінчення Р. ь. 
Чернега, — пройде в ці
кавих подорожах до ма
льовничих куточків нашої 
країни, по місцях бойової 
та революційної слави ра
дянського народу, газом з 
тим, червоногалстучш при 
довжуватимуть свій полі,( 
на трудових маршрутах 
Всесоюзного маршу «піо
нери всієї країни справі 
Леніна вірні».

1 З 
та
ми-

ф

ВСІХ школах Долинсь- 
кого району готують

ся до стартів трудові заго
ни старшокласників, а ра
зом з ними — і їхні «мо
лодші підрозділи» — піо
нерські загони «Супутни
ки».

«Супутники» вирощува
тимуть шовкопрядів у кол
госпах «Еодшіа», імені 
Горького. Багато з них ук
ладають нині угоди з гос
подарствами по догляду за 
кролями.

Я К ПОВІДОМИВ Бобри- 
* нсцький райком ком

сомолу, в районі створено 
штаб, який займається 
підготовкою піонерських 
таборів до літнього відпо- 
....... Т школярів. З його 
участю вЖе створено один 

піоперсь- 
діятиме на 
імені Шез- 
створюст ь- 

піоиерський

чинку 

міжколгоспний 
кий табір, він 
базі колгоспу 
ченка. А тепер 
ся міський 
табір. Характерна його 
особливість: у третій змі
ні табір прийматиме тіль
ки піонерський актив ра
йону, що дасть можливість 
підготувати його до нових 
піонерських справ у ново
му навчальному році.

** *

Отже, літо — но за го
рами. І вже за кілька днів 
ми скажемо йому: «Літо, 
здрастуй!» Добре попрацю
вали, добре вчилися піо
нери Кіровоградщиии в ни
нішньому навчальному ро
ці. Тож приємного літньо; 
го відпочинку! • добрих 
літніх справ!
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БЛИЗНЯТА». Фотоетюд М. Хоренигеика.

ЗНАЙОМТЕСЯ:

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩОВВП

КОНКУРС «ерудит»
ТУР ВОСЬМИЙ

наблпжа- 
Боротьба 

зрозуміло,

Один з дивовижних 
птахів нашого краю — 
ремез. Його ще назива
ють сипицею-рсмсзом. Л 
дивовижність птаха ось 
у чім. Він не мостить, 
як більшість пернатих, а 
саме споруджує своє 
гніздо. Починає з тою, 
що знаходить гілку вер
би, осокора чи якого-ие- 
будь іншого дерева ча- 
іарника, котра звисає 
над водою озера, річки 
чи стариці. Та гілка обо
в’язково повинна мати 
невеличкий, опущений 
донизу, рогачик. Лубом 
ремез з'єднує кінчики ро- 
ги’яіка, і таким чиним 
виходить щось на зразок 
дна майбутньої о гнізда. 
Поті:.: поступово і ре
тельно птах починає зво
дити стінки з пушинок 
від насіння верби. Для 
міцності гніздо зовні об
сновується лубом. ІГа 
пертому етапі гніздо на
гадує маленький кошик, 
шдпііікшпї до гілки. Але 
ремез продовжує свою 
роботу далі, і ось нареш
ті «кошик» уже далеко 
г.с кошик, а такий собі 

І мішечок, з одним (буває, 
і двома) отворами збо
ку, угорі. Повністю гніз- 

| до Вважається закінче
ним тоді, коли ремез при
будує коротеньку тру
бочку біля льотка. Гнізд 
у птаха буває кілька. В 
одному з порожніх, як 

і правило, мешкає самець.
Сишщіо-рсмсза без 

особливих труднощів 
можна зустріти на вели
чезній території, що про
стяглася від західних 
кордонів України і Біло- 

I русії аж до середньої те- 
| чії Амуру. Птах є псрс- 
| літним, у наших широ- 
I тах з'являється у берез- 
8 ні—квітні (в залежності 

від пізньої чи ранньої 
і весни).

Ремез відкладає 5—9 
Е яєць — білих, видовже- 
| них. Через днів 13—14 з 
І них вилуплюються пта

шенята, котрі через два 
Із половиною тижні здат

ні залишити гніздо. Але 
до самої осені, до почат
ку відльоту у впрій, во
ни тримаються своїх 
батьків.

Споживають ремези 
Й жуків, трав'янистих кло- 
| пін, гусениць, павуків.

... одома шнюв а н и я 
дикого коня почалося до
сить пізно: десь у VI—V 
століттях до нашої ери. А 
ще'пізніше, у II столітті, 
вже одомашнений кінь, 
нарешті з’явився у Месо
потамії та Малій Азії, де 
його почали використову
вати при землеробських 
роботах. До цього коня 
вважали придатним лише 
для військових цілей:

...найглибшою печерою 
у світі є печера П’єр-сап- 
Мартен, що у Піренеях. 
Глибина її 1332 метри. 
Найглибша печера у на
шій країні — Сніжна — 
1190 метрів. Знаходиться 
вона па Кавказі:

...у Великобританії 90 
відсотків об'єму стоків ба- 
готьох річок (а в деяких 
гипадках навіть 100 від
сотків) можна класифіку
вати звичайними стічними 
водами-

...у СІЛА у 1976 році з 
26 позовів до забруднюва
чів природи з боку Агент
ства охорони оточуючого 
середовища, Інспекції з 
охорони праці та Управ
ління з контролю якості роди. Вони 
продовольства та ліків 22 
лозовії було подано пик-

завдякл тисковіД ТОЧНО

і ромадськості;
...у Радянському Союзі 

над проблемами боротьби 
за покращення стану .при
роди працюють більше 
800 наукових установ, ву
зівських проблемних ау
диторій та інших органі
зацій. Лише за чотири ро
ки десятої п’ятирічки на 
наукові дослідження у га 
лузі охорони природи ви
трачено більше 350 міль
йонів карбованців;

...у Польщі з 1969 року 
успішно діють курси під
вищення кваліфікації 
охорони природи. їх відк
дують вчителі, спеціаліс
ти лісового та сільського 
господарства, ■ лікарі, 
юристи, журналісти, фар
мацевти, геологи, архітек
тори. представники техніч
них спеціальностей. Про- 
ірама розрахована на дві 
семестри: викладання ве
дуть вузівські спеціалісти 
Кракова та інших міст:

...в Англії у старших 
класах існують загальні 
програми з охорони при- 

відповідають
вимогам для вступаю
чих у вузи..

з

ЦІКАВО

ЖТП
ГОВОРИТЬ

На руці у Йозефа Адам- 
ця, артиста Чехословацько
го об єднання цирків і вар'
єте, сидів маленький папуга. 
Утнувши в мене круглі очі, 
він промовив . хорошою 
чеською мовою: «Добри
день! Мене звуть Жако, я 
гірий афоиканський папуга».

Не діждавшись, поки я 
вийду із заціпеніння і теж 
відрекомендуюсь, Жако по
вторив свою фразу росій
ською, польською, німець
кою і французькою. Інші 
папуги теж почали рекомен
дуватися, влаштувавши не
ймовірний гамір.

— Нєвихобєні, — при
крикнув на них господар. — 
Адже весь час учу єас, як 
треба вітати гостей.

Привіт, Пепа, дружок, 
— сказав примирливо Жа
ко, — їдьмо в Африку по 
фіги!

— їдьмо, їдьмо! — підхо
пила йо^о подруга Лсра. 
Тим часом какаду Роксі і 
Галі ніжно воркували.

Йозеф Адамець слухає 
подібні концерти вже двад
цять років. З надзвичайним 
терпінням він керує своїм 
пташиним колективом,

Почалося, власне, все з 
Жако, якого Й. Адамець 
одержав одного разу в по-

дарунок. Папуга очарував 
свого господаря не оозцніт- 
кою оперення, а незвичай
ними здібностя/ли. Таким 
талановитим буває лише 
один папуга з десяти. І ось 
И. Адамець почав розвива
ти здібностіЖлко. Перший 
виступ перед публікою від
бувся 15 років тому.

— Жако — великий 
тівник, — розповідає 
мець. — Одного разу 
ку приїхала до мене 
гостювати тітка і 
після стомливої 
прийняти душ. Як тільки по
важна дама заперлася у 
ванній, за її спинсю почув
ся низький проникливий го
лос: «Як поживаете, як ся 
маєте?» Не тямлячи себе, 
тітка вискочила з ванної з 
криком: «Чому ти не попе
редив, що там сторонній 
чоловік?»

Цим «чоловіком» був Жа
ко.

Мене у ванній налякав ін
ший папуга, який за моєю 
спиною раптом почав на
свистувати «Без жінок жить 
не можна на світі...»

— Він тут недавно, — 
пояснив Адамець, за
півтора року вивчив перші 
такти цієї мелодії та кілька 
слів. Нічого не подієш, він 
ще учень і повинен пройти 
трирічну виучку в клітці над 
ванною. І тільки потім я 
його пуш.у до «колег». А те
пер він міг би підхопити 
помилки інших паг.уг.

Трирічну школу ЕЖЄ про
йшли одинадцять птахів 
отримали різні атестати.

Петр ТРОЯН, 
чехословацький журна
ліст.

турнір з класичної бороть
би закінчився в Красзо- 
Лопі. Він був одним з пер
ших етапів відбору канди
датів до складу збірної 
країни для участі в пер
шості Європи. На цих зма
ганнях студент факульте
ту фізичного виховання 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна Олександр Уша
ков завоював срібну наго
роду. Дев’ятим був учень 
Кіровоградського тех її і ку
му механізації сільського 
господарства кандидат у 
майстри спорту Сергій 
Луценко.

М. СУШКО, 
майстер спорту СРСР.

Стендова стрільба 

За олімпійською 
програмою '

Першість області зі стен
дової стрільби цього разу 
була своєрідним святом. 
Змагання пріісЕячувались 
35-річчіо Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні. ІГа тран
шейному стенді не мав со
бі рівних муляр тресту 
«■КІровоградсільбуд > пер
шорозрядник Володимир 
Бондаренко (84 очка зі 100 
можливих). А на круглому 
стенді найвищий показник 
буй у працівника обласно
го УВС майстра спорту Ва
лерія Вільного (93 очка).

Пі поєдинки проводи
лись за олімпійською про
грамою.

В. ТАТАРЧУК, 
суддя змагань.

Футбол

Повернення
Як ми вже повідомляли, 

ІЗ травня кіровоградська 
■ - Зірка» на своєму полі пе

ремогла • Новатор> з ра
хунком 1:0.

Па сьогодні турнір іа

Пащ конкурс 
ється до кінця, 
за лідере гво, 
загострюється.

Сьогодні 
П. Блящук (с. 
Вільшапського району) — 
338 очок. Лише па одне 
очко відстає від лідера
B. Савельева (Кірово
град) — 337. Далі Гідуіь:
C. Є.шпсцька (Кірово
град) — 327, В. Геращен
ко (Кіровоград) — 326, 
С. і II. Осадчукп (Гайво
рон) — 296, В. Маслов 
(Кіровоград) — 261,
І. Мельник (Олександрія)
— 260, Л. Пугачова (ІІо- 
воархангельськ) — 255, 
І. Сблонар (ІТовоархап- 
гсльськ) — 247, Г. Куцов-

■ ська (с. Калышболота Но
воа рх а ш ел ьського р а ііо-
ну) — 243. Л. Кпзіои (Ма
ла Виска) — 239. П. Они
щенко (Кіровоград) — 
234, Б. Крпшкіп (Кірово
град) — 217, В. Доцсшю 
(с. Коридно-Забузькс 
Вільшапського району) — 
210, І. Куліш (Долппська)
— 157. О. Гончаренко (Кі
ровоград) — 156, Г. Бєль- 
ська (Кіровоград) — 151, 
О. Фабель (Кіровоград) — . 
137, О. Романов (Кірово
град) — 103, М. Ткаченко 
(Свігловодськ) — 102.

Правильні відповіді на лем), 
кросворд С. Слинецької: Успіхів вам!

попере і у 
Добрянка

Еп- 
ЇО.
16.
18.
21.

По горизонталі: 4. 
гармонізм. 9. Дамба. 
«Демон». 13. Ізомер. 
Раціон. 17. Електор. 
Єретик. 20. Еталон.
Анахромат. 26. Соната. 28. 
Терція. 29. Гігієна. 30. Му- 
кусо. 32. Адитип. 33. Стікс. 
35. Бордо. 36. Імперіаліст.

По вертикалі: 
2. Амазонка. 3. 
Номер. 6. Зумер, 
метр. 8. Ініціал. 
12. Ротор. 14. 
15. Коломбіпа. 
20. Естет.
Казуїст. 24. Артишок. 25 
Візир. 27. Гімназія. ЗІ. 
Опіум. 32. Абрис. 34. Степ. 
35. Буль.

Переможці сьомого ту
ру: В. Геращенко, В. Са
вельева, 
ГІ. Блящук, 
Л. Пугачова, С.
чукп.

Для восьмого 
друку жюрі 
кросворд ГІ. 
(Кіровоград), 
нараховується 
(44+25). "
присуджено 
С. i ll. ~ 
очок), третє — П. Блящу- . 

. ка (10 очок).
Чекаємо ваших бідііові- 

- дей, ерудити, до 25 трав
ня (за поштовим штемне-

1. Дата. 
Анод. 5.
7. Одо- 

1!. Азот. 
Олігархія. 
19. Квача. 

22. Конус. 23.

В.
В.

і

Тупчіи, 
Маслоз, 

II. Осад-

туру до 
схвалило 

Опищепка 
Авторові 
69 очок 

Друге місце 
кросворду 

Осадчуків (15

жар-
Ада- 
вліт- 

по- 
вирішила 

дороги

I

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

Па украинском язЬ1ке.

Газета 
ВИХОДИТЬ 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград,
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-чіпки.

таблиця мас. такий вигляд:
І М О

СКА Л. 10 18 — 6 15
• Буковина» 10 15 — 6 15
скл і;. 10 15 — 8 14
< Спартак.» 9 15—.8 13
’Десна» 9 10-4 12
- Говерла» 10 11 — 7 12
' Кристал» 10 11 — 7 11
<Суднобу
дівник» 10 11 — 8 11
- Кривбас» 10 10 — 8 11
’Оксан» 10 9—8 J0
•Стахаиовсцт,» 9 4-3 10
• Зірка» 7 7—6 9

- Шахтар» 9 7—17 8
< Пива» 10 8-8 8
' Фрунзенець » 9 7-9 8
’Авангард» 8 7—9 8
' Металург» 10 10—13 8
- Торпедо» 9 7—10 7
«Атлантика» 10 7-ІЙ 6
’ Поділля.» 8 5—8 6
- Новатор» 10 5—1 1 6- Дніпро» . 10 6—15 4
’ Колос» 9 5—12 4

Сьогодні «Зірка » па своє-
му стадіоні прийматиме
команду «Шахтар» з Гор-

Волейбол 

Переможці— 
ливарники

Майже півтора місяця 
тривали змагання з волей
болу серед чоловічих 
команд у залік спартакіа- 
ДН-80 колективів фІЗКуль- 
тури кіровоградського за
воду «Червона зірка». Доб
ре провели поєдинки 
спортсмени ливарного це
ху ковкого чавуну. Вони й 
піднялися на найвищу 
сходинку п’єдесталу пошани.

Наступний спартакіад
ний вид у червонозорівців 
— футбол

В. ТВЕРДОСТУП.

Іпдекс 61197.

«МУЗИЧНА МОЗАЇКА»
По горизонталі: 1. Місто, 

де знаходиться всесвітньо- 
відомий театр Ла Скала. 
3. Низький чоловічий го
лос. 6. Музичний звук, що 
і изпачас висоту. 8. Неве
лика. відносно закінчена 
частина музичної теми 
(періоду). 9. Композитор, 
основоположник польської 
класичної музики. 12. 
Акорд з чотирьох . різно
йменних звуків. 16. Нот
ний знак відмови від аль
терації. 19. Бальний та
нець. 21. Український ком
позитор. автор опери <Ене- 
їда». 23. Нота. 24. Німець
кий композитор XIX століт
тя. 25. Радянський хоровий 
деригепт. педагог, народ
ний артист СРСР. 26. Но
та. ЗО. Виконавиця ролей 
у музичних творах. 31. 
Ім’я персонажа з опери 
М. II. Мусоргського. 32. 
Місто па Україні, оспіване 
в опереті І. О. ДупаСвсько- 
го --Біла акація». 35. Укра
їнський радянський ком
позитор. автор опери 
«■Богдан Хмельницький.». 
38. Радянський • компози
тор, автор балету <Мідний 
вершник». 39. Старовин; 
пий український народний 
інструмент. 40. Монгольсь
кий музичний смичковий 
інструмент. 42. Німецький 
музичний теоретик і пе
дагог. 43. Пісня М. П. Му
соргського.

По вертикалі: 2. Нога, і 
3. Німецький співак (бари- ■ 
тон). 4. Вид сценічного 
мистецтва. 5. Музич но-дра
матичний твір. 7. Духовий 
дульцевий музичний ін
струмент. 10. Російський 
письменник, автор слів 
пісні сВ неволі скатований 
люто». 11. Форма поділу 
музичного твору на части
ни. ІЗ. Струнний музичний 
'інструмент. 14. Російський 
композитор XIX століття, 
автор опери •Дубровсь- 
кпй». 15. Український ра
дянський композитор, ав
тор оперп ’Арсенал». 17. 
Український радянський 
композитор, автор опери 
’Лісова пісня». 18. Музич
ний струпний інструмент. 
20. Узагальнене відтворен
ня в музиці явиш, дійснос
ті і душевного світу люди
ни. 22. Зміна динаміки, 
темпу і прийомів звукодо- 
буванпя. 27. Одночасне 
звучання кількох звуків 
різної висоти. 28. Чеський 
народний танець. 29. Жанр 
народної музичної твор
чості. 33. Російський поег- 
революціонер, автор слів 
пісні < Сміло у ногу ру
шайте!». 3’1. Молдавський 
танець. 36. Німецький ком
позитор і органіст. 37. Ку
бинський композитор, му
зикознавець. піаніст і пе
дагог. 41. Нота.
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