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КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

5
сіна — 

цент-

ВІД- 
цент-

Ці ЕРГОВЕ засіданн
* мітету комсомолу 

колгоспу «Дружба» До- 
линського району. На по
рядку денному одне пи
тання: «Заготівля кормів 
для громадської худоби». 
Заступник голови колгос
пу по роботі з молоддю 
Олексій Ляшенко інфор
мує членів комітету про 
те, скільки господарству 
потрібно цього року сі.ча, 
сінажу, силосу, вітамінно
го трав’яного борошна. 
Цифри значні. Тільки сіна
жу треба заготовити 11 ти
сяч центнерів,
близько семи тисяч 
мерів.

Корме добу в никам 
ведено понад тисячу
нерів землі, на якій еони 
вирощуватимуть люцерну, 
еспарцет, кормові буряки, 
інші культури. Господар
ство взяло напрямок на 
заготівлю півторарічного 
запасу кормів.

— Отже,—сказав Олек
сій, — необхідно знайти 
додаткові резерви.

Додаткові резерЕи.і 
Нинішнього, вопегого Т>і- 
та вони особливо значні. 
Б ярах, у лісосмугах під
нялися буйні траєи?

— Візьмемо коси, — за
пропонував Олександр Сі
ренко, секретар комсо- 
мольської організації тре
тього відділка.

На засіданні вирішили:

кожен юнак і дівчина по
винні заготовити цього 
року не менше тонни ди
коростучих трав.

Ми звикли до того, що 
корми заготовляють з до
помогою механізмів. А 
тут у поле вийшли... коса
рі. І нічого дивного. Адже 
в незручних місцях, у лі
сосмугах трактору не роз
вернутися.

Шиооку смугу веде Ми
кола Соплииький. У його 
руках коса аж виспівує. 
А поруч легко, немов 
жартома, кладе траєу Ми
кола Кохно.

— Натиснемо, дівчата! 
— ‘ підбадьорює подруг 
молода колгоспниця 
лана Сіренко.

Дівочий «загін» — 
Жданова. Валентина 
люк та інші — 
відставати 
половини, 
бов’язання 
госг.у «Дружбе» 
Вже заготовлено понад 25 
тонн дикоростучих трав.

Приємно, що нині ви
робництво і заготівля кор
мів у господарстві ве
дуться чітко. Тут організу
вали три кормодобувних 
загони, їх очолили кому
ністи АА. Й. Сопільняк,

Світ-

Алла 
Ми- 

прагне не 
від чоловічої
Отже, свої зо- 
молодь кол- 

виконає.

І. АА. Возний та Г. І. Орлов. 
До кожного загону вхо
дять спеціалізовані ланки. 
Одну з таких ланок, тран
спортну, очолює комсо
молець Григорій Левчен
ко. Таку структуру затвер
дили на спільному зав
данні парткому, правління, 
комітету комсомолу і 
профкому колгоспу. Рів
ноправними членами за
гонів стали комсомольці і 
молоді механізатори Фе
дір Антонов, 
Діхгяренко, Валерій 
та інші.

Знову пішли дощі, 
скоротилися сірони 
тівлі кормів. Значить, тре
ба інтенсивніше братися 
за цю справу. На засіданні 
комітету комсомолу вчи
тель Ждансвської восьми
річної школи Микола Ро
маненко запропонував до
помогу педагогічного ко
лективу в заготівлі корм-в. 
Необхідність цього йому, 
членові комітету, не треба 
було доводити 
лесам Ярославі 
шиній, Любоєі 
Володимирові 
та іншим. Вони 
тю' погодились 
вати разом з 
колгоспниками.

Анатолій 
Х/ИІЛЬ

отже, 
заго-

СЕОЇМ KCJ- 
і Дмитри- 
Сидунець, 
ШапоЕаьу 

з і отовніс- 
попрацю- 
молоди.ии

— Велику надію покла
даємо на нашу чудог.у 
/аолодь, — розповідає 
секретар партійнсго ко/иі- 
тету колгоспу Євген Гав
рилович Троян, 
яку роботу вони 
ють дружно, з 
відповідальністю, 
сівбу кормових 
Іі провели 
строки, тому що підвіз 
несіння контролював ком
сомолець Микола Кохно 
разом з товаришами. З 
числа комсомольців при- 
значапи й агітаторів. Ва
силь Бершадський, на
приклад, щодня тримав 
членів кормодобувного 
загону в курсі подій, що 
відбулися В 
житті країни 
жем.

Незабаром 
інтенсивна заготівля сіна. 
Молодь створила спеці
альну ланку, її очолив за
ступник 
по роботі з 
Олексій Ляшенко, 
зом з друзями 
ром Сіренком, 
Бершадським, 
ром Орловим 
ром Соплицьким 
плен роботи на 
трав. Члени 
розподілили 
обов'язки, 
на полі підуть добре.

В. ДІМІН.

— Будь- 
викону- 
повно.-о 
Згадую 

культур, 
в оптимальні 

що

політичному 
і за рубе-

почнеться

голови колгоспу 
молоддю 

Він ра- 
Олександ- 

Василем 
Олександ- 
О пенсам ди

намітно 
косовиці 

ланки чітко 
між собою 

Отже, справи
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• НА КОНТРОЛІ — ОСВОЄННЯ 
НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

СТРОК

ИКОНАННЯ...
так: наси- 
що це —
— ніхто

Ч О Р
комунер>

А

У ПОЛЬОТІ „СОЮЗ T-2“
Відповідно до програми дослідження космічного 

простору 5 червня 1980 року о 17 годині 19 хвилин 
московського часу е Радянському Союзі здійснено 
запуск космічного корабля «Союз 1-2», пілотовано
го екіпажем у складі командира корабля підполков
ника Малииіева Юрія Васильовича та бортінженсра 
Героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта 
СРСР Аксьонова Володимира Вікторовича.

Космічний корабель «Союз Т-2». являє собою вдо
сконалений транспортний корабель серії «Союз 1», 
вперше виведений на навколоземну орбіту з екіпа
жем. Раніше корабель «Союз Та успішно пройшов 
льотні випробування в космосі в безпілотному авто
матичному варіанті.

Програмою польоту корабля «Союз Т-2» передба
чаю іься дальші випробування і опрацювання борто
вих систем корабля в пілотованому режимі, проведен
ня динамічних операцій разом з орбітальним комп
лексом «Салют-6» — «Союз-36» з використанням 
нової системи керування космічного корабля «Союз 
Т-2».

Бортові системи корабля «Союз Т-2т> працюють 
нормально. Самопочуття товаришів Малишева й Ак- 
сьопова добре.

Космонавти приступили до виконання програми 
польоту. ПАР СІ.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАДЛЯ
ДОБРОБУТУ

f

«ААолодий
уже повідомляв, що на Кі
ровоградському заводі 
тракторних гідроагрегатів, 
узяли під особливий кон
троль випуск нової про
дукції — гідростатичних 
трансмісій, що застосову
ватимуться Б сільському 
господарстві, (х застосу
вання дасть змогу значно 
підвищити продуктивність 
праці техніки, її надій
ність, принесе багато ви
год експлуатаційникам. 
Зважаючи на 
мольці відділу 
конструктора 
поршневих машин підпри
ємства виступили з ініціа
тивою «Освоєнню нової 
продукції ---
ську турботу!», 
ли заводський 
комсомолу, 
ЛКСМ України.
не раз підкреслювалось у 
кореспонденціях, початок 
серійного випуску гідро- 
трансмісій затримуєть
ся через неузгодженість 
дій будівельників (генпід
рядників і субпідрядни
ків), низькі темпи робіт

це, комсо- 
головного 
оксіально-

комсомоль- 
її схвали- 

комітет 
міськком 
Але, як

на споруджуваному ААСК- 
3 заводу.

У якій же стадії пуско
вий сб єкт сьогодні?

— Кожен трудовий день 
наближає той час (хоча це 
дається дуже важко), коли 
з конвейєра третього ме
ханоскладального корпусу 
почнуть сходити серійні 
гідротрансмісії. Коли це 
настане — важко сказати, 
бо щодня виникають нові 
питання і навіть пробле
ми. Хоча ми нещодавно 
почали монтаж і наладку 
новітнього устаткування, 
автоматну дільницю пере
вели в новий корпус, пе
ребазовуємо дільницю 
комплектуючих деталей, 
але це маловтішно. Чому? 
Спеціалісти підрахувати, 
що відставання у прове
денні пусконалагоджу
вальних робіт становить 
ЗО—40 днів. Та й то веду
ться вони вибірково. Річ 
у тому, що будівельники 
тресту «Кіровоградмаш- 
важбуд», субпідрядні ор
ганізації своїм ставленням 
до справи змушують до 
цього. Більше того —

створили парадоксальну 
ситуацію. Валовий показ
ник по будівельно-мон
тажних роботах виконує
ться. І водночас дільниці 
та цехи корпусу лишають
ся із значними недороб
ками. Виходить 
пали піску. А 
пісок чи глина
зрозуміти не може. Ясно 
одне — щось невизначене. 
Так і у нас виходить. На 
покрівлі налічили понад 
вісімдесят отворів, через 
які «дільно ллється вода. 
Хто ж під таким дощем 
та ще й зі своєрідним мік
рокліматом буде МОНТуЕй- 
ти, налагоджувати устат
кування? До того ж досі 
не підведено електро
енергії, нема під’їзних 
шляхів, вантажних та паса
жирських ліфтів, побутові 
умови працюючих вкрай 
незадовільні, тож дово
диться з сумом говорити 
лише про вибірковий мон
таж. Через це, мабуть, го
лі стіни і підлога вентиля
ційної, гальванічної, тер
мічної дільниць. Тут мон
таж вести неможливо з 
вини будівельників.

Чи робиться щось для 
виправлення становища? 
Чотири рази на тиждень 
проводять спільні планір- 
ки. Переносять строки, 
обіцяють, але /все, як і 
раніше. Тож недаремно 
заводчани кажуть: «строк 
виконання — вчора». 
Комсомольці відділу го
ловного конструктора ок- 
сіально-поршневих машин 
виступили з ініціативою 
«Освоєнню нової продук
ції — комсомольську тур-

боту?», та їхні ровесники- 
■ будівельники не підтрима

ли її. Комітет комсомолу 
комбінату 
важбуд»,
Петром Левченком, зали
шив ініціативу поза ува
гою. Скаржаться лише: 
мовляв, старші нічого не 
можуть удіяти, а куди 
нам... Хибка думка.

Щоправда, свого часу 
міський комітет комсомо
лу, оголосив об єкт удар
ною будоєою, обіцяв з 
першого квітня надіслати 
на допомогу загін у кіль
кості тридцяти п яти чоло
вік. Уже початок червня, 
а нема жодного добро
вольця. ААіськкомівці роз
водять руками: ніде лю
дей узяти. Адміністрація 
заводів радіовиробів, дру
карських машин, «Червона 
зірка» (саме звідси по
винні прийти добровольці) 
не знайшла необхідної 
кількості людей. Знову 
одні лише обіцянки.
. Ось такі справи на пус
ковому об'єкті Кірово
градського заводу трак
торних гідроагрегатів.

В. ДУДНИК, 
секретар завкому 
комсомолу.
Від редакції'/ ппніншьо- 

го року па спорудженій 
. механоскладального кор

пусу № 3, де випускати
муться гідростатичні тран
смісії, рідко були відпові
дальні црацівнпкв міськко
му комсомолу, те менша 
віддача від тих відвідин. 
Виходить — ініціативу 
схвалили, а за діло по- 
справжньому не взялися.

«Кіровоград- 
очолюваний

радянського народу тру
дяться працівники легкої 
промисловості, які завтра 
відзначатимуть своє про
фесійне свято. Задоволь
няють потреби в гарному 
одязі, зручному взутті, ін
ших товарах, що прино
сять радість людям, і ко
лективи підприємств лег
кої промисловості нашої 
області. До складу цих ко
лективів увіходять також 
комсомольці та молодь. 
Лише з початку нинішньої 
п'ятирічки понад план ви
готовлено і реалізовано 
прорукцп на Є мільйонів 
карбованців. У тому числі 
А7Б тисяч пар взуття, 226 
тисяч пар панчішно-шкао- 
пєткоеих виробів. Завдяки 
творчому пошуку кон
структорів і модельєрів, 
праці спеціалістів і робіт
ників розроблено, а потім 
впроведжено понад 400 
зразків виробів, багато з 
яких мають підвищений 
попит у населення.

Помітно зросла якість 
продукції. Так, наприклад, 
питома Евга дитячих пан
чішно-шкарпеткових ви
робів вищої категорії 
якості в загальному обся
зі виробництва становить 
85 відсотків. А кількість 
виготовленого взуття у 
святковому оздобленні

для малечі перевищила 
торік мільйон пар.

Чимало для успіху роб
лять партійні, профспілко
ві, комсомольські органі
зації. Вони організовують 
і спрямовують колективи, 
окремих виробничників на 
дійоєе соціалістичне зма
гання, спонукають до 
творчого пошуку.

ААолодь області, зайня
та в легкій промисловості, 
рівняється на правофлан
гових соціалістичного зма
гання з головного підпри
ємства Кіровоградського 
виробничого швейною 
об єднання, Олександрій
ської швейної фабрики, 
кіровоградських взуттєечї 
і панчішної фабрик. У їх 
числі — комсомольсько- 
молодіжні бригади В. Ли- 
сової, Н. Настоящої, 
А. Кривенко. Широку під
тримку е молодіжних тру
дових колективах області 
знайшло ініціатива комсо
мольсько - молодіжної 
бригади зеноійкиків імені 
60-річчя БЛКСМ з Кіро
воградської взуттєвої 
фабрики. Дівчата, очолю
вані Євдокією Скрипкою і 
групкомсоргом Людми
лою Будило, закликали 
колег змагатися за звання 
бригади зразкової дис
ципліни.

Прагнення, труд ініціа
торів, інших передовиків 
і їхніх послідовників, усіх 
працівників легкої про
мисловості, спрямовані до 
благородної м.ети — по
ліпшити добробут радян
ського народу.

А. Ц/ИЛОШИЙ.

Г'. ‘-’л-

На-знімку: сім 
випускаються на ....____ , ,,_____ ___________ .
петковій фабриці, мають Знак якості. В цьому чимада 
заслуга й передової в'язальниці --------------------
БЕРЕЗОВСЬКОТ.

із дванадцяти видів продукції, що 
Кіровоградській панчішно-шнар-

коглсомолии Надії

Фот® І. КОРЗУНА.
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ПОШТА ВІДДІЛУ ШКІЛЬНОЇ ТА СТУДЕНЇської МОЛОДІ,

Коли Суне квітом бузок, коли повітря насичене ароматом зеленого листя дерев і 
конвалії, а обличчя перехожих сяють радісними усмішками, у десятикласників най
серйозніша і найвідповідальніша пора — випускні екзамени.

Востаннє перед початком екзамену переглядають підручники відмінниці навчання 
Світлана КОЗТЮХ, Наталка ЛЄСНОВА і Таня БАЛЬДЕМАН з Новгородківської серед
ньої школи N1 1 (знімон угорі).

У класах Кіровської десятирічки Долинського району — тиша. Кожен учень по- 
ринуп у роботу. Адже екзамен — річ серйозна (знімок унизу).

Фото С. ФЕНЕНКА.

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ЗИ?

1537 ЛИСТІВ ОДЕРЖАВ 

ВІДДІЛ З ПОЧАТКУ 

РОКУ

Щодня на пашу адресу 
надходять десятки листів 
від читачів. кожному 
цікаві повідомлення, нови
ни, розповіді, , проблеми... 
Багато авторів діляться 
своїми радощами, бідами, 
просять поради в різних 
життєвих випадках.

Звичайно ж, найбільше 
пишуть нині старшоклас
ники — учні восьмих і де
сятих класів. Вони про
сять розповісти про ту чи 
іншу професію, про умови 
вступу до вищих і спеці
альних середніх закладів, 
просять■ допомогти пра
вильно вибрати свою сте
жинку в житті.

14 травня сонячний Кі- 
ровакан братньої Вірменії 
зустрічав гостей, учасників 
Всесоюзного фестивалю 
політичної пісні <с* Іорі-80л-, 
організованого з ініціати
ви ЦК ЛКСМ Вірменії та 
Кіроваканського міськко
му комсомолу. Наша рес
публіка була представлена 
двома колективами. Один 
із них — ВІА «Гарний на
стрій» Кіровоградського 
технічного училища № 4.

Фестиваль традиційний 
і проводився вже вшосте. 
Тим почесніше, що вимог
ливе й солідне жюрі, до 
складу якого входили кра
щі композитори, співаки 
і поети Вірменії, наззало 
в числі лауреатів ансамбль 
з Кіровограда, а найпо- 
чесніший приз «Гран-прі» 
фестивалю присудило його 
солістці — Людмилі Шев
ченко.

Леонід Майдани«.
Ми готуємо нову про

граму ансамблю, з якою 
він виступить на Олімпіа
ді. З ній понад ЗО номерів. 
Пісні Пахмутозої і їухма- 
нова, Мажукозз і Пугачо- 
зої, що вже стали надбан
ням радянської пісенної 
класики, ми доповнили 
віночком українських на
родних мелодій. Прагне
мо вимогливо ставитись 
до свого репертуару.

Крім цих, як кажуть, 
творчих клопотів, маємо 
надто багато прозаїчних, 
без яких можна було б і 
обійтися при більшій ува
зі до колективу з боку 
громадськості, комсомо
лу.

За два роки свого існу
вання колектив дав понад 
160 концертів. Маємо у 
своєму активі перемоги 
на всесоюзних і республі-

УВАГА:
канезких конкурсах, запи
си на телебаченні і радіо, 
а ось приміщення для за

ЕЗ

Продовжують надходи
ти листи про заходи, при
свячені 110-ії річниці з дня 
народженая В. І. Леніна. 
Старший бібліотекар
І\ІСМу Л.'С. Заплетіна і 
працівниця обласної біб
ліотеки ДЛЯ • дітей ІМОіІІ 
А. П. Гайдара 3. П. Мель
никова повідомляють про 
«итацькі конференції, ог- 

іАяди літератури, віктори
ни, присвячені ленінському 
ювілею.

«Від того, наскільки 
книга взіїіде в життя 
юнацтва, залежить мо
ральне обличчя майбутньо
го спеціаліста, робітника, 
колгоспника»,’— роздумує 
у своєму листі за/пду:оча 
науково-методичним від- ' 

ділолг обласної бібліотеки
для юнацтва імені О. М.

ТР ОЛИ спитати у аихо- 
занців десятирічки 

№ 14 м. Кіровограда, що 
з їхньому шкільному жит
ті найбільш пам’ятне,'зо
ни без загання скажуть: 
«Звичайно ж, наш КІД».

Так, клуб інтернаціо
нальної дружби захоплює 
і приваблює зсіх наших 
школярів: і першокласни
ків, і учнів старших класів. 
Сюди із задоволенням 
зони приходять навіть ни
ні, під час літніх канікул.

Щодня ьа адресу «Гло
буса», листоноша прино
сить купу листів з Донець
ка, Баку, Кірова, Уфи, 
Волгограда... Азербайд
жанські школярі, примі-

ром, розповіли багато но
вого про безсмертний 
подвиг 26 бакинських ко
місарів, про життя і діяль
ність С. М. Кіроза на За
кавказзі. Хлопчики і дів
чатка однієї із шкіл 
м. Волгограда прислали 
альбом і набір кольоро
вих фотографій, що зідби- 
вають героїзм радянських 
воїнів у дні Сталімградсь- 
кої битви.

А з знаменні квітневі 
дні, коли все прогресив
не людство відзначало 
110-у річницю з дня на
родження В. І. Леніна, з 
Кіровоградському Палаці 
піонерів та школярів зу
стрілися добрі старі друзі

— учні нашої школи та уч
ні училища імечі Петко 
Слазейкова болгарського 
міста Толбухіна.

Є у наших кідівціз чи
мало заочних друзів у 
Празі і Варшаві, Карл- 
Мзркс-Штадті і Кракові, 
Братіславі і Софії. Кожен 
лист від зарубіжних дру
зів — то розповідь про 
цікаві шкільні справи.

Юні інтернаціоналісти 
школи перерахували до 
Фонду миру три тисячі 
карбованців. їх вони одер
жали за здані металолом 
і макулатуру та заробили 
в день Всесоюзного кому
ністичного суботника.

Б. ФЕДОРОВ, 
керівник клубу інтер
національної дружби 
«Глобус».

Бойченка Л. І. Ііастояща.
Люда Рябокінь, восьми

класниця із села Хмельо
вого Маловпсківського ра
йону, хоче листуватися з 
ровесникам^, що кивуг» 
в інших районах області.

Читачка з м. Олександ
рії В. Злакоман ділиться 
враженнями від перегля
нутого телефільму «Під
готовка до екзамену».

ІІзш постійний Допису
вач І. М. Скрипник дав 
коротку анотацію па 
книжку із серії «Шкільна 
бібліотека» «ІІартизацсь- 
кпй зз’язковий».

Ми чекаємо від вас, ша
новні читачі, нових листів. 
А сьогодні пропонуємо до
бірку листів пошти від
ділу.

У своєму, номері за 19 
квітня «Молодий комунар» 
уже повідомляв про цей 
самобутній колектив, про 
його становлення, твор
чий напрям, успіхи, і ось 
новин зліт, та ще який!

Відразі' після повернен
ня ансамблю з Вірменії 
ми попросили 
керівника колективу Олек
сандра Агуру докладніше 
розповісти про враженая, 
від фестивалю, про най 
ближчі творчі плани.

77» ОНКУРСНА програма 
фестивалю була на- 

сичено о і складною. До
сить сказати, що кожен 
колектив чи окремий ви
конавець мав представити 
на огляд жюрі програму 
з шести пісень. Для нас 
це означало, що в своє
му виступі ми матимемо 
всі дванадцять, адже солі
стка та ансамбль виступа

нять не маємо, тулимось 
у маленькій кімнатці, зов
сім непридатній для ре
петицій. Часто, щоб зна
йти автобус чи кошти для 
концертної поїздки, нам 
доводиться оббивати по
роги десятків інстанцій і 
кабінетів.

А через ці прикрощі і 
перешкоди настрій у «Гар
ного настрою» часом не 
зовсім гарний. Ансамбль 
щойно повернувся з Вір
менії, записався в те
лепрограмі «Неспокійні 
серця», а невдовзі — 
олімпійські виступи, і це 
не рахуючи майже що
тижневих концертних по
їздок у райони області.

З великим піднесенням 
ми зустріли звістку про
присвоєння нашому ко
лективові звання народно
го. Постараємось- йл--. у,-,- 
погадати.

І вже задував про на-
/7 ші суто мат§^зльн> труд

нощі. Хочу лишеТрЭйбтЯг 
що серед меценатів нн- 
ших колег-суперникїв у 
Кірозакані були великі 
промислозі підприємства 
та об’єднання. Я маю на 
увазі ансамбль «Ідея» Кі- 
розаканського хімкомбі
нату, ансамбль «Відрод
ження» Будинку культури 
рибопромислового об’єд
нання м. Севастополя те-

ТІ А ШКІЛЬНОМУ кален- 
дарі десятикласників 

зірзано останній листок. 
Усе. Назавжди кінчилися 
для зас, шановні друзі, 
уроки, пройшли перерви, 
виконано всі домашні 
завдання, цікаві лабора
торні вправи...

Швидко промайнуть ек
заменаційні хвилювання — 
і атестат буде у вас у ру
ках. Що далі? Вчитися чи 
працювати? Як знайти, 
єдину стежку, якою про
стуватимете все життя?

Хочу розпозісти про 
свою вчительку, класного 
керівника К. М. Гіашолок. 
З раннього дитинства вона 
мріяла стати вчителькою, 
не раз уявляла, як уперше 
ввійде з клас. Після закін
чення школи вступала до 
педагогічного інституту, 
але невдаха... Не розгуби
лась, пішла працювати пі- 
онервожатою. А потім — 
назчання у аибраному ра
ніше вузі, улюблена ро
бота. .

ОДНА НА ВСЕ ЖИТТЯ
Скількох мрійливих ро

мантиків виховала Катери
на Михайлівна, скільком із 
них прищепила любов до 
літератури! Задушезна 
розповідь про Сергія Єсе- 
ніна, про його рідний край 
з білокорими берізками, 
знайомство з творчістю 
Володимира Маяковського 
примушувало нас замис
люватись, помічати пре
красне навколо себе.

26-й. рік викладає Ка
терина Михайлівна ро
сійську мову і літературу 
в школі, її донька Людми
ла вирішила бути, яй ма
ма. Нині вона навчається 
в Київському педагогічно
му інституті. У майбутньо
му — теж філолог.

Галина Павлівна Лимар 
з Новомиргородщини не 
уязляє свого життя без 
ферми. Професія доярки 
захопила жінку, тож не

дарма вона віддає їй свою 
любов і наснагу. Дояркою 
вирішила стати й Павлинка 
Шеремет, шістнадцятиріч
на дівчина із села Осиг- 
няжии, Вена впевнена, що 
її вибір празильний.

Майже кожне хлоп’я 
хоче стати льотчиком. За
хоплено спостерігає за лі
таком, що долає безкрай
ні небесні простори. Та 
змінюються мрії, уподо
бання. Саме серце підка
зує, що кому до душі.

Дізчина мріяла стаїи 
швачкою, а згодом вияв
ляється, що «швачка» ста
ла передовою ланковою 
по зирощуванню цукро
вих буряків. Хлопець ма
рив театральною сценою, 
а тепер, у зрілі роки, кон
струює надзвичайно
складні машини.

Школа, батьки і. друзі 
допомагають вам, моло-

дим, знайти себе. Та що б 
не сталося, ніколи не 
занепадайте духом і не 
йдіть учитись, «аби вчи
тись».

Герой Данко з легенди 
М. Горького пожертвував 
для людей найдорожчим
— життям. Він вирвав з 
грудей своє гаряче серце, 
сповнене палкої любові 
до них. Але не погасли 
іскорки з вічно живого 
сеоця. Розповідають, ще 
той, хто знайде одну з 
них, буде щасливим усе 
життя. Та чарівна іскор
ка допоможе юнакові чи 
дізчині вибрати свій шлях. 
Казка казкою, але з ній
— частка празди. Тож 
мрійте, думайте, вирішуй
те!

Ю. ВОРОНА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара»,
м. Новомяргород.

ли на конкурсі як окремі 
виконавці. До конкурсної 
програми фестивалю «Ло- 
рі-80» увійшли: пісня Сер- 
гіо Оргета «Венсеремос» 
— «Ми переможемо» як 
обов’язковий номер; по
літична пісня на вибір ко
лективу; пісня, присвяче
на Великій Вітчизняній вій
ні; пісня вірменського 
радянського композитора; 
пісня, створена в колекти
ві, та комсомольська піс
ня.

В усіх номерах прогре
ми наші дівчата виступили 
рівно. В результаті — за
служена перемога і спе
ціальний приз за краще 
виконання кожної пісні. 
Нею стала «Балада про 
земну кулю», музику до 
якої написав наш компо
зитор Олександр Плячен- 
ко, а слова — наш поет

інші. Оскільки ми не на
лежимо ні до якого під
приємства чи об’єднання, 
а фінансові можливості 
училища досить скромні., 
то дуже хотілося б бачити 
серед своїх шефів облас
не управління профтехос- 
вітй, Ленінський райком 
комсомолу і міськком 
комсомолу м. Кіровогра
да. Адже успіхи нашого 
ансамблю на фестивалях 
політичної і комсомоль
ської пісні — це безпе
речний актив саме цих 
організацій. До речі, до
нецький ансамбль «Про
мінь», з яким ми зустрі
чалися під час запису на 
телебаченні в Києві, — 
хороший приклад саме 
такого шефства.

О. АГУРА, 
керівник 81А «Гарний 
настрій».

Неспокійне 
плем'я 
туристів

Що потрібне туристові? 
Спритність і фізичний 
гарт, високий рівень ту
ристської техніки і вміння 
орієнтуватися на місцевості...

Палаткове містечко на 
території станції юних ту
ристів. Ось уже всьоме 
проходить, туг обласніпі 
туристський зліт учителів. 
За три дні учасники пока
зали свою майстерність у 
ба^атьох конкурсах. Був. 
наприклад. конкурс ту
ристського побут у. Визна
чили кращих кухарів, які 
приготували смачну вече
рю. А з конкурс! пісні ту
ристи брали участь з ра-

дістю: адже вона в поході
— добрий друг. Допомагає 
пісня, коли па плечах важ
кий рюкзак, а вирушати в 
крос-похід треба на від
стань семи кілометрів.

Усі двадцять три коман
ди (переможці районних 
змагань) показали непога
ні- підготовку у змаганнях 
з туристської техніки, то
пографічної зйомки.

От і закінчився сьомий 
обласний туристський зліт 
учителів. Грамоти, цінні 
подарунки повезли з со
бою туристи. Переможці
— команди з Бобринецько- 
го та Гайворонського ра
йонів зможуть побачити 
змагання Опїмпіади-80: во
ни одержали путівки з 
Москву і Київ. Команду 
Ульяновського району на
городжено путівкою на ііо- 
дорож по країні.

С. ЛІАНОВА»
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молодих футболістів при 
команді другої ліги «Зір
ка» 8. М. Третякоза спи
тали, що потрібно юнако
ві, який мріє стати справ
жнім футболістом, він ла
конічно ВІДПОВІВ'.

— Передусім, думати 
діяти по-футбольному.

І тут же пояснив:
— Думати по-футболь

ному — це значить уміти 
блискавично оцінити об
становку на полі, також 
блискавично прийняти і 
здійснити правильне рі
шення Це значить — зі
грати точно з партнером, 
навіть не бачачи його., вмі
ти вивести товариша на 
удар., грати без м’яча... І, 
звичайно, бути з 
на «ти»...

Багатьма з цих 
краще від Інших 
Віктор Третякоз, коли сам 
грав у футбол. Але ж при 
цьому дуже важливо, щоб 
класний футболіст іще мав 
у своєму арсеналі добре 
відшліфовані прийоми, з 
допомогою яких можна 
збити з пантелику, обі
грати суперника. У Третя
кова таким і 
ронни/л, як 
ром, була 
Особливо 
майданчику 
Починалася 
тіше Леонідом Артемен- 
ком. Він подавав штраф
ний уздовж зоріт або ку
товий через штрафний

t

м’ячем

якостей 
володів

прийомом, по
кажуть, номе- 
гра голозою. 
у штрафному 

суперників, 
і вона найчас-

Два дні йшов дощ і ду
же зіпсував футбольне по
пе. Не вшухаз він і під час 

І матчу між «Зіркою» та
I «Атлантикою*. Нірозоград- 
й ці атакували частіше за
II севастопольців. На 34 й 
й хвилині Олександр Апексе- 
н гв головою пробив у верх- 
\\ ній кут воріт, але на внєо- 
/і ті виявився страж севас- 
/ топольц'в Валерій Гудзь 
' (його визнали кращим

гравцем маг-.'у і зін разом 
з капітаном </Лрки^ Юрієм 
Касьонніни» * ор,ержаз 
пам’ятний приУз міськкому 
ком сомопууг '

майданчик, а Третякоз на
бігав з протилежного бо- 

ft у високому 
посилав м’яч у

ПІД ЗНАКОМ П'ЯТИ КІЛЕЦЬ
ку поля 
стрибку 
ворота...

Двадцять років тому 
Третяков перестав грати у 
фугбол і очолив тренер
ську групу по підготовці 
молодих футболістів при 
команді «Зірка». І стазить 
до езоїх 
ж вимоги, 
ставив 
Зважає, 
хлопець не обов'язково 
позинен бути атлетичним, 
таким зін стане з часом. 
Важливо, щоб він мірку
вав по-футбольному, «пал
ко прагнув оволодіти всі
ма тонкощами сучасної 
гри».
ЇІЦТії РОКУ прийшов у 

спортивний зал 
худорлявий хлопчик, фі
зично слабкий; лікарняно- 
фізкультурний диспансер 
назіть не дав «добро» на 
заняття у секції футболу. 
Це буз Володя Зеремєєз.

Та все ж Третякоз при
йняв його у групу. Хлоп
чик уже непогано пово
дився з м’ячем, г.оказуззв 
велику працездатність, ви
соку вимоглизість до се
бе, прозодиз у залі, на по
лі багато часу й після офі
ційних занять. Тренер вва
жав, що з Золоді вийде 
непоганий футболіст.

Дійсність перевершила 
наисміливіші передбачен
ня. Нині Володимир Вере
меев — київський динамі- 
вець, гравець збірної краї
ни. У нього такі гучні ти-

років тому

зихозанціз такі 
як у свій час 

до самого себе, 
що для успіху

хвилині 
мав змс- 

Андрій

Вже на другій 
після відпочинку 
гу 
Карп’юн, але 
досяг цілі.

Нічийний 
слаштозуваз 
лянів. Тому 
що вони намагалися будь- 
що добитися перемоги. На 
В2-й хвилині одну з атак 
точним ударом завершив 
Алаисєєв — 1;0.

ТсПСр } сЗ'Р'.'-'О.' 17 ОЧОІ-', 
-восьме місце в турнірнії! 
таблиці.

відзначитись
його удар не

результат не 
наших зем- 

й не дивно.

'ІХто пробудить «Ятранм?
Майже половину дистан

ції першого кола пройшли 
команди колективів фіз
культури в чемпіонаті Ук
раїни з футболу. На ста
діонах республіки відбувся 
п'ятий тур.

«Радист» на стадіоні 
«Піонер..- обласного центру 
приймав дніпропетровсь
кий «Прес» і переміг 2.0. 
Голи в ворста гостей заби
ли Олександр Іванов і Вік- 

•'і тор Дехтер. Тепер завод- 
у ські спортсмени мають сім 
В очок з десяти можливих і 
І перебувають у групі ліде- 
I рів третьої зони. А її од- 
п ноосібним аутсайдером є 
•і «Ятрань ». У неї немає жод

ного очка. Останній матч

вона програла (1:3) «Фрега
ту» з Иервомайська. що на 
Миколаївщині. Кіровоград- 
ц! більше за всіх учасни
ків зони пропустили м’я
чів — вісімнадцять,

Знам'янський «Локомо
тив» зустрічався зі сво
їми одноклубниками із 
Смілої Черкаської області 
і виграв — 2:1. Гостями 
олександрійського «Шах
таря» був «Авангард» з 
Вільногорська. що на 
Дніпропетровщині. Сильні
шими виявились авангар- 
дівці. Вони забили у во
рота гірників чотири м’я
чі, а пропустили у свої 
два.

3. Т8ЕРДОСТУЛ.

і

Відомі футболісти країни пройшли школу майстер 
ності у кіровоградського тренера В. М. Третякоза.

тули, як неодноразовим 
чемпіон і володар пуона 
ноаїни, володар бронзової 
медалі XX! Олімпійських 
ігор, переможець футболь- 
ного супернубка, заслуже
ний майстер спорту, іншо
му, можливо, й на шкоду 
була б тана слаза. А Вере- 
мєєв енромний, 
працює над 
жає, 
ще 
цвях бутси. Вважає так не 
тільки зін. За підсумками 
традиційного читацького 
референдуму «Спортивної 
газети» 32-річного Володи
мира Зерсмєєва визнано 
лауреатом квітня ниніш
нього року — кращим 
гравцем республіки за цей 
місяць.

Вихованець кіровоград
ського футболу Залерій 
Паркуян стаз призерогл 
чемпіонату езіту 1956 ро
ку в Лондоні, майстром 
спорту міжнародного кла
су. І ще дев'ять майстрів 
спорту пройшли школу 
В. М. Третякоза, Це — 
Станіслав Євсеєнко і Ми
кола Латиш, що виступали 
за збірну країни, гравці 
вищої і першої ліг Борис 
Конфедерат, Василь Босий, 
Григорій Іщенко, Василь 
Кириченко, Борис Білоус,

що 
пора

багато 
собою. Вза- 

не прийшла 
вішати на

Воротар «Зірки* Валерій 
Музичук уже в котрий раз 
виручає команду, демон
струючи неабиякі кмітли
вість і спритність, уміння 
розгадати 
ників.

Завдяки 
сЗірка» не 
ївським 
помиляються 
але с ще надія — на воро
тах справжній майстер, 
спрарлсній спортсмен — 
вольовий, урівноважений, 
з бійцівським характером.

На зніми у: воротар 
«Зірки* В. ЖЦЗ«*/«-

Фото з, МРУШІЯ.

маневр супер-

В. Музичуку 
програла кй- 

армійцям. Часом 
захисники.

Анатолій Шелест, Михайло 
Михайлоз.

Усі зони заслужили ви
соке спортизне звання не 
в результаті разового ус
піху футбольного колек
тиву, яке дає празо на 
приезоєння зищої спор
тивної категорії. Кожний 
ішов до цього своїм шля
хом, кожний добився цьо
го з різні періоди двадця
тирічної тренерської пра
ці 3. М. Третякова. Серед 
таких — і ті, хто вже роз
прощався з футболом як 
гравець (Іщенко, Босий, 
Білоус), і ті, хто досі а 
строю вищої і першої ліг 
(Веоемєєз, Латиш, Шелест, 
Михайлов).

За великий зклад у роз
виток футболу, підготовку 
зисококваліфі кованих 
гразціз Комітет по фізич
ній культурі і спорту при 
Раді Міністрів УРСР при
своїв 1970 року 
Третякозу ззання 
женого тренера 
ської РСР.

3. М. 
заслу- 

У країн-

ЯЕ * »

О БПАСЯА державна дз- 
томобільна інспекція 

та редакція газети «Мо
лодий комунар» оголосили 
і провели для піонерів та 
учнів області ц-.каву вікто
рину «Чи знаєш ти Пра
вила дорожнього руху?» 
Вона пройшла в 4 тури. 
Запитання були найрізно
манітнішими. Це і запи
тання, що стосуються са
мих Правил дорожнього 
Руху, і питання з їхньої 
історії та історії автомо
біля, і розв’язання задач, 
і складання схем дорожніх 
ситуацій тощо.

Щоб дати відповіді на 
всі ці запитання, потрібно 
було переглянути чимало 
спеціальної літератури. 
Редакція одержала багато 
змістовних і цікавих від
повідей від юних учасни
ків вікторини. Принагідно 
хочу зауважити, що діти 
не тільни давали відповіді 
на запитання, а й повідом
ляли нас про роботу по за
побіганню ’ дитячому до
рожньо - транспортному 
травматизму, що прово
диться у них у районі, 
школі, класі. Ось цільна 
витягів З ЇХНІХ ЛИСТІВ,

«Цікаву роботу з про
паганди Правил дорожньо
го руху в нашій школі про
вадить загін юних інспек
торів руху. Я також член 
цього загону. Нешодазію 
ми влаштували для малю
ків три ранки: «Свято ко
роля Триока», «Веселі вог
ники», «Червоний, жовтий, 
зелений -. Стенд. що ви
сить на стіні в коридорі

А ТРЕНЕР продовжує го
тувати зміну майст

рам. Поруч Третякова тру
дилися і трудяться сьогод- 

, ні О. І. Нозикоз, А. К. Га- 
латенко, В. І. Кзасоз, Ю. А. 
Сприкут, О. І. Кацман. Ра- 

, зом з тренерським скла
дом спеціалізованої
ДЮСШ № 2 міського від
ділу народної освіти, де 
директором вихованець 
команди «Зірка» Ю. Г. Ка- 
лашникоз, зони виявили 
чимало ініціативи, напо
легливості, щоб заняття 
футбольних груп були 
плодотворними, приноси
ли якнайбільшу користь 
майбутнім чарівникам 
шкіряного м’яча.

Групи підготовки моло
дих футболістів при коман
ді «Зірка» створено 22 ро
ки тому. Зідтоді хлопчики 
стаошого віну брали 
участь у всіх республікан
ських ' ~ 
ганнях __
.Шість раз кіровоградська 
команда Г"""”'
кицею зони. Двічі вона по
сідала другі місця у пів
фіналах найсильніших 
команд зон.

Нинішній, олімпійський 
рік — не тільки для олім- 
пійціз. Крім безпосеред
ніх учасників 
ших змагань
Олімпіади-80 
мільйони 
спортсменіз, у тому числі 
і юні футболісти команди 
«Зірка». Вони прагнуть до 
нових спортивних успіхів, 
нозих досягнень. І нехай 
їм та їхнім настазникам 
шастить на цьому шляху!

М. ОРЛЮК.

»>

ВА дні в Кіровограді ф ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ? 
проходили зональні “

змагання на Кубок Радян
ського Союзу з легкої ат
летики. За празо змити у 
напізфінал, що надається 
чотирьом командам, бо
ролися спортсмени Дніп
ропетровської, Кримської 
Донецької, Ворошилоз- 
градської, Тернопільської, 
Черкаської, Полтавської, 
Сумської та Кіровоград
ської областей. Безпе
рервний дощ, який лмз 
обидза дні, негатизчо 
вплинув на результати, по
казані атлетами.

А
Програли 
без поважних 
причин

Bn-Путівку у півфінал 
бороли спортсмени Воро- 
шилозградської, Донець
кої, Дніпропетровської і 
Кримської областей. Кіро- 
зоградці посіли п’яте міс
це. Недалеко було їм і до 
виходу на змагання на
ступного етапу, і а всю ко
манду підзела студентка 
факультету фізичного зи-

нашої школи «Правила до
рожнього руху», теж виго
товили самі учні.

Оскільки нашим малюкам 
доводиться переходити ре
гульоване перехрестя і 
вулицю з інтенсивним ру
хом транспорту, на зупин
ці «Пожежне депо», що 
біла школи, постійно за 
графіком чергують стар
шокласники.

Ігор СДЛІЙ.
8 клас, середня школа 

№ З
м. Знам’янка».
«При станції юних техні

ків уже багато років пра
цює загін юних помічни
ків ДАІ. Мені з друзями 
подобається працювати в 
цьому загоні. Особливо ці
каво проходить у нас пат
рулювання на вулицях. Ми 
робимо зауваження ді гям 
і підліткам, що порушили 
Правила дорожнього руху. 
Ось чому на закріпленій 
за нашим загоном ділянці 
не виникає жоДної дорож
ньо-транспортної пригоди.

Володимир КУЛАКОВ.
7 «А» клас; середня 

школа № 6 м. Новоукраін- 
ки>,

«Загін юних інспекторів 
руху нашої десятирічки

і всесоюзних зма- 
своїх однолітній.

була перемож-

найголозні- 
світу, до 
готуються 

радянських

ховання педінституту Ва
лентина Велика, котра ма
ла зиступати з бігу на 800 
метріз: одержавши тало
ни на харчування як член 
збірної області, вона на 
змагання не з’явилася.

В особистому заліку 
перші місця вибороли кі- 
ровоградець Леонід Лев
ченко (потрійний стрибок) 
та олександрійський
спортсмен Олександр 
Касян (біг на 800 метріз).

П. ДАНИШ.

----------------------------у 
НА МАЛОМУ
СТАДІОНІ

ГАРТ — 
НА ГОЛУБИХ 
ДОРІЖКАХ

КІЛЬКИ сягає зір — |) 
царство Нептуна, воно 'і 

омиває півшчпо'-західну 
частішу Сзітловодська. 
Лагідне й тихе рукотвор
не море у спокійну погоду. 
А в шторм і бурю хвилі на 
ньому досягають двомет
рової і навіть більшої ви
соти. В гаку негоду судна 
шукають притулку в тихих 
бухтах, поспішаючи в ук
риття. Ще небезпечнішою 
стає розбурхана стихія 
для людини, особливо для 
тих, хто не вміє плавати.

Щоб запобігати ‘ лиху, 
навчити дітей триматися 
на воді, в місті й створено 
організацію Товариства ря 
тупання па водах. її очо
лює Ю. Пі Никифордв.

Ентузіаст своєї справи, 
Юрій- Павлович оргапізо- 

• вує систематичне навчання 
учнів третіх—.четвертих
класів. Протягом півтора 
місяця діти вчаться пла
вати.

До послуг школярів — 
закритий плавальний ба
сейн Палацу спорту заводу 
чистих металів імені 50- 
річчя СРСР. Тут щороку 
спеціальну підготовку з 
плавання і подання першої 
допомоги потопаючим про
ходять 1000 хлопчиків і 
дівчаток шкіл міста.

Під час навчання трене
ри виявляють здібних уч
нів і залучають їх до сис
тематичних занять у секції 
плавання. Приємно від
значити. що чимало ко
лишніх вихованців Палацу 
спорту добилися чималих 
успіхів. Так. наприклад, 
Юлія Кривчак 1 Євгенія 
Ходика стали магістрами 
спорту. Ірина Феськова 
здобула перший розряд 
для дорослих, а Тетяна 
Мекеда- — другий.

Закінчився навчальний 
рік. Настала весела пора 
шкільних канікул. Тисячі 
юних езітловодців своє 
дозвілля проводитимуть 
біля моря. Пройшовши 
курс навчання, вони зав
жди зможуть прийти на 
допомогу своїм друзям, 
що попадуть у біду. І, зви
чайно, тренуватимуться 
самі, і мірятимуться май
стерністю.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Сзітловодсь- 
кої міської заочної 
середньої ШКОЛИ. І

не тільки виконує цікаву 
роботу в школі. Ось уже 
другий рік підряд він пе
реможець обласного огля
ду роботи загонів ЮІР. 
Зараз паші юні інспектори 
відіючизають у піонерсь
кому таборі «Молода гвар
дія» міста Одеси, де візі> 
муть учас гь у республікан
ських змаганнях.

Оксана СКЛЯНИЧЕНКО.
Є «В» клас, середня шко

ла № 13.
м. Кіровоград»,
-Один раз па тиждень у 

нашій школі буває година 
безпеки руху. Ми вивчає
мо правила для пішоходів 
і велосипедистів. проводи
мо ранки, і збори загонів 
з Правил дорожнього руху 
А учні старших класів пла
вила вивчають на мій,-. 
шкільному виробничому 
комбінаті 1 навіть одеп- 
жують посвідчення водіїв

Наталія КУЦЕНКО.
5 «Б - клас.
емт Олбксаидрівка»;
«Нам будують нову ппю 

лу, в якій буде кайцет - 
Правил дорожнього. руху 
Всі учні беруть активну 
участь у мого обладнанні

Сергій КОЗОВІТ

6 клас.
с. Солгутовс,
Гайворопський район».
Але, на жаль, є й такі 

листи:
«Я знаю, що всю основ

ну роботу в школі по за- 
побігашпо нещасним ви
падкам з дітьми на вули
цях і дорогах повинен про
вадити загін юних інспек
торів руху, але такого за
гону у нас немає.

Володимир ЗЕЛЕНИЙ.
8 клас.
с. Петрівка, 
Компаиіївський район*. 
«Багато учнів нашої 

школи хотіли б стати чле
нами загону ЮІР. та ні ко
мітет комсомолу школи, ні 
піонерська дружина н? 
хочуть цим займатися.

„ Ігор ІЛЬНИЦЬКИЙ.
< КЛДС.
с. Помічна,
Новоукрайіський райок».

* * *
Подібні листи прислали 

учень 8 «Б-> класу вось
мирічної школи №. з міста 
Кіровограда Юра Ясиясь- 
кии, учениця 8 класу Пер- 
шотравенської школи До-

линсьного району Люда 
Ковтунова та інші.

Називаємо переможців 
вікторини.

це _ учень 7 класу Сс- 
мидубівської восьмирічної 
школи Голованівського ра
йону Юра ЛИТВИНЮК, 
учень 7 «Аі> класу серед
ньої школи № 6 м. Ново- 
україики Володимир КУЛА- 
КОЗ та учні середніх 
шкіл №№ 14 і 27 обласно
го центру Мишко ПОТЄХІгі 
та Ігор ГОЛЬДЕНБЕРГ. За 
умовами вікторини цих 
учасників нагороджено пу
тівками до республікан
ського піонерського табо
ру «Молода гвардія’» міста 
Одеси,

Диплоїдами і пам’ятни
ми сувенірами нагородже
ні; Ігор САЛІЙ з м. Знам’
янки, Наталя КУЦЕНКО із
селища Олександрівни. 
Юра ЯСИНСЬКИИ, Оксана 
СКЛЯНИЧЕНКО, Сергій 
БІЛИЙ, Вітя САРЖОВСЬ- 
КИЙ, .Гриша Ж02Т0Н0-
ЖЕНКО з обласного цент
ру Саша ШЛЯЖКО із 
с Федорівни Кіровоград
ського району. Льоні 
КРАВЧЕНКО з м. Вобринця, 
Сергій КОЗОВ1Т із с. Сол- 
гутозого Гайвороігського 
району. Оксана СЕДЛЯР із 
с Сабатипівкн Ульянов
ського району Люда КОВ
ТУНОВА із с. Першотрав- 
нового Долинського райо

ну. Ігор ІЛЬНИЦЬКИИ із 
с. Помічної Новоукраїнсь- 
кого району. Віктор ЗЕЛЕ
НИН із с. Петрівни Компа- 
ніївського району та Са
ша ТИМОШЕВСЬКИИ з 
м. Олександрії.

о Деякі учасники дали 
правильні відповіді, але, на 
жаль, не на всі тури вікто
рини. Хочеться відзначити 
відповіді та хороші малюн
ки до них Сергія ГАВРИ
ЛЕНКА і Толі ЛОПАНЮ- 
КА з м. Знам’янки, Валі 
КАВКИ із с. Покотилового 
та Юри МАНЗАРА із с. ПІД- 
високого ІІовоархангель- 
ського району, Тані ТАРА
СЕВИЧ з Малої Виски.
Стасина МАРК1НА, Ігоря 
ПЕДЧЕННА, Вадика ПЕТ-
РЕНКА з обласного центру 
та багатьох інших.

Вікторину закінчено. 
Але па цьому знавцям 
Правил дорожнього руху 
заспокоюватись не слід, 
Адже з 1 червня ниніш
нього року діють нові Пра
вила дорожнього руху. 
Так що працювати є над 
чим. Тож бажаємо успіху!

Л. ЩЕРБИНА, 
інспектор обласної 
держаатоінспекцїї.
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Глодоський лауреат

Ще раз 
рідність 
«свяіо-зручних приміщен- 

це відразу активізу- 
робсту комсомоль- 
опєратиЕНиків. При- 
нсвина!

ОДесР
САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНИЙ ВИПУСК

НЕПРАВДОПОДІБНІ 
ІСТОРІЇ

Нещодавно в селі Гло- 
досах Новоуграінсьнсго 
району в чудовому примі
щенні Будинку культури 
односельчани радісно ві
тали молодіжний вокаль
но-інструментальний ан
самбль, який став лауреа
том обласного огляду ко
лективів художньої само
діяльності.

До речі, в Глодосах ус
пішно діють драматичний, 
хоровий, хореографічний 
гуртки, а також художня 
агітбригада, особливо по- 

, пулпрна у механізаторів і 
в тваринників.
| Кожної неділі тут у Бу- 
V. динку культури грає ест

радний оркестр, проео- 
■ дяться цікаві вєчори-зуст- 

В річі, концерти тощо. Аж 
І не віриться...

нах розташувались у світ
лих і 
нях. і 
вало 
ських 
ємна

Рекорди 
помічнянських 
спортсменів

АТЕЇЗМ: ПОШТА 
«П'ЯТОГО КОЛЕСА»

„Молодий комунар
7 чгервшяг 1980 року

• КОНКУРС

Штаби ОКЗД
Нарешті штаби опера

тивних комсомольських 
загонів у Головачівському, 
Долинському, Компаніїв- 
ському, Маловисківсько- 
му, Ноеомиргородському 
та Онуфріївському райо-

Неймовірні рекорди з 
бігу через перешкоди (в 
основному через полама
ні паркани і канаву) вста
новили спортсмени м. По
мічної Добровеличківсь- 
кого району. «У нас для 
цього є всі умови, — з 
гордістю сказали вони ко
респондентові «ПК», —
адже у нас на стадіоні 
можна тренуватися в 
стрибках у довжину і ви
соту не тільки через зруй
новану огорожу, а й че
рез поламані лавки».

І справді, помічнянсь- 
кий стадіон, крім усього, 
може ще служити й вре- 
нею для своєрідної місце
вої коріди, де в ролі би
ків виступатимуть кози, в 
плащі тореадорів надінуть 
галасливі хлопчаки. Зви
чайно, якщо на цей час на 
Футбольному полі не ви
риють котлована, або не 
засадять його картоплею.

Т РИМАЮ в рунах аркуш 
• з учнівського зошита 

в Клітку, дивуючись, ЯК 
цін потрапив у редакцій
ну пошту. Може, випадко
во? Ні. На конверті досить 
чітко, хоч і незграбно, ви
ведено адресу редакції. На
віть інденс правильно вка
зано. Замість зворотної ад
реси написано ініціали — 
Р. О. Н.

Виходить, анонімний ав
тор з Малої Висни знав, що 
посилає лист до редакції, і 
робив це свідомо, 
перечитую на 
безграмотні рядки 
го пісьма».

«Один мальчик
увіділ на берегу гл.еря гос
поди боги в белой рисе сн 
сназзл ему...» Декому з на
ших читачів. можливо, 
знайомі такі рядки. Не 
вперше мандрує по пош- 
тосих скриньках міст і сіл 
області подібна писанина. 
Дивує лише, на що споді
ваються її автори. Якщо 
судити з того, як написана 
«святе пісьмо», то робила 
цс людина, безперечно, 
малописьменна. Вибираю
чи адресу, вона, певно, ви
рішила, що редакція мас 
більші можливості «разис- 
дать» листа «в ргзні сто
рони 8 раз...» Спочатку
ми тільни посміхалися, чи
таючи цю нісенітницю, 
ллє потім подумали: чому 
б не поміркувати над цим 
фактом разом з читача
ми?..

А поміркувати с над 
чим. Лист послано редак
ції. очевидно, як своєрід
ний протсст-застереікення 
на атеїстичні публікації 
«Молодого комунара», кот
рі декому могли й не 
сподобатись, бо йшлося в 
них аж ніяк не 
спраг.и деяких __________
Тож і вирішили нас наля
кати. Спробуйте, мосляв, 

І «не рпзиспать його « лаз
ні сторони» — і «получи
те блльшое горе»... Задум 
скажемо, прямо-таки не
реальний і навіть смітний. 
Ми незнаемо, куди Р. О. Н. 
посилала ще сім подібних 
«повідомлень», але, пере-

про септі 
сектант ів.

ионані, пРа^я ЕжеПРважко 
марно. АДойу суспіль- 
зна.ИТРм.° навіть віруючу, 
стві сім ю. на пісьмо» 
в якій би ««- серйозно. 
сприйняли зібратися,
Справді, якщо Р абсурдне, 
то воно про змістом.
?аЕ'Тг» в ньому про те, 
Нібито сам господь бог 

сназав одинадцятирічному 
хлопчикові. Фоб він «пере
дав ето письмо з рун В РУ 
ни за ето полудиш боль
шое“ спасения не забувай 
Г° • П°Го» одержа в Я 'хЄлопИ 

чин?Ь,| Що, власне, пропо
нується розсилати людям? 
Хоч і десять раз перечи
тай не зрозумієш. Окрім 
погроз горем і «низлічі- 
мой болезю», НІЧОГО ІН
ШОГО на аркуші не поба
чиш. Справді, як у тій каз
ці: зроби те. не знаю що. 
Адже автор цієї писанини 
не спромігся навіть вига
дати тексту «святого пісь
ма». Не вистачило фанта
зії1 Чи може, ті, хто пере
писував Ці? нісенітницю, 
просто полінувалися пере
писати повністю (все-таки 
8 раз!) «пісьмо» і виріши
ли, що досить розіслати 
одні лиш погрози?

А про те й не подумали, 
шо такий метод поширен
ня релігійних думок (яких, 
до речі, теж нема), відвер
то скажемо, невдячний.

Не врятує і обіцянка аи- 
конати бажання того, хто 
рознесе «пісьмо» в «разні 
сторони». Надуманий, на
віть жорстокий вчинок 
стосовно бога... Важко ж 
бо й ситуацію уявити ко
ли б раптом листи множи
лись у задуманій пропорції 
і т. д.. навряд чи господь 
бог мав би час навіть по
спати: стільки бажань що
секунди довелося б йому 
виконувати. Де б там було 
до справ інших! Та, зреш
тою, це йому не загрожує. 
Бо, як засвідчує _ і при
сланий до репанції листл 
таємнича Р. О. Н. з Малої 
Виски просто не знала, ку
ди ж послати «святое пісь
мо». В одному 'була спеп- 
нена: нікому воно не по
трібно. а лишати у себе — 
«гріх». Пошлю, подумала, 
в газету... Хоч і знала: ні
хто переписувати його 
тут не буде.

Просто диено, на що 
розраховують ті, хто роз
повсюджує оцю писанину. 
Подібними акціями релігія 
підтверджує свою , безпо
мічність. Погані, виходять 
справи, коли вона поши
рює свої ідеї таиим ось 
примітивно - безглуздим 
способом, страхаючи хіба 
що тільки тих. хто не здат
ний самостійно осягти смі- 
хотсорної суті «святого 
пісьма».

ІТа сцені Будинку куль
тури Олександрійського 
електромеханічного заво
ду — перукарські крісла, 
столики з дзеркалами. По
чинається обласний кон
курс перукарського мис
тецтва. Учасники його — 
молоді майстри з Кірово
града. Олександрії, Світ- 
ловодська. Знам’япського 
району. Устшіівки. До.чпн-

ськоі. Серед них—перемож
ці обласних та учасники 
республіканського конкур
су перукарів .1. Ковальова 
Т. Крнвнцька, В. Рудяк’ 
Н. Шепилова і зовсім юпі 
— недавні випускники 
профтехучилищ Ганна 
Смоляр. Алла Павленко’. 
Молодим майстрам треба 
пі видко зробити клієнтові 
гарну зачіску, яка була б 
йому до лиця. Звичайно, 
застосовувались па кон
курсі й нові моделі. Деякі 
з них присвячені Олімпіа- 
ді-80. Оригінальністю від
значалися спортивні чо
ловічі зачіски. У чоловіків 
дедалі більше входять’ 
У моду зачіски з ко
ротко підстриженого во
лосся. яке укладають' 
ручним феном. Зостається 
в моді й порівняно ДОНІС 
волосся. Мого зачісуюіо 
угору або набік, з проді
лом. Сподобались глядачам 
чоловічі моделі «СпарТзщ, 
«Регата», перспективи.'! за
чіска. жіночі моделі 
«Бриз» (із прямого або 
злегка кучерявого волосся) 
та «Вікторія» (з напівдов
гого волосся). Аплодувала 
в залі моделям «ЗдрастуїЖ- 
Ол і мп іадо-80!». « Елева 11 г-
на», «Ефект».

Грамоти, піппі подарун
ки одержали переможці 
конкурсу. Ось вони: Вален
тина Рудяк. Людмила 
Шевченко. Тетяна Прожогй 
з Олександрії. Ангеліва 
Ковальова та Наталя Ше
пилова з Кіровограда. Та
мара Жданова із Світ.чо- 
водська.

Н. САВРАНСЬКИЙ, 
суддя конкурсу.

П а з н і м к у: свою май
стерність демонструє Ва
лентина РУДЯК.

Фото В. ЛЯМЗІНА.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Понеділок, 9 червня
Друга програма

п. РОМАНОВ.

Друга програ/ла

І КАЛІГРАФІЧНИМ ПОЧЕРКОМ РЕКЛАМНЕ БЮРО 
«ПК»

А (ФЕ) РИЗМИ

10.00 — Повний. 10.20 — 
«Доброго вам здоров’я-. 
10.50 — «Підняті вітрила». 
Репортаж з Миколаївсь
кого музею суднобудуван
ня. 11.10 — Художній те
лефільм «Народжена ре
волюцією». 1 серія. 16.00— 
Лошшц, 16.10 — «Літо піо- 
нерсьКА». 16.30 — < Кому
ністи 80-х». 17.00 — «Ест
радна мозаїка». 17.40 
Документальний теле
фільм «Таємничий світ 
гобелену.». 18.00 — - Ровес
ник». 18.30 - «Актуальні
камера». 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з Футболу: «Чор
номорець» (Одеса) — «Ди
намо (Київ). Одеса. В пе
рерві — «День за днем» 
(Кіровограді. 20.45 — «Па 
добраніч, літи!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
телефільм •• Народжена ре
волюцією». 5 серія. По за 
кінченій — Иоппии.

10.00 — Повніш. 10.15 -- 
Документальний телефільм 
«Дарувати красу-. 10.25 — 
Художній телефільм «На
роджена революцією». 2 
серія. 16.00 — Повніш.
16.10 — «Золотий ключик». 
Військові духові оркестри. 
17.15 — Документальний 
фільм. 10.00 -- «Абітурі-
єнт-80>. Київський іпже- 
пер.чо-будіис.пг.гий’. Інсти
тут. 18.30 — Музичний
фільм -Юність моя». 19.60
— «Актуальна камер;»». 
19.30 — «рік п’ятий, иа- 
перніальїшй. (Кіровоград). 
20.00 — Циркова програ
ма. 20 45 «На добраніч, 
діти!» 21.00 - «Час». 21.65
— Художній телефільм 
< Народжена революцією». 
6 серія. По закінченні —• 
Повніш.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО

■ * * *
II ...Я хочу ету песню про-
II петь, но не знаю нот, слов 

! названия.

мне 
факт

писать, послужит 
напичатанья стихов.

Е. Д.

М. К.
Долппськвй район.
Один 

мс ЧИЙ, 
творив, 
радив: 
і буде

мудрець, не знас- 
ксли жив і що

у цьому випадку 
«Співайіе мовчки, 
все гаразд».

Кіровоград.
Слушна порада, 

тому Ваших 
друкуємо.

* *

m.

віршів
Саме 

і не

» *
Прошу эас оценить эти 

стихи. И лучьшим доказа
тельством того, нужно ли

*
хочеться пе

Огопошеніє
Продлєтіся Корова 

пгчіко Марфа в селі Арсе- 
півка.

Ля-

Об’ява
Продасця кабан Поирл- 

лон (.смол с. Мнколаївськ.

Мені дуже 
ступили не електрогітару.

Н. Я.
Вільшапськмн район.

А може, краще насту 
пити?

Оголошення
Міняю квартиру лвух- 

комиатпу п центрі, з дпоьіп 
сусідами на одпокомпатну 
клартнпу.

Публікацію підготувала 
Віталіна ЗЕЛЕНА.

с. Глинськ,
Світговодський район. "

* * *
Якщо ви покохали 

першого погляду, уважно 
подивіться ще рал.

* * *
Щасливий той. хто наро

дився в сорочці, та ще й 
з галстуком.

* *
Футбольній 

на іі порожні 
помагають.* ♦

Після гри рукою руками 
не позмахують.

Володимир ПОЛІЩУК.
с. Підвисоке,
Новоархангельський 

район.

з

*
команді пдо- 
трибунп до-
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ХТО СИЛЬНІШИЙ?
— Дуби, відома річ, — велика

сила. —
Одна Свиня подружкам говорила.— 
Та все ж віл них сильніша я, Свиня, 
Бо їх уже з десяточок підрила!

ДОНЯ З РОЗУМОМ
— ІІе дурна моя Марина, — 
Резюме зробила мати: — 
Вийшла заміж за машину
І за ступінь кандидата!

ОСЕЛ У ДЖИНСАХ
Одни Осел купив штани.
Та не прості були вони, 
Штани, найкращі па землі. — 
ІІа них наклейка: - Стнер ЛІ®.
Затим сім’я того Осла
Весь місянь впроголодь жила. 
Осел-татусь, Ослиця-мати 
Молились дружно па штани. 
Шкода, неїстивпі вони.
А то б їх з’їли орленята.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ.
м. Кіровоград.

Ннпі ж діждався я втіхи: 
Кажуть, узяи ти три міхи.
Чом же мовчав, не признався?
— Бачте, — Петро запишався, — 
Є в мене кредо сдивс:
Скромність — окраса людніш...

Любов ГНіДЕЦЬ.
с. Тишківка, 
Добровеличківський район.

МЕТАМОРФОЗА

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР

З ХВОРОЇ ГОЛОВИ...
Сова любила дорікати:
— Які ж ви, птахи, всі окаті!

Роман ПОПОВИЧ.
м. Кіровоград.

«СКРОМ ВІСТЬ»
•— Як же цс, Петре, виходить? — 
Мову завферми заводить. — 
Клявся ж бо, вражий ти сипу, 
Що потягнув лиш торбину.

Був замом — 
Баритснив Влас.
Став заеом —
Перейшов на бас.

Лідія ЧОРНА 
с. Федірки, 
Світловодський район.

кандидатів до Рязанської вищої, Уфімської та Воло
годської середніх спеціальних шкіл МВС СРСР.

Школи готують юристів середньої та вищої нваліфі-^ 
націй.

Приймають чоловіків віком до ЗО років, котрі відслу
жили дійсну військову службу, мають середню освіту 1 
за станом здоров’я придатні до навчання й служби в 
органах МВС СРСР.

Випускникам шкіл присвоюють звання «Лейтенант 
внутрішньої служби», видають диплом загальносоюзно
го зразка.

Під час навчання курсанти перебувають на повному 
державному утриманні, одержують стипендію в розмі
рі «ІО крб. на місяць. Особи, які до вступу в школу пра
цювали в органах МВС СРСР не менше 6 місяців, під 
час навчання у Вологодській та Уфімській школах отри
мують стипендію в розмірі раніше встановленого скла
ду-

Вступні екзамени:
б Рязанську школу — з історії СРСР (усно), іноземної 

мови (усно), російської /лови і літератури (письмово й 
усно);

в Уфимську школу — з історії СРСР (усно), російської 
мови і літератури (твір);

у Вологодську шкелу — з математики (усно), російсь
кої мови і літератури (твір).

Вступні єкзамеьи в Рязанській школі з 1 серпня, и 
інших школах — з 1 вересня.

З питаннями щодо вступу звертатися на адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 41, УВС, 
відділ кадрів, кімната № £6.

При собі мати документи про освіту (оригінал), е/йн 
ськовий квиток або приписне свідоцтво, паспорт, свід6<- 
тво про народження, три фотокартки ЗХ^ см, комсо
мольську й виробничу характеристики.

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

Газета 
ЕИКОДИТЬ 
у Еіетсрси, 
четвер
І суботу.

наша 
адреса

І ЗЇ6050, МСП

■ м. Кіровоград,

К вул. Луначарського, 26.

бідділ листів І масової роботи вілліл 
"’’°по^пДИ “- 2 45 36: єіАПовЩалІний 
о Р’- СЧ’Д,Л учнівської молоді —

®’87. відділ комсомольського шиття, 
відділ військово патріотичного вихо- 
пзтппіиТа СП9 чЛГ 2-Л5 35; фотолабо- 
3 С^53 2*56-65; нічна реданція —

Друкарня імен! Г. М. Димитрова 
еидавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Гпінни, ї.Па украинском языке
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