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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ДКСМV

Бюро обкому комсомолу схвалило ініціативу ком
сомольців і молоді Голованівського району та моло
дих робітників підприємств обласного центру ПО 
збільшенню заготівлі кормів для громадської худоби 
і поліпшенню їх якості.

ОДНЯ шириться змагання молоді Кірсвоградщини 
на заготівлі кормів для тварин. Наслідуючи почин 

•| гайворонських кормодсбупникіс, схвалений бюро об- 
кому Компартії України, .онаии і дівчата кожного гос- 

| подарство прагнуть сповна використати резерви стео- 
Я ренчя міцної кормової бази. Так, комсомольці колгос

пів «Україна» та імені XX з їзду КПРС Голсвенівського
1 району, прагнучи успішно завершити п’ятирічку по ви-
i робництву і реалізації тваринницької продукції, перє- 
, глянули свої соціалістичні зобов’язання і вдпеє збіль- 
: шили намічені раніше показники. Кожен молодий тру

дівник села дав слово заготовити ке менш як по 2 тон
ни різних кормів та по центнеру гіллячкоеих кор/лів. По
чин схвалило бюро райкому комсомолу. Нині у ініціа-

■; торів с послідовники в усіх колгоспах району.
ii По-ударному працюють на заготівлі кормів юнаки і 

; дівчата Онуфріївського району, за спільним рішенням 
І райвиконкому та райкому комсомолу тут створено ра- 

.. йонний комсомольсько-молодіжний загін по заготівлі 
! кормів. До його складу ввійшли окремі механізатори

майже з кожного колгоспу. Очолив загін перший сек-
| ретар райкому комсомолу Костянтин Денов. Цього 
І тижня /иолоді кормодобувники прибули в колгосп іме- 
Іні Ілліча, де кормозаготівля йшла незадовільно. За день 

загін здав господарям майже 200 тонн зелених кор/лів. 
Належно дбають про ситу зимівлю худоби комсо

мольські організації ГаЙЕоронського району, колгоспу 
«Победа» ААсловисківського району та багато інших. 
Важливо, що в ці дні прагнення сільської молоді забез
печити фермам достаток кормів знаходить найпалкішу 
підтримку робітничих колективів усіх підприємств об
ласті. Заготовити 300 тонн зеленої маси в підшефному 
колгоспі «Україна» Кіровоградського району дали сло
во на своєму мітингу робітники заводу тракторних гід
роагрегатів. На допомогу сільським кормодобувникам 
вирушили червснозорівці, молоді залізничники Знам'- 
янського локомотивного депо, працівники Ленінського 
райхарчотергу м. Кіровограда. Робота кипить, як це й 
передбачають умови ударного республіканського три- 
місячьика по виготовленню і заготівлі кормів, оголоше
ного ЦК ЛКСМ України.

Масовість трудсЕСго суперництва на зелених жнивах 
вимагає від комітетів комсомолу особливої предмет
ності в роботі, дійового контролю за ходом змагання, 
оперативного відзначення кращих і громадського осуду 
відстаючих. Успіх справи у ці складні для заготівлі різ
нотрав'я дні найбільше залежить від особистої ініціа
тиви, енергійності, діловитості самого Еатажка молоді, 
всіх членів ко/літету комсомолу. Трудова перемога тут 
повинна бути неодмінно забезпечена. Так ставлять пи- 

. тання партія та уряд, цього вимагає наш патріотичний 
обов’язок.

ВИ ЗОБОВ’ЯЗУВАЛИСЬ

з дня 
Леніна 
зміни 

Ленін-

«А в дитинстві я мріяла 
бути вчителькою. В Калі- 
вінграді, де минуло моє ди
тинство, шкільні роки, 
мов невгамовні хвилі, ви
носили па берег кожного 
класу не тільки рожеві 
кулі розваг і захоплень, а 
й уламки моїх наївних 
сподівань. І все 
ж заповітна мрія 
стати педагогом, 
наче непокірний 
човен, пробива
лася крізь бага
тобальні шторми 
спокусливих за
думів і надій. У 
своє покликання 
я вірила аж до 
останнього часу.

Не знаю, чо
му завжди так 
любила дітей. 
Хотілося бачити 
їхні радісні ус
мішки. Приходи
ти вчасно па до

помогу 
друзям, 
їхніми радощами та бо
лями.

Отже, я страшенно хо
тіла бути вчителькою...»

О Ц'|На
2 иоп.

Педіатр Ольга Синова.

Фото Б. ГРИБА.

ЗАВТРА
ДЕНЬ МЕДИЧНОГО 

ПРАЦІВНИКА

МОНОЛОГ
НА РОЗІ
ЧЕРВНЯ

своїм маленьким 
Хотілося жити

ми споминами. Все поча
лося зовсім не так, як 
уявляла собі у вузі.

3.

2.

З піднесеним настроєм 
виходить сьогодні на чер
гову трудову зміну ком
сомольсько - молодіжний 
колектив імені 60-річчя 
ВЛКСМ очисного вибою 
видобувної дільниці № 1 
шахти «Світлопільська». 
Шахтарям, яких очолюють 
змінний майстер Василь 
Петрович Шестопал і 
групкомсорг Микола Ска
лозуб, за успіхи в соціа
лістичному змаганні на

честь 110-ї річниці 
народження В. І. 
перед початком 
вручили Почесну 
ську грамоту. Колектив
В. П. Шестопала став кра
щим у виробничому об’
єднанні «Олександріяву- 
гілля», видобувши до юві
лею додатково до завдан
ня 3900 тонн палива при 
зобов’язанні 3500 тонн.

На рахунку КМК шахти 
«Світлопільська» — 450Э 
тонн надпланового бурого 
вугілля з початку року.

В. ГРИГОРАШ, 
секретар комсомоль
ської організації шах
ти «Світлопільська».

А стала Ольга Сичова 
дитячим лікарем. Після 
закінчення Новосибірсько
го медичного І 
Бона з дипломом 
ра в кишені 
приїхала в 
Почала працювати в Но- 
вомиколаївській амбула
торії міської дитячої по
ліклініки.

Перші самостійні будні, 
одягнені в білий халат, 
укарбувалися в пам’ять 
тривожними й хвилюючи-

інституїу
І педіат- 

1977 року 
Кіровоград.

♦ Я, мабуть, ніколи не 
зможу забути затуманених 
болем і тдкнх безпомічних 
оченят семимісячного Лид- 
рійка К. Здавалося, він не 
тільки благав у мене поря
тунку, але й сподівався 
на нього, вірив мені, ще 
зовсім недосвідченому діїз- 
’шську-псдіатрові.

А втім, усе було не зов
сім так. Уже з першого 
погляду на свого малень
кого пацієнта я зрозуміла 
всю серйозність його ста
новища.
(Закінчення на 2-й стер.).

ги ЕРШ иои говорити про 
штаби і пости, я побу

вав на кращих підприєм
ствах, де чи не найвища пи
тома вага високоякісної 
продукції. Тан, на Кірово
градському заєоді трактор
них гідроагрегатів зі Зча
лом яності її випускають 
54,2, на Олександрійсько
му електромеханічному за
воді — 50 процентів. Пра
цівники фабрини діаграм
них паперів гордяться тим, 
що всі їхні вироби мають 
вищу категорію яності. 
Зрозуміло, що тут важли
вому показнику приділя
ють належну увагу (в чо
му неабияка роль комсо
мольських організацій, їх
ніх штабів та постіе). Але 
вже після перших розмов 
з комсомольськими ватаж
ками, молодими виробнич
никами вкралися сумніви. 
Сумніви не через хибний 
вибір названих еищє під
приємств, які, до речі, ба
гато чим відрізняються

ДО ВСІХ
А КОМСОМОЛЬСЬКІ 

ШТАБИ І ПОСТИ ЯКОС
ТІ. ДВА ПОГЛЯДИ НА 
IX
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІТ.

одне від одного, мають 
суто свою специфіку, не 
через відсутність штабів 
та постів (виняток — Олек
сандрійська фабрика ді
аграмних паперіс; про що 
пізніше). Річ у тому, що 
довелося зустрітися з яви
щем під назеою «варимось 
у власному соку», ись про 
це й піде мова.

13 березня 1979 року, 
йшло чергове засідання 
бюро комітету комсомолу 
Олександрійського 
трсмеханічного 
Розв’язувався ряд питань, 
і в їхньому числі (цитую) 
— «з метою поліпшення 
контролю за якістю про
дукції організувати в це
хах основного виробницт
ва пости яності».

Тоді ж було визначено, 
що до їх складу мають уві
ходити представники адмі
ністрації (майстер, началь
ник дільниці, бригадир), 
комсомольський антивісг, 
передовики виробництва. 
Створили на підприємстві 
вісім постів, снлали спис
ки членів ножного. Зви
чайно, молодіжний пост 
якості — не чарівна па
личка, за одним порухом 
якої бачимо бажаний ре
зультат. Але ефект з’явив
ся: в 110-му складальному 
цеху виявили причину бра
кованої продукції (застосу
вання при монтажі плат 
нестандартного інструмен
ту — електропаяльників). 
Знали про це й раніше. Та 

далі начальника цеху спра
ва не йшла («Де я вам ді
стану паяльники необхід
ної потужності? На складі 
немає»).

Члени ж поста зверну
лися із «сигналом» до ди
рекції. Володимир Федо
рович Жуганов, він на чо
лі підприємства, провів на
раду з начальниками це
хів, іншими відповідальни
ми особами. І питання що
до необхідного інструменту 
розв’язали. Монтажники із 
сто десятого почали пра
цювати без браку. На 
жаль, це лише один-одні- 
сінький приклад, який, го
ворить про ефективність 
постів якості. До того ж 
їхня діяльність випала з 
поля зору комітету комсо
молу. Семен Кожа, сенре- 
тар, пояснює це стихій
ністю. Раніше, в цей час 
торік, приміром, на заводі 
питання про якість вважа
лося вирішеним. Усе-таки 
86 процентів продукції ви- 
пуснали зі Знаком яності. 
Було забезпечено, ян ка
жуть, усі тили. Тепер же, 
коли став до ладу норпус 
магнітних пускачів, номен
клатура виробів зросла. А 
питома вага продукції з 

почесним трикугнином зни
зилася. Справді, виходить 
стихійно. Поки що. Але ж

РАДЯНСЬКЕ 
ВІДМІННЕ

-------- -

приклад сто десятого цеху І 
показує наявність резер
вів підвищення ЯНОСТІ К 
без урахування нових по
тужностей. Треба створю
вати нові пости (в корпу
сі майбутніх пускачів — 
теж). Бо для такого під
приємства, ян Олександрій
ський електромеханічний, 
Де трудяться понад 2100 
комсомольців восьми за
мало. І настирливіше за
являти про себе, якщо хо
чете — апелювати до ко
мітету комсомолу, адміні
страції підприємства. Ян 
це роблять на Кіровоград
ському заводі тракторних 
гідроагрегатів.

Тут створили 46 комсо
мольських постів яності, 
їх очолює заводсьнмй 
штаб. А щоб вирішити те 
чи інше питання, йдуть 
значно коротшим шляхом. 
Про випадни брану члени 
поста повідомляють бюро 
технічного контролю цеху, 
так, як це було б механо
складальному цеху № 2 на 
лінії по Еипусиу шесте
рень. Бюро стає своєрід
ним посередником між пос
том і адміністрацією заво
ду. Але більш оператив
ним, оскільки виконує свої 
обов’язки з допомогою мо
лоді. Ян мажуть, їм з робо
чого місця видніше. Але 
діяльність постів яності й 
на заводі тракторних гід
роагрегатів можна охарак
теризувати як роботу від 
випадку до випадку. Хоча 
й ефективніша вона, ніж 
на електромеханічному в 
Олександрії, та чіткої сис
теми шс не виробили. Не 
ввели її в таке русло, як 
роботу комсомольських 
«прожектористів» чи дру
жинників.

Висновки, що до чого, 
будемо ще робити. А зараз 
повернемося до згадуваної 
вже Олександрійської фаб- 1 
рики діаграмних паперів. II 
Люди тут добре справ ля- І 
ються з виробничими зав
даннями, Еипусизють про
дукцію відмінної яності. Го
му, як пояснили в номітсті 
комсомолу, створювати 
пости І штаби недоцільно. 
Досить того, що фабрик- ’ 
ний «Комсомольський про
жектор» проводить рейди 
з цих питань. Так мірку
ють комітетники. Цікаво, 
чи всі поділяють їхню дум
ну? Я побував у номс<> 
глольсько - молодіжній 
бригаді «Зигзаг», яка пра
цює під девізом «П’яти
річці якості — комсомоль
ську гарантіюі» і мав роз
мову з групномсоргом Лео
нідом Бецом. Ішлося про 
пости яності. Ось фрагмен- Н 
ти з діалога:

— Леоніде, чимале ко
ло виробничих відносин у 
цеху. А чи буває тан, що 
якість вашої роботи при
ходять перевіряти з інших 
дільниць? Чи навпаки —ви 
разом зі спеціалістами, 
представниками комітету 
комсомолу оцінюєте працю 1 
колег?

— Такого не пам’ятаю. 
Ці функції винонує май- 
етєр-контролер, він і фік
сує брак. Думаю, що ство
рити пост якості ие зава
дить. Він міг би одночасно 
стати носієм І пропаган
дистом досвіду. А тан — 
лише обмежуємось ДОПО; 
могою в налагоджуванні 
машин для друкування ді
аграмної продукції.

— Отже, пост — не 
тільки якість, а й досвід?

— Тан.
Комсомольські організа

ції підприємств, де створи
ли пости, штаби яності і 
де мають обов’язково ство
рити їх. ще не виробили 
чіткої програми їх ефек
тивної діяльності. Варять
ся у власному соку. Тому 
н спливає на думку розмо
ва з молодим плавильни
ком Світловодсьного заво
ду чистих металів. Він 
розповів про роботу пос
тів і штабів якості на під
приємстві. Висловив рум- 

1 ну, що настав час обміня
тися ДОСвіДОМ ”

• справі, 
заходи. ------ --
Час. Бо ми на фініші п я- 
тирічни 1
діл для 
річки. Тому осторонь Цьо
го не повинні стояти рай
коми. міськкоми комсомо
лу. Перш за все найбіль
ших промислових центрів 
області — 
Олександрії, 
сьна.

у важливім 
Випобити спільні 

Слушна думна.

яності робимо за- 
наступиої п’яти-

Нівовограса, 
Світловод-

А. ШИЛОШИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ДОБРЕ ОЛОВО
— Що б не робив Віта

лій: сіє чи обробляє посіви, 
доставляє на ферми норми 
чи вивозить на поля доб
рива, — все виконує до 
ладу. — каже голова кол
госпу імені ......... ,___
Вільшансьного рзйону Іван 
Федорович Карамалаи про 
молодого механізатора Ві
талія Кірова.

А обліковець тракторної

Димитрова

бригади Дмитро Михайло
вич Паскаль підрахував:

— Якби всі транторн, 
що є в господарстві, вико
ристовувались і догляда
лись тан. ян Віталіїв Т-40, 
ми мали б за рін не мен
ше 15 тисяч нарбОЕДИціа 
енономії.

Що й казати, цифра ва
гома. „і. котсвськии.



2 стор.

— Хлопчика потрібно 
відправляти нсгаііію в лі
карню, — відразу сказала 
я молодій матері Марії К.

— Та що ви, лікарю! — 
жахнулася та. — Він же 
такий малесенький...

— Це конче необхідно,
— повторила я, — хворо
го терміново треба дис
пансеризувати.

— Гаразд, якщо треба, 
—якось невпевнено промо
вила мати і недовірливо 
подивилася па мене.

Мабуть, моя молодість 
не викликала у неї довір'я. 
А може, мої слова були 
не досить переконливими. 
Тепер, коли я згадую Анд
рійка, мені стає не по со
бі...

Мати не відправила но
го в лікарню. А коли 
другий день я навідалась 
до нього, то вже нічим за
радити йому не змогла.

... Коли вмирають діти
— це найстрашніше. І від 
почуття страху за життя 
маленького хворого я не 
зможу ніколи відвикнути. 
І, можливо, саме тому ко- 

МОНОЛОГ
НА РОЗІ

жеи із них, поки потра
пить в облікову картку 
спершу береться па облік 
у моєму власному серці».

4.
Комсомолка Ольга Си

чова обслуговує дільницю, 
на якій мешкають 730 під- 
літкіа, із них 65 віком до 
одного року. Тобто ті, над 
якими молодий лікар несе 
щоденну особливу варту 
дільничного педіатра.

Цього року на її діль
ниці не було жодного ви
падку смерті. Досягти та
кого результату не прос
то. Ось чому О. Сичова 
щодня в середньому від
відує 10—15 квартир, а 
взимку, особливо під час 
епідемії, у неї на ден-» 
буває до ЗО і більше вик- 
ликіз.

Важкі ці будні з білих 
халатах. І ще важче були 
б долати їх, якби на до
помогу не приходили стар
ші колеги, товариші по 
роботі.

5.
«Яка іцпра вдача і від

крита душа у нашої заві
дуючої третім відділенням 
Ганни Семепівии Слобо- 
дяппк! Я її по праву вва
жаю своєю наставницею. 
Скільки мудрих порад да
ла мені цей досвідчений і 
прекрасний педіатр! Саме 
вона вчила мене мудрої 
науки самовитрпмкп, без 
якої медичний фахівець 
просто неможливий. А тим 
більше — дитячий лікар.

Дитина — це особливий 
пацієнт. До того ж, коли

(Закінчення.
Поч. на 1-м стор.).

Рядок ПОДЯКИ
На лікуванні в госпіталі для інвалідів Великої Віт

чизняної війни зі мною сталася така пригода. В нашій 
палаті якесь упав мій сусід по ліжку, і я поспішив йому 
иа допомогу. Піднімаючи товариша, я вивихнув хребет.

Після цього я не міг ні присісти, ні піднятись. І ТУТ 
па виручку прийшла молода масажистка Людмила їг- 
катьєва,

Людмилі ліпне 19 років. У госпіталі вона працює дру- 
гий рік. Але вже встигла завоювати авторитет і пошану 
серед хворих. ' - • '

С_ В. МІРОШНИЧЕНКО.

на

14 червня 1980 року

ДО ОТЧОЇ СЛАВИГВАРДІЙЦІ П'ЯТИРІЧКИ

лікаря «консультують» ба
бусі і дідусі хворого, а мо
лоді батьки з енциклопе
дичними знаннями почи
нають самі встановлювати 
діагноз, тоді справді тре
ба бути лікарем, виховате
лем і дипломатом водно
час. Ой як це нелегко!

І яке велике спасибі я 
хочу сказати на адресу 
старшої сестри Валентини 
Євгеніївни Салтан, що з 
перших днів не тільки во
дила мене по дільниці, а й 
давала такі потрібні ха
рактеристики окремим 
важким сім’ям, діти яких 
були у мене иа обліку.

Ні, дитячий лікар — цс 
особливий медичний пра
цівник. Адже йому дово
диться мати справу пере
дусім не з хворим, а з йо
го батьками. І тому трап
ляються іноді навіть такі 
монологи:

— Петрику, що у тебе 
болить? — питаю у ма
ленького пацієнта.

— Животик, — відказує 
мама, — животик у нас 
болить.

— А голівка 
як?

— І голівка у 
нас трохи бо
лить, — з готов
ністю відповідає 
ненька.

А Петрик упер
то мовчить і тіль
ки глипає з-під 
лоба то на тьо- 
тю-лікаря, то па 
свою маму. Ось і 
встанови 
вильний 
у таком}' 
ку».
ЇГ5 ОНА ще ду • 

же молода. 
Тож до її облич-

пра- 
діагноз 
випад-

чя так іде щира білозуба 
усмішка. Саме ця усміш
ка, моз чудодійні ліки, в 
однаковій мірі діє як на 
юних пацієнтів, так і на 
схвильованих батьків.

Ольга Сичова працює в 
одній з кращих амбулато
рій дитячої поліклініки на
шого міста. Про це крас
номовно свідчать шість 
вимпелів за перемогу з 
соціалістичному змаганні, 
що висять на стінах прий
мальної...

Зараз надворі буяють 
зеленню і квітами сади й 
парки Кіровограда. Дощі 
зеленими стрілами прони
зують хрещате листя і ви
стукують срібну мелодію 
на асфальті тротуарів. І 
все ж небо над ними пов
ниться синизною високого 
й глибокого купола.

Літо починається з черз- 
ня. Зрілість починається з 
літа. До комсомолки 
О. Сичової зрілість уже 
прийшла. Прийшла разо/л 
з її неспокійними й не
втомними буднями, які 
починаються раннім ран
ком і кінчаються пізно 
ввечері.

Саме тоді у себе вдома 
вона зустрічається з чоло
віком Сергієм (він війсь

ковослужбовець), і молоде 
подружжя святкує такі ко
роткі й скороминущі хви
лини сімейного щастя.

А за вікном червень 
стріляє зеленими стрілами 
дощу і вистукує на асфаль
ті срібну мелодію моло
дості і позавтрашньої до
роги до заповітної мети.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

І

ДЛЯ формувальника
Анатолія Ткачепка 

«звично» бачити своє пріз
вище першим у списку пе
редовиків соціалістичної'/ 
змагання. Однак, цього ра
зу бригадир комсомольсь
ко-молодіжного колективу 
київського заводу верега- 
тів-автоматів імені Горь
кого особливо радів — 
слідом за ним «вишикува
лись» усі члени його 
бригади, що перейшла н і 
роботу за єдиним наря
дом.

Коли почали працювати 
по-иовому, особисті показ
ники Анатолія помітно 
знизились. Але він був пе
реконаний, що це тимча
сово, як вірив і в те, що у 
виграші буде весь колек
тив. І справді: лише за 
кілька місяців виробіток 
бригади зріс па 45 про
центів! А хлопці ж при
йшли з різних дільниць, 
зовсім мало знаючи однії 
одного. Що ж забезпечило 
успіх?

— Робота за єдиним на
рядом згуртувала нас, — 
говорить комсорг Іван 
Чсрнишин. — У кожного

УВАГА: ПІДЛІТОК!

ЗАПРОШЕННЯ
ДО РОЗМОВИ

життя при- 
перебуаання 

пам'яті на-

Ранок його 
пав на роки 
в Куряжі. У 
завжди лишилися рідна 
комуна, брати і сестри, 
колишні безпритульні, що 
знайшли тут свій дім, Ан
тон Семенович Макарен
ко— уособлення чесності 
і доброти.

До того зазнав горя: 
голод і холод, важкі по
шуки шматка хліба, зну
щання куркулів... Віднині 
зароджувалася зоря ново
го, щасливого життя і Вік
тор Ніктовенко весь по
ринув у навчання, у свідо
му колективну працю єди
ної, дружної сім і — ко
муни.

Піонер, комсомолець... 
Його енергії вистачило б 
на п'ятьох: незмінний ви
тівник і зачинатель усіх 
добрих справ, секретар 
комсомольського осеред
ку дитячого будинку, член 
губному комсомолу Хар
кова.

Запеклі бої на кордоні 
з Латвією у складі 105-го 
артилерійського полку, 
гіркота відступіз і перших 
втрат... П’ятого жовтня 
1941 року політрук Нікто
венко привів свою бата
рею на Волоколамське 
шосе, де вона влилася в 
дивізію генерала Панфі- 
лова.

За бої під Москвою на 
грудях Ніктовенка засяяла 
висока нагорода — орден 
Червоної Зірки, вручений 

за плечима були досвід 
роботи в ливарному цеху, 
вміння виконувати якусь 
одну операцію. Але техно
логія вимагала знання 
всього процесу заготовки 

ЕНТУЗІАЗМ
плюс
ТВОРЧІСТЬ
форм, а отже, й оволодін
ня кількома суміжними 
спеціальностями. До того 
ж вела і суть впровад
женої нами системи. Від 
знань кожного залежав 
успіх бригади.

Ливарний на заводі — 
цех допоміжний. Але для 
хлопців він — головний. 
Адже на їх дільниці почи
нається шлях створення 
єдиних у країні високо
продуктивних верстатів, 
відомих більш як у ЗО 
країнах світу. І саме від 
колективу формувальників 
багато в чому залежить,

в
Г. К. Жукозим...

По війні — служба 
лазах Радянської Армії, 
фронт мирного будівницт
ва: багатолітня праця у 
виробничому об’єднанні 
«Дніпроенергобудінду с т- 
рія». І — часті зустрічі з 
молоддю.

Спогади ветерана ком
сомолі? викликають не
змінний інтерес. І сьогод
ні, затамувавши подих, 
слухають Віктора Тихоно- 
вича світловодські юнаки 
— старшокласники. Розпи
тують, цікавляться подро
бицями...

Влаштований масово-по
літичним відділом Палацу 
культури імені В. І. Лені
на вечір-зустріч «Хлоп’я
ча розмоза» — в розпалі. 
Розділ перший: «Життєві 
уроки». Життя, в якому 
відбилася доля цілого по
коління Країни Рад, бен
тежить думку, запалює 
ентузіазмом перших ком
сомольців серця комсо
молі? сьогодення.

Розділ другий: «Сила, 
здоров’я, краса». Біля мік
рофона — полковник за
пасу В. М. Колосов, голова 
Світловодськоі міської ко
місії по прийманню норм 
ГПО:

— Я вірю, що настане 
час — і як колись лікар 
витіснив знахаря, так 
спорторганізатор замінить 
лікаря. До нього підуть 
люди по пораду, думаючи 
про те, як зберегти і 

скільки агрегатів зійде з 
конвеіієра величезного під
приємства.

Інтенсифікації робіт пе
редував копіткий пошук. 
Новатори добились збіль
шення потоку формуваль
ної маси, вдосконалили 
систему електричного жив
лення ванн, поліпшили 
технологію виливання де
талей. Впровадження ра
ціоналізаторських пропо
зицій дало можливість 
скоротити затрати праці 
па виготовлення деталей з 
високоміцного чавуну в 
два—три рази.

Створюючи бригаду, мо
лоді робітники вирішили 
вийти на рубежі, яких на 
заводі ще ніхто не дося
гав. Багато хто називав 
тоді це «ентузіазмом на 
голій основі». Але комсо
мольці довели правиль
ність обраного ними шля
ху. У всесоюзному соціа
лістичному змаганні вер
статобудівних підприємств 
за гідну зустріч І10-Ї річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна бригада 
А. Ткачепка була названа 
кращою в країні.

8. ЧЕРНИШУК, 
кор. РАТАУ.

примножити здоров'я. І 
єдиний рецепт тут — 
спорт.

На особистих життєвих 
прикладах періоду Вели
кої Вітчизняної війни ве
теран переконливо пока
зав, як фізичний гарт, здо
бутий, у спорті, допома
гав переносити труднощі, 
акгизно діяти в складних 
умовах, забезпечуючи 
значною мірою успіх гієї 
чи іншої бойової операції.

— Слово надається 
Олександрові Васильовичу 
Литочкіну, помічнику про
курора міста, — каже ве
дуча, завідуюча масово- 
політичним відділом Пала
цу культури імені 3. І. Ле
ніна Л. С. Стегній. — Він 
відкриває наступну сто
рінку нашої зустрічі: «Бе
режи честь змолоду».

Правопорушення підліт
ків. їхні мотиви, доклад
ний аналіз кількох випад
ків — за таким планом ви
ступив Олександр Васи
льович. Його думку про
довжив Г. 1. Лахмотько, 
старший інспектор комісії 
у справах неповнолітніх.

Такою була перша «Хло
п’яча розмова».

— Подібні вечори-зуст- 
річі проводитимемо регу
лярно, — каже Л. С. Стег
ній, — як з юнаками, так 
і з дівчатами. Мета вечо
рів — активізація ідейно- 
патріотичного виховання 
молоді, широка пропаган
да празозих і медичних 
знань, розвиток кругозору 
юні під час зустрічей з ці
кавими людьми, розв я- 
зання в якійсь мірі проб
леми раціонального вико
ристання вільного часу...

В добру путь!
А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 

учень середньої шко
ли № 2 м. Світловод- 
ська.

ПОКЛИКАЛО
♦ОРЛЯТКО»
Я_Д ЕЩОДАЗНО на терито- 

рії Знам’янського ПТУ 
№ 3 проходив обласний 
фінал воєнізованої гри 
«Орлятко» серед учнів 
профтехучилищ області.

На фінал, якому пере
дували змагання з учили
щах, прибули представни
ки чотирнадцяти команд 
— найсильніші, найсприт- 
ніші, найсміливіші.

Команди вишикувались. 
Звучить урочиста клятва. 
Юнармійці запевняють, 
що еони наполегливо го
туватимуться до захисту 
Батьківщини, примножува
тимуть бойові традиції 
батьків.

І ось почалися змагання. 
Найкращу стройову підго
товку показали команди 
юнармійців Олександрій
ського СГІТУ № 1 і Кіро
воградського ПТУ № 4.

А на майданчику стадіо
ну йде запекла боротьба. 
Це юнармійці змагаються 
з розбирання і складання 
автомата. Ветерани Вели
кої Вітчизняної війни суд
ді змагань М. П. Фурмо- 
нов, О. С. Кирієнко відзна
чили, що всі юнармійці 
підготувалися дуже доб
ре.

На перше місце вийшло 
Олександрійське СПТУ 
№ 1 (перше місце, 3(2
очок). Друге місце посіли 
юнармійці Кіровоградсь
кого ПТУ № 4, а третє — 
команда Кіровоградського 
ПТУ № 8.

У стрілецькому тирі пе
ремогли юнармійці Знам’
янського ПГУ № 3, Олек
сандрійського СПТУ № 1 
і Кіровоградського ПТУ 
№ 2.

Змагання з бігу. Туг 
найшвидшими були юнар
мійці з Олександрійського 
ПТУ № 7, Олександрійсь
кого СПТУ № 3, Олек
сандрійського ТУ № 3.

Призові місця у військо
во-спортивній комбінова
ній естафеті посіли коман
ди Знам янського ПГУ 
№ 3, Кіровоградсько/ о
ПТУ № 4 і Дмитрівського 
СПТУ № 9. Команда ос
таннього
третьою й у змаганнях з 
цивільної оборони (на 
першому місці — юнар
мійці Кіровоградського 
ПТУ № 4, на другому — 
Олександрійського СПТУ 
№ 1).

Переможцями обласно
го фіналу гри «Орлятко» 
серед професійно-техніч
них училищ стали коман
ди Знам’янського ПГУ 
№ 3, Олександрійського
СПТУ № 1, Олександрій
ського ПТУ № 7, відпо
відно поділивши перше, 

| друге й третє місця. їм 
І вручено кубки, грамоти 
І обкому ЛКСМУ, призи й 
1 пам’ятні подарунки.
1 л. котов,

обласного

училища була

інспектор 
управління профтех- 
освітм.
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ПРИРОДА І ТИ-

■ нр ОДІ у зихозанціз ди- 
А тячого садка № 29 
м. Кіровограда було 
справжнє свято. Вони бу
ли учасниками конкурсу- 
зиставки дитячих малюн
ків, що проводився під де
візом «За ленінське став
лення до природи», і 
одержали нагороди. Лю
бов до квітки і дереза, до 
річки і поля потрібно ви
ховувати з наймолодшого 
віку. М. І. Калінін говорив, 
що любов до Батьківщи
ни починається з любові 
до природи. Цю любов 
працівники Кіровоградсь
кої міської організації 
Товариства охорони при
роди прагнуть виховати у 
найбільшої кількості дітей, 
юнаків і дівчат. Нині з її 
лазах близько 55 тисяч чо
ловік.

■■■■■вашииши

Успішно діє університет 
«Природа», який має кіль
ка факультетів, що пра
цюють у лекторії облас
ної організації Товари
ства «Знання», в другому 
гуртожитку зазоду «Чер
вона зірка», технікумі по 
підготовці керівних кадрів 
для сільського господар
ства. Це приносить чима
лу користь.

Юні члени Товзристза 
озеленюють території, до
глядають і оберігають зе
лені насадження на за
кріплених ділянках мікро
районів, виготовляють 
шпаківні, збирають лікар
ські рослини. Добре по
ставлено природоохорон-

ПЛАНЕТА «МК»

Угорщина 
аплодує

Звістка про те, що по
чався новий космічний ек
сперимент, у якому бере 
участь Т перший угорський 
космонавт Берталан Фар- 
каш, швидко облетіла всю 
країну. Незважаючи на 
пізню годину — повідом
лення по радіо і телеба
ченню пролунало після де
сятої вечора, — МІЛЬЙОН!! 
угорських телеглядачів си
діли біля телевізорів і сте
кли за унікальними кад
рами запуску космічного 
корабля «Союз-36».

— Усі односельці при
ходили і казали мені: «Пи
шайся, Бежке, своїм сп
ішні» — розповідає, мати

ТОПОЛІ!

угорського космонавта Ер- 
жебет Фаркаш, яка живе 
в селі Д’юлахазе в облас
ті Собольч-Сатмар. — Я, 
звичайно, і серцем відчу
ваю, і умом розумію, яка 
значна подія відбулася, 
та на душі все ж неспо
кійно. Коли перед польо
том гостювала у Вертала- 
на в Зоряному містечку, я 
шукала слідів утоми у 
нього на обличчі, а син ус
міхався і заспокоював: 
«Усе в порядку, все буде 
добре».

Хвилювання матері зро
зуміле, як зрозуміла й за
служена гордість угорсь
ких учених. Ось що сказав 

ну роботу в тринадцятій, 
двадцять другій, тридця
тій, тридцять третій місь
ких школах. А учні сьомої 
і шістнадцятої шкіл візь
муть під охорону липи в 
дні "цвітіння в парку іме
ні Перемоги, де окремі 
жителі буквально обдира
ють дереза.

У місті створено чимало 
первинних організацій То
вариства охорони приро
ди. Стали на захист зеле
ного друга робітники за- 
зодіз «Черзона зірка», ра- 
діовиробіз, м’ясокомбіна
ту, швейного об’єднання. 
Та, на жаль, такі організа
ції створено ще не на 
всіх підприємствах.

директор Центрального ін
ституту фізичних дослід
жень Угорської академії 
наук академік Ференц, 
Сабо:

— Запуск радянського 
космічного корабля «Союз- 
36» з угорським космонав
том на борту по праву 
викликає у нас, угорських 
учених, і громадськості 
країни радість і велику 
гордість. Каші вчені до
сяглії значних результатів 
у дослідженні Сонячної 
системи і Сонця, космічно
го проміння, в геофізиці, 
геодезії та інших галу
зях науки. Програма «1н- 
теркосмос» дала нам змо
гу включитися в космічні 
дослідження.

Нинішній політ нашого 
космонавта є органічною 
частиною процесу, мета, 
якого — науковий про
грес.

Рудольф КОБАЛЬ, 
власкор АПН.

Будапешт.

У Кіровограді склалося 
помилкозе ставлення до 
канадської тополі та білої 
акації. їх вважають мало
цінними породами, всюди 
вирубують. Це неправиль
но. Дереза з красивою 
кроною добре прижилися 
У нас. Вони приносять лю
дям багато користі: очи
щають позітря від пилу, 
від газів. А щоб позбути
ся пуху у вегетаційний пе
ріод, досить один раз на 
п ять років обробити кро
ну тополі. Юні члени Това
риства повинні мужньо 
захищати ці чудові дере
за. Необхідно добитися, 
Щоб не тільки ми, а й май
бутні покоління мали змо
гу користуватися всіма 
благами, які дає нам при
рода рідного краю.

Р. ПОПОВА, 
відповідальний секре
тар міської організа
ції Товариства охоро
ни природи.

На знімку: виступає 
ансамбль танцю «Юність 
трудова».

Фото Р. АЗР1ЄЛЯ. 
(Фотохроніка РАТАУ).

До книгарні № 10 обл- 
книготоргу надійшли нові 
видання художньої літера
тури:

Олесь ГОНЧАР. Твоя зо
ря. Роман . К., <Диіпро>. 
1980. 326 crop. (Серія «Ро
мани й повістЬ). Ц. 1-20.

П. Л. ГУЛАК-АРТЄМОВ- 
СЬКИИ, Я. І. БОРОВЯКОВ- 
СЬКИИ, В. М. ЗАБІЛА, 
М. М. ПЕТРЕНКО. Вибране. 
Вірші, балади, байки. Для 
середнього шкільного віку. 
К., «Веселка*, 1980. 1-14
стор. 1л., Ц. 35 коп.

До збірника ввійшли 
кращі вірші відомих укри- 
їнських поетів дожовтне
вого періоду П. II. Гулака- 
Артемозського, Л. 1. Боро- 
виковського, В. N. Забіли, 
М. N. Петренка про любов 
до рідного краю, романтич
ні балади, байки в котрих 
звучить протест проти за
силля кріпосників.

Панас КОНУРА. Початок 
вічного. К., «Дніпро». 1980, 
454 стор. Ц. 1-80.

Події роману відомого 
українського радянського 
письменника Панаса Кочу- 
ри відбуваються іга Украї
ні в період Жовтневої ре
волюції та громадянської 
війни. В запеклому поєдин
ку зіткнулися два світи, 
дві ідеології — революцій
ного народу, який віддає 
всі свої сили боротьбі за 
світле майбутнє, за владу 
Рад, і представників ек
сплуататорських класів, 
що прагнуть зберегти ста
рий. «буржуазний лад.

Слово про подвиг. Збір-

НА ТВОЮ 
КНИЖКОВУ 
полицю

ПИК. Для середнього й 
старшого шкільного віку. 
К„ «Веселка;, 1980. 238
стор., іл. 00

Оповідання, уривки з по
вістей і романів українсь 
ких радянських письмен
ників о. Довженка, п За- 
гребельного, ІО. Збанацько- 
ю та інших про мужність 
і відвагу радянських лю
дей, виявлені в роки Вели
кої Вітчизняної війни.
, ЛУ3’?’0, Збірник. Випуск 
1-1-11. Переклади з мов на
родів СРСР. К., «Дніпро«» 
1980. 255 стор., іл. ц. 1-УО.’

Цей випуск «Сузір’я»»' 
присвячений 110-й річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна. В щорічнику вміщено 
твори майстрів слова брат
ніх республік старшого 
покоління та учасників VII 
Всесоюзної’ наради моло
дих письменників, у яких 
відображається ленінська 
тема, художньо осмислює
ться наше сьогодення в 
його невпинному русі.

У щорічнику також 
представлено репродукції 
творів художників братніх 
республік, що ввійшли в 
Ленініану.

Л. БЄЛЯЄЗА, 
завідуюча магазином 
№ 10.

Тепер, коли у вузах 
студенти гарячково гор
тають конспекти на літ
ній сесії, а в садах і пар
ках солов'ї виводять не
ймовірні рулади, юність 
навстіж розпинає двері 
у світ мрії і пісень. Неза
бутні дороги. зустрічі, 
перше кохання. Такі хви
люючі. неповторні сту
дентські роки...

Саме про це нова пое
ма нашого кіровоградсь
кого поета, лауреата об- 
.'ІЬСНОЇ комсомольської 
премії імені £0. Японсь
кого. члена Спілки пись
менників Радянського 
х?»юзу Володимира Базн- 
яевського.

Під сивим, під вимерзлим 
небом, 

де строгих снігів білина, 
пишу оці вірші для себе, 
а може, й для тебе, хтозна. 
Насмілюсь — розгубленій 

музі 
шепну твоє любе ім’я 
й повірю в реальність ілюзій, 
що ти не чужа, а моя.
І знову — цей вітер зі сходу, 
поривчаста музика рук, 
шнроні потьомкінсьні_ сходи, 
і Пушкін, і бронзовий дюк.
Стою біля витоків чистих 
начнращих моїх сподівань. 
Пульсують неонові числа 
ренлами, і пахне герань.
І море довкола, і світле 
твоє найрідніше лице.
І так мені хороше, світе, 
несила сказати про це.

II.

Тут щастя десь поруч 
кружляє, 

жар-птиці пером виграє.
^Ян промінь — піймав і немає, 

немає і все-таки є.
Я вірю — воно не омана. 
Душа невситима й дзвінка.
Неначе виходиш з туману 
на вогник свого маяка. 
Яне там у дідька минуле! 
Невтолеме прагнення жить. 
Чи вічність, чи мить 

промайнула, 
Одне твоє сонце сліпить! 
Цей місячний парк, наче 

острів, 
я ледве його пізнаю.
Мов п’яний, шукаю наосліп 
ласкаву довіру твою.
0, порухи серця співочі! 
•н знаєш, а я однолюб... 
Цей шепіт, ці лагідні очі. 
Цей безум обіймів і губ.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

Живу 
обіцянкою 

свята
-------------------------- СТУДЕНТСЬКА ПОЕМА

III.

Ба навіть — ні тіні утрати.
А небо таке голубе. 
Живу обіцянкою ейнта, 
прокинуся — бачу тебе. 
До чогось усе дослухаюсь, 
так нібито щось стережу. 
Поїду — за містом тиняюсь, 
Із птахом і злаком дружу. 
То — з хати, то знову — 

до хати. 
Чи все в тебе, люба, гаразд? 
О щастя!

Воно дикувате. 
Дожити б до нього ще раз! 
Не знав я в ту пору бузкову, 
таку нескупу на дива — 
прихильність твоя тимчасова, 
минуща, як цвіт і трава. 
Не міг я тоді зрозуміти, 
як день усміхазся за днем, 
що ми нерозумні, мов діти, 
яні легноважать з вогнем.

IV.

Світанок пронинеться рано, 
заграє на струнах дзвінких. 
Умиє столітні платани 
бланитом небес наливних. 
Гліцинії віть фіалкова, 
і гул різномовний щодня, 
і опери чаша казкова 
афішами нас зупиня.
А майво акацій летюче, 
душі безоглядь-ненасить, 
і пляж Ланжерон, і болюче 
до змори бажання любить. 
Тут море прекрасне, лк море, 
за молом — пирій та спориш. 
«Тебе розлюблю я нескоро»,— 
губами мені шелестиш.
А я докоряю нестрого. 
кохана, дивуюся — ти! 
Усе це до того, до того 
до відчаю і німоти.

V.

Студентсьний наш дім
на Пастера. 

Ти хвора, ти в ліжку, сама. 
На тумбочці — книги, папери, 

на книгах — мікстура. Зима.
Я хунаю довго 3 долоні 
Я зрушити з місця боюсь.
Я в очі твої безборонні, 
неначе в люстерко, дивлюсь. 
Я тим тебе, люба, лікую 
що смішно бентежусь, мовчу 
нервую, незграбно цілую 
і щось несусвітне шепчу. 
Настільної лампочки глянець 
і тіні печальні в кутках. 
І болісний кволий рум’янець 
на схудлих на милих щоках. 
На бильці халатин квітчастий, 
старенький незрячий торшер.., 
Таним я пригадую щастя. 
Таким пам’ятаю тепер.

VI.

У мить каяття безнадійну, 
коли порятунку нема, 
збагнув я — цей світ 

аварійний, 
у ньому, нрім світла, — 

пітьма.
О мудрість моя запізніла, 
остуда безрадісних слів! 
По Пушкінській осиротіло 
відлуння твоїх каблучків. 
Ну що ж воно сталося згодом? 
У сонячний ранок — гроза. 
Ти щось зауважила гордо. 
Я гордо тобі відназав.
Здавалось би — руни подати, 
обом полічити до ста.
Та віща фатальність утрати 
залізно зімкнула вуста.
А ти усе далі і далі.
Мені б зупинить. Закричать! 
Натискує час на педалі — 
уже тебе не наздогнать.

VII.

Полишу на потім роботу. 
Стипендію перелічу 
й подамся до тебе в суботу, 
ян чин, на таксі прикочу. 
Хтось вийде — не мама? — 

на ганок. 
Помовчить і скаже — нема. 
Всю ніч простовбичу.

під ранок 

з околиці — ти. Не сама. 
Зневажливо зиркне супутник 
в ясній позолоті погон.
Все ясно — банальний 

трикутник. 
Відлига. Безлюдний перон. 
Обухом — образа гаряча. 
Пекельна така печія.
О юність наївна, незряча, 
злочинна довіра твоя! 
Додому.

Додому.
Додому.
А розпач! А думна однак 
нікчемна — ноли б -повідомив, 
можливо б, не трапилось так!

VIII.

Навально під ритми залізні 
громохких залізних коліс 
щільнішали сутінки пізні, 
важкі і сирі, як заміс.
З приморських продутих 

лиманів, 
з долин, де пожухла трава, 
котила під вікна туманів 
глуха непроглядна моква. 
Страждав я і мучизся марно, 
зіщулившись в самотині.
І відсвіт скорбот планетарних 
тремтів на дощаній стіні.
Я думав про серця високість 
і ницість його водночас.
І про непотрібну жорстокість 
неправедних вчинків і фраз. 
Пливли над вагонами сосни. 
Йиміли сніги на плато.

плакав. Та сліз тих
, дорослих, 

клянуся, не бачив ніхто,

IX.

Я думав — прочахну 
з ранами.

Я вірив — забуду-таки. 
Та, певне, з собою лукавив, 
бо вийшло якраз навпаки. 
Згадаю каштанів хуртечу, 
театр, вулканічний граніт 
н намислю хоч подумни втечу 
в той, світлом осяяний світ. 
Крізь вихлюпи й вишуми 

весен, 
крізь ту найчистішу блакить 
я чую твій голос небесен, 
він нличе н озватись велить.

X.

Коли я себе непомітно 
назад завертаю, назад, 
що вдієш — прикмета 

примітна: 
уже на порі листопад. 
Загачений досвіду мулом 
чудес голубий океан. 
Ілюзії — втеча в минуле. 
Невдах незугарний талан. 
Я тим завинив нещасливо, 
що власного щастя не знав, 
що подумни, навіть, можливо, 
все схожу на тебе шукав. 
Тепер і сміюся. І плачу. 
Відомий, звичайно, мотив. 
За ту необачність дитячу 
майбутнім своїм заплатив. 
Ніхто мені не допоможе 
в щодення заплутаній грі.

І тільни навиліт — 
а може? — 

пронизлизий оклик зорі!

XI.

Я звик тебе звати своєю. 
І ти Дон-Кіхота не руш. 
Миліша авжеж Дульсинея, 
коли в Дульсинеї є муж. 
Принадно, хоч і недоладно 
себе уявляти в раю, 
за зраду любити незрадно 
і вірить в незраду твою, 
і все-таки це, лиЬонь, краще, 
ніж десь, упиваючись в дим, 
у долі прихильності нлянчить 
чи циніком стати пісним. 
Коли до клітини продута 
стражданням сирітська душа, 
зневіра — убивча отрута, 
цинізм — найстрашніша іржа. 
Коли я один в круговерті 
всіх прикрощів, навіть тоді 
мені ти, як ліки від смерті, 
опора в найбільшій біді.

XII.

Душа до вигадувань схильна, 
ноли по руїнах ступа
і зграя гризот непосильна 
її, мов коноплю тіла.
Я інколи думаю — може, 
до власної вигадки звик, 
і та, що на тебе схожа, 
подоба твоя чи двійник. 
Можливо, зіткав я з туману, 
з безсоння нічних міражів 
твій образ?

І вірю в оману 
химерних своїх віражів? 
Хай буде — міркую — 

хай буде. 
Не в програші я все одно. 
Ти — свято у прісний мій 

будень. 
Незрячому — в простір вікно. 
Рельєфно, як сонце із диму, 
обличчя твоє вирина, 
і повниться радістю дива 
летюча життя бистрина.

ЛІН.

Чень сумно угледіть в романі 
героя в роніевій/Пітьмі.
Моли нас лишають кохані, 
як часто ми винні самі. 
У дні невситимої спраги, 
жаги поривання і втіх — 
чомусь ми скупі на увагу 
до них, найдорожчих своїх. 
Я жив, як у полі рослина, 
землі наслухаючи дрож, 
і все забував — ти дитина. 
Та й сам я дитина також. 
А зараз — у холод і спеку 
лиш відблиском світла 

свічусь. 
Зізнатися в цьому нелегко. 
І все-таки л зізнаюсь. 
Та всупереч глузду, затято, 
хоч будень у грудень гребе, 
живу обіцянкою свята, 
що гріло мене і тебе.
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ТОЧНІ-

їа сеь 
«До

ОД я ГНЄ11І,

пожежі, 1

и® О1К1ІА жінка хоче бути 
1,1 красивою, нарядною, 
модною. 1 хто наважиться 
осудити Гі за цілком при
родне бажання подо-, аткел 
еоіч та оточуючим’: ' 
порада спеціаліста: 
кожної моди треб:: стави- 

■ тись трохи Іронічно, трохи 
К звисока 
к але й не раболіш твуваги.

Якщо ви добре 
костюм не впадатиме в очі 
і і:;ім скажуть: який у нас 
і армий вигляд сьогодні! 
•їстері гайтеся почути за
мість цього: яке у вас ши
карне плаття!»

Сьоіодіїі жіночій одяг 
стає дедалі зручнішим, рк 
ціснальнішн-.;, практичпі- 
иііім. Ця тенденція є ГО
ЛОВНОЮ і в діяльності всіх 
;я.1 : удияків моделей V І’й- 
дянському Союзі, які роз
робляють напрями моди і 
подають 
розвитку 
швейних

— Ми 
рнчпосгі 
моду. —

— не ігнорувати.

г.

ет у етилі «ретро», Іноді 
звужений донизу. Най
більш модний елемент — 
розширення, і випрямлен
ня плеча. Рекомендована 
довжина — 8 — ю санти
метрів нижче коліна.

Деякі моделі одягу НИ
НІШНЬОГО сезону нагаду- 
ют ь формений — великою 
кількістю деталей, які ще 
зовсім недавно вважалися 
виключно привілеєм чоло
вічого костюма Ллє наряд
ні блузки в романтичному 
стилі пом'якшують стро- 
і іеть ділового костюма. Су
часна мода звернула увагу 
жінки на буфи Поряд з 
буфами, не посту паїочись 
їм популярністю, йдуть 
м'які складочки, ряди збо
рок. Набули популярності 
ефектні доповнення — 
яскрава сумочка, шарф, 
ланцюжок. Модні різнома
нітні пояси. Відроджують
ся «вечірці» тканини: ат
лас, парча, тафта. Символ 
сьогоднішньої моди — 
тридцятирічна спортивна 
. Піка, при цьому в моде
лях всіляко підкрсслюєть-

пропозиції ЩОДО 
асортименті/ 

виробів. —.
уникаємо катего- 
в судженнях про 

__ , каже головний 
художній керівник Загаль
носоюзного Будинку моде
лей опягу (ЗБМО) Людмила С)1 жіночість. 
ІУРЧАНиВСЬКА. - Багаю 
залежить від уяви, смаку 
і від вашого особистою 
ставлення до одягу. Якщо 
для моди кінця поперед
нього десятиліття були ха
рактерні легкість Форм, 
ос ємність. багатошаро 
вість вирішення комплек
тів, то сьогоднішній день 
характеризується 
шин поділом одягу за спі
лковими ознаками, 
ми. «жорсткими»

ЧІТКН- 
.... .............  ЛІНІЯМИ 

силуету. В жіночому ОДЯЗІ 
переважають прямий силу-

Иемаловажиу роль віді
грає, звичайно, й колір. 
ІІайпопулярніпшми сталії 
всі відтінки янтарю (від 
жовтого до коричневого), 
поди (від блакитного до го
леного) і червоної жоржи
ни. Тональні вирішення, а 
також сміливі контрастні 
поєднання збагачують па
літру одягу, роблять її БИ- 
разпішою. індивідуальні
шою.

Стиль, що виник на ос
нові спортивного одягу по-

передніх років, цього року 
визначають Олімпійські іг
ри Чітка графічна компо
зиція, ефектне оздоблення 
вузьким кантом, числен- 
ність різних деталей — ко
кеток. пат. накладних і и- 
шепь об’єднують усі мо
делі цього напряму. Фор
ми моделей — м’які, віль
ні. Вироби такого стилю 
буде прикрашено різнії!,ПІ 
деталями чи оздобленням 
з олімпійською символі
кою. для них карактерпа 
особлива контрастність 
кольорів у доборі тканин - 
червоний, білий, синій.

Швейні фабрики «Берез
ка» (Москва), виробничі 
об’єднання «Большевичка» 
(Ленінград). «Заріг.> (Кірои) 
та інші підприємства є ви
робничими цехами СХКГБ. 
Тут організовано потік по 
випуску модних виробів 
для жінок малими серіями, 
асортимент переміняється 
щокварталу. Крім того, в 
масовому виконанні нсоб-

хідію зберегти й естетичну 
якість оригіналу, подбати 
про те, щоб .моделі, 
йшовши з конвейєра, 
встигли «зістарітнсьо.

При розробленні напря
мів моди і пропозицій що
до розвитку асортименту 
швейних виробів викорис
товуються результати ана
лізів. конференцій покуп
ців, анкетних опитів, дані 
про тенденції розвитку -------- ----- Нанрп- 

року спс- 
промисло- 

ч.тепіп РЕВ

між народної моди, 
кінці минулого 
ціалістн легкої 
пості країн — 
побували у Москві па на
раді. Головна тема порядку 
денного — розроблення 
загальних напрямів моди 
на і981 рік. На основі про
позицій різних країн ви
роблено загальні концепції 
моди-81. які стануть від
правними для промисло
вості Цікаві пропозиції 
подала кожна країна. Ра
дянська делегація показа
ла близько двохсот зразкіз 
нових моделей.

Чернівецька область. На 
вулицях села Борівців Кіц- 
манського району можна 
побачити незвичайну ма
шину — аеромобіль. її
сконструювали члени гурт
ка технічної творчості міс
цевої восьмирічної школи.

На знімну; учень 7-го 
класу Михайло ДАНИГНОН 
на аєромобілі.

Фото і. СВЕРИДН. 
(Фотохроніка РАТАУ).

АДРЕСИ ВИХІДНОГО ДНЯ
Якщо тн хочеш цікаво 

й змістовно провести час. 
у суботу і неділю на те
бе чекають

Кінотеатри міста;
«Комсомолець/ — «Вест- 

сайдська історія» (дві се
рії)’.імені Д.-ержішського -- 
в червоному залі — фільм 
виробництва АРЕ «Злочин
ці», в голубому — «Дике

полювання короля Стаха» 
(2 серії);

«Мир» — «За законом 
честі» (2 серії) виробницт
ва Індії;

Для молодших школярів 
і дошкільнят у театрі ля
льок 14.06 і 15 06 о 12.00 — 
вистава «Срібне копитце»; 
в кінотеатрі «Мир» — 
мультфільм <ДіОЙМІВОЧК«1і> 
(Японія).

У приміщенні театру іме
ні М. Л. Кропіівпнцького 
— іастролі Гомельського 
обласного російського дра
матичного театру, в субо
ту вистава ' Енергійні .-по
ди >. У неділю — вистава 
«З коханням не жартують». 
Початок вистав о 19.30.

Центральний лекторій. 
14.06 о 18.00 — лекція
«Етика сімейних відносин 
у радянській сім’ї».

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

ЕМЗЯИЕІУЮТЬ

У статті під таким зь 
головком («Молодий кому
нар» за 22 травня) йшло
ся про низькі показники 
юних спортсменів 
ласпих фінальних 
них Всесоюзних 
спортивних ігор 
надій».

Як повідомив редакцію 
завідуючий облвно Б. П. 
Хижияк, виступи газети 
обговорено на обласній 
нараді голів районних і 
міських методоб’еднань 
учителів фізкультури. Кри
тику па адресу загальноос
вітніх шкіл області за не
достатню роботу по фізич
ній підготовці учнів виз
нано правильною. Для 
усунення недоліків, про

на об- 
змагап- 
дитячнх 
«Старти

які йшлося в стати, облас
ний відділ народної освіти 
починаючи з нового нав
чального року застосує но
вий регламент проведення 
змагань. Голошиїм длч 
кожної загальноосвітньої 
школи станс участь у 
«Стартах надій» і додатко
во в трьох видах спорту 
на вибір. Новий регламент 
охопить усі види традицій
ної системи дитячих зма
гань і в той же час виклю
чить перевантаження стар
тами вчителів і школярів. 
Зроблено це виключно в 
інтересах дальшого роз
витку фізичної культури і 
спорту безпосередньо Б 
школі, серед усіх учнів.

Проте зазначені заходи 
самі по собі не можуть 
розв’язати питань дальшо
го вдосконалення системи 
фізичного виховання шко
лярів, поліпшення їхньої 
фізичної підготовки. Прак
тика проведення обласних 
змагань «Старти надій» 
показала, що не всі райо
ни добре розв’язують пи
тання їх організації, і це 
негативно впливає па ви
ховний бік заходу.

В Устпнівському, Кіро
воградському, Компаніїв- 
ському і деяких інших ра-

монах слабо 
ці змагання, 
контролюють 
шкільних штабів «Стартів 
надій».

Серйозною перешкодою 
в підготовні команд до 
участі в республіканських 
змаганнях 
відповідної 
спортивної бази, 
плавальних 
ме цим можна і 
низькі результати 
у плаванні.

Несприятливі 
умови цього роду 
якісно провести в 
і містах другий 
гань «Стартів 
му до складу 
іцііх класів — 
в обласному

пропагують 
недостатньо 

роботу

є відсутність 
матеріалшю- 

зокремч 
басейнів. Са- 

иояснитн 
: команд

погодиі 
не дали 
районах 

етап зма- 
падій». То- 
п’ятн кра- 

для участі 
фіналі — 

практично ввійшли ті кла
си, >цо па звітний період 
змогли закінчити змагання 
на першість районів і міст.

Для виправлення такого 
становища наступного ро
ку буде 
районам 
два етапи змагань за поло
женням «Старів надій» за
кінчити в першому півріччі 
павчальнрго 
щоб ма ги час 
товки команд 
них стартів.

рекомендовано
і містам перші

реку, з тим 
для лідгр- 
до фіналь-

трохи більше МІСЯЦЯ ЛИ
ШИЛОСЬ до того дня. коли 
в Москві спалахне вогонь 
Олімпіади-80. Запалений у 
Стародавній Олімпії, він 
пройде і по території на
шої республіки. Про особ
ливості руху автомобільно
го транспорту у цей час 
кореспонден гові РАТАУ 
розповідає начальник уп
равління державтоінспек- 
ції МВС УРСР полковник 
міліції В. М. Краснописцев.

— Рух транспортних-за
собів по 
пінського 
межений.
складено ___ ,_____ .,_
фіни і схеми, а виконкома
ми місцевих Рад народних 
депутатів прийняті рішен
ня про заборону руху 
тракторів, вантажних ма
шин.

11 липня вогонь Олімпіа
ди прибуває до Киева. Тут 
він пройде маршрутом: 
Брсст-Литоссьиин про
спект, Бульвар Шевченка, 
Хрещатик, вулиця Кірова, 
Дніпровський спуск, міст 
імені Патона, проспент

маршруту оліїл- 
вогню буде об- 
3 цісю метою 
спеціальні гра-

Возз’єднання, Харнієське 
шосе, автошлях Київ — Хар
ків. Подовжній рух усіх 
видів транспорту знімаєть
ся за 1 годину ЗО хвилин 
до появи фанелонссцл і 
відноситься відразу ж піс
ля проходження естафети.

Щоб створити сприятли
ві умови для проведення 
заходів Слімпіади-80, ви
конком Київської міської 
ради народних депутатів 
прийняв рішення про забо
рону з 5 липня по 15 серпня 
в’їзд в Київ іногородніх ав
томобілів індивідуального 
користування. Значна час
тина міського автотран
спорту, зв’язаного з дос
тавкою народногосподар
ських вантажів, буде пере
ведена на роботу в нічний 
і ранковий час. Транзит
ний транспорт об’їжджати
ме центральну частину 
міста маршрутами, схеми 
яних встановлені на всіх 
семи в’їздах у столицю Ун- 
раїни.

Керівникам автсгоспо- 
дарств, підприємств, орга
нізацій і установ уже те
пер необхідно спланувати 
роботу таи, щоб на період 
проходження естафети 
олімпійського вогню, а по
тім і проведення футболь
ного турніру створити всі 
необхідні умови для без
печного руху на шляхах.

Баскетбол. Чотири дні в 
Севастополі проходив тур
нір з баскетболу, присвяче
ний XXII літнім Олімпійсь
ким іграм у Москві. В ньо
му взяли участь команди 
дівчат 1963—1964 років на
родження. Серед них були 
й вихованки тренера Л. О. 
В’язовського з Кіровоград
ської ДЮСІІІ № 1. Вони 
провели всі ігри па високо
му рівні і стали перемож
цями цих змагань.

Легка атлетика. Змаган
ня з цього виду спорту за 
програмою обласної спар- 
такіади-80 ДС'Г «Спартак»

відбупися на стадіоні спор
тивного клубу «Зірка». 
В них узяли участь десять 
колективів обкомів проф
спілок-, які об’єднує 
риство. ” “ 
командному 
в першій 1 
ставники _____  ... .
спілки пранівпинів освіти, 
вищої школи і наукових 
установ, у другій — спорт
смени обкому профспілки 
працівників культури.

Шашки. Особиста пер
шість області з міжнарод
них шашок закінчилася в 
Кіровограді. Впевнено про
вів турнір учень ТУ № 1 
обласного центру, канди
дат у майстри спорту Во
лодимир Карман. Він на
брав 11.5 очка І знову за
воював найвищий титул.

_ _ това-
НаЙсильнІшими в 

’ заліку стали: 
групі — пред- 
обкому проф-

мудрець якось 
сказав: «Курці иінолн 

не старіють, бо поїш по
мирають замолоду; до них 
уночі не забереться зло
дій. бо курці вночі кашля
ють і погано сплять; нурця 
ніколи не покусає собака, 
бо у курящої людини рано 
починають боліти суглоби 
і їй потрібно ходити з па
лицею.

А ще курець житиме в 
новому буднику, бо від ку
ріння виникають 
хоч-не-хоч треба 
собі дім».

Так. дорогий 
мудрець мав рацію, 
рішш часом призводить до 
трагічних наслідків. Тільки 
за минулий, 1979 рік в об
ласті з причини куріння в 
постелі загинуло 9 чоло
вік. Цього року також ви
никли пожежі, від яких за
гинуло 12 чоловік. Причи
на — куріння в нетвере
зому етапі.

Чи думав кіровоградець’ 
В. Я. Музичєпко, коли 
прийшов додому нетвере
зим, що запалена ним ци
гарка буде останньою в 
його ЖИТТІ? В:диму поже.Ч 
Ж'І задихнулися Музнчєнно 
1 його мати.

А в селі Дівочому Полі 
Олександрійського району 
з цієї ж причини загинув 
І. Зайчепко Із‘ трирічним 
сипом. Раніше Зайчепко 
вже був винуватцем поже
жі. Тоді від недокурка (зго
рів будинок і колгосп ВИДІ
ЛИВ Зайчсниу інший. ТО 
курець не зробив З НЬОГО 
належних висновків. І йсь 
результат.

Палять скрізь- удома, па 
вулиці, на роботі. І нерідкі} 
кидають непогашені сір
ники, недокурки нуди по
пало Це особливо небез
печно влітку.

Г. ІВАНОВ, 
інженер відділу по
жежної охорони УЕС 
облвиконкому.

читачу, 
Ку-
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ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1980—1981 навчальний рік

на спеціальності:
машиніст автомобільних кранів,
електрогазозварник,
маляр-штукатур,
муляр-монтгжник сталевих і залізобетонних конст

рукцій;
штукатур, лицювальник-плиткевик,
столяр будівельний,
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 1 

силових мереж.
слюсар-сантехнік, газозварник,
машиніст екскаваторів одноксвшсеих, 
машиніст бульдозера, скрепера.

Приймають юнаків і дівчат з освітою за 8 класів.
Строк навчання — 3 роки.
По закінченні училища випускники дістають Еибрану 

спеціальність і середню освіту.
Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком, 

парадним і робочим одягом, триразовим харчуванням, 
підручниками. Під час виробничої практики вони одер
жують 50 процентів заробітку.

Час навчання в училищі зараховується до трудового 
стажу.

Училище мас нсвозбудований комплекс: добре облад
нані каоїнети і лабораторії, майстерні, актовий і спор
тивний зали, їдальню, спортивне літнє містечко.

У закладі працюють гуртки художньої самодіяль
ності, технічно^ творчості, спортивні секції.

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
щих та середніх навчальних закладів на пільгових умовах,

а також можуть бути направлені у вузи професійно- 
технічної освіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Юнаки до закінчення училища дістають відстрочку від 
призову в лави Радянської Армії.

Вступники подають особисто або надсилають поштою 
заяву із зазначенням вибраної спеціальності, автобіо
графію, характеристику, свідоцтво про народження, 
документ про освіту, довідки з місця проживання, про 
склад сім'ї і медичну (форма № 286), 8 фотокарток
3\4 см.

Печаток занять з 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. Еслнсє£» 

15. їхати тролейбусами №N9 1, 3, 4 до зупинки «Облас* 
на лікарня». Телефон 3-15-32.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 338.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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316050, МСП

м. Кіровоград,

еул. Луначарського, 36.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2 45-36; відповідальний 
оСлсРоХаР‘- °ФЯІЛ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ — 
х-чо-о/; ВІДДІЛ нсмсомольсьного життя, 
відділ війсьнсво патріотичного вихо
вання та спорту - 2-45-35; фотолабо- 
ЗЦкГбЗ1 ~~ 2‘56’65’ нічна редакція —

Друкарня Імені Г. М. Димитрова Л 
видавництва 
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