
Дорогами
С ' і

слови 
батьків

26 червня у Луцьку спа- 
- лахнув вогонь VI республі

канського ЗЛЬОТУ ПСрСЛїОЖ- 
ців Всесоюзного походу 
комсомольців і молоді но 
місцях революційної, бойо
вої і трудової слави радян
ського народу на честь 
ЇІО-Ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, 35-річчя 
Великої Перемоги, наступ-* 
пого XXVI з’їзду КПРС.

Насичена і різноманітна 
програма зльоту, зустрічі з 
воїнами Червонопрапоріюго

Ша. Л
/о округу та творчими 
лективамп Волині, Участь у 
роботі ге'роїко-патріотпчйих 
клубів, мітинг пам’яті по
леглих у роки Великої Віт- 
йпзняної війни, відвідання 
колишнього партизанського 
табору в урочищі Лопатень1. 
Відбудуться також уроки 
мужності у школах, воєні
зована гра, трудовий десант 
у колгоспи і радгоспи об
ласті, • військово-спортивне 
свято, змагання з багато
борства ГПО. Будуть визна
чені переможці туристсь
кої, військово-прикладної і 
санітарної естафет.

Слово — учасникам зльо-
ту.

Директор Будинку куль
тури села П’ятидні Володи- 
мир-Волинського району 
Волинської області Лідія 
Вринчук:

•— Мої земляки по праву 
пишаються тим, що саме 
тут проводиться черговий 
(Закінчення на 3-й стор.).

“ Завтра — День радянської молоді"

Окриляюсь в людському вирі я.
Я надіюсь.

Прагну.
Лечу.

У моє локоління вірю я 
Так, як віримо Іллічу!

(♦МОЛОДІСТЬ». Лінорит випуенниці Кіро
воградської СШ № 17 і випуенниці Кіро
воградської дитячої художньої школи 
Ірини ДРОФИ).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

4 КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Виходить
$3 5 грудня 1939 р, Ціна 

ф 2 коп.

ВОНИ ВИКОНАЛИ П'ЯТИРІЧКУ

У послужному списку комсомольсько-молодіжної 
бригади регулювальників тслерадіоапаратури цеху № б 
Кіровоградського заводу радіовиробів чимало трудових 
здобутнів. Не так давно колектив, очолюваний Анатолі* 
ем Малохатьном, рапортував про дострокове завершен^- 
ня п’ятирічки, про виконання соціалістичних зобсв’я^і 
зань, узятих на честь 110-ї річниці з дня народження 
В. І. Леніна.І нині комсомольсько-молодіжна не знижує ударних 
темпів. Регулювальники виконують виробничі завдання 
в середньому на 180 процентів, усю продукцію здають $ 
першого пред’явлення. У відповідь на рішення черЕнсЕО- 
го (1980 р.) Пленуму ЦК КПРС, гаряче сприйнявши дб4 
поьідь на ньому Генерального секретаря ЦК КПРС Л. ЇІ 
Брежнєва, вони поставили за мету бути правофланго
вими у змаганні на честь XXVI з’їзду КПРС і виконати 
завдання першого року наступної п'ятирічки до 23 люто
го 1981-го — дня відкриття партійного форуму.

На знімну: бригада регулювальників Анатолія Мало- 
хатька. Фото В. ГРИБА.

В ШШ зустнчлш СВЯТО
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СЭ АГОТІВЛЯ кормів стала 
для комсомольців і 

молоді району традицій
ним і першочерговим зав- 
дання/л. Якось мені дове
лося переглядати папери 
і документи, і в них я ви
читав таке: 1974 року за 
досягнення в цій роботі 
районну комсомольську 
організацію нагороджено 
Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМ України. Відзнака 
стала стимулом 
візації турботи 
ми, послідовності її вирі
шення. Нещодавно оголо
шено тримісячних по за
готівлі кормів. А комсо
мольці і молодь колгос
пів «Україна» та імені XX 
з’їзду КПРС виступили з 
ініціативою і зобов’язали
ся, що кожен молодий 
працюючий заготовить 2 
тонни маси дикоростучих 
трав. Ініціативу схвалено 
на засіданні бюро райко
му комсомолу, рекомен
довано кожній комсо
мольській організації об
говорити це питання й ух
валити відповідне рішен
ня, перш за все про ство
рення спеціалізованих за- 

косовиці 
Моло-
маїогь
понад 
маси,

до акти- 
про кор-

Завтра — День радянської молоді. З високим 
трудовим і політичним піднесенням, викликаним 
червневим Пленумом ЦК КПРС. яний постановив 
скликати черговий XXVI з’їзду Комуністичної пар
тії Радянського Союзу 23 лютого 1981 року, допо
віддю на Пленумі Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва, зустрічають свято 
юнаки і дівчата Кіровоградщини. Останньому ро
ку п'ятирічни, оголошеному роком ударної праці, 
Дню радянської молоді присвячують вони свої ре
корди, цінні ініціативи і почини.

Одна з таких ініціатив належить молодим вироб
ничникам Голованівського району, спрямована на 
збільшення заготівлі кормів для громадської худо
би і поліпшення їх якості.

Про доробок, з яким зустрічають свято юнаки і 
дівчата району, розповідає перший секретар Голо
ванівського райкому комсомолу Андрій КУДРЯ- 
ЧЕНКО.

XXVI з'їзд

чг

і

гонів, ланок по 
дикоростучих трав, 
ді кормодобувники 
на своєму рахунку 
500 тонн зеленої 
накошеної у вибалках, 
при дорогах, у лісосмугах. 
А сьогодні проходить су- 
ботниіс по заготівлі корміз 
для громадської худоби. 
Ми плануємо одержати 
100—120 тонн зелені. До
помагають нам школярі, 
вони збирають гіллячко
вий корм.

Комсомольську органі
зацію, що відзначиться на 
нинішніх «зелених жни
вах», буде нагороджено 
призом імені героїв-спар- 
таківців, підпільників із 
Красногірки.
6 АВЕРШАЛЬНИЙ рік 

п’ятирічки особливий

не тільки для працівників 
сільського господарстві. 
Хороші трудові починання 
народилися на Побузько- 
му нікелевому заводі, на 
інших підприємствах.

Так, комсомольсько-мо
лодіжна бригада котельни
ків Миколи Лозинського з 
ремонтно-механічного це
ху зобов'язалась викона
ти завдання 1980-го до 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. Свого 
слова колектив дотримав. 
За це його нагороджено 
Почесною Ленінською гра
мотою. Грамотою обкому 
комсомолу нагороджено 
НМК районного універмагу. 
А 31 молодого виробнич
ника району за висоні 
трудові успіхи, присвячені 
ювілею, нагороджено гра-

мотами райкому комсомо
лу. Серед них—токар-ш/іі- 
фувальник районного об’
єднання сільгосптехніки 
Микола Чумак, слюсар з 
цього ж підприємства 
Олексій Козарис. Хороші 
результати має молодий 
комуніст водій районного 
промкомбінату Микола Са- 
вицький.

Нинішній рік — рік 
ударної праці, праці по- 
ленінському. Тому, як і 
раніше, кращі молодіжні 
колективи ведуть за со
бою юнаків і дівчат. Усі 
вони разом закладають 
основу успішного старту 
в наступній п'ятирічці, по
казують бажання достой-

Хроніка «зелених жнив»

■І!

НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОН
У колі ослі -г Дружба» цього року накошують по 

170 центнерів маси багаторічних трав з гектара. 
Тут працює кормодобувний загін, v складі якою 
три лапки По ударпому трудяться па заготівлі 
кормів комсомольсько-молодіжні екіпажі. Віктор 
Ксзловськпй та Анатолій Кравченко агрегатом 
КСК-100 на 242.8 гектара наносили 41873 центнери 
зеленої маси Дернин виробіток v них такий: на 
13 гектарах заготовляють понад 2 тисячі центнерів корму.

А в колгоспі імені Фрунзе підмінно працює сі
мейний екіпаж агрегату АВМ 0,4 — машиніст 1. О. 
Бондаренко та його син грануляторнпк. Олександр 
Бондаренко Вони вже виготовили 553,2 центнера 
гранул.

Усього молоді трудівники Повоукраїнського ра
йону заі отопили 128 тонн трав'яного борошна, 
045 топи раннього силосу. 7120 тонн сінапсу.

С. ЛИСИЦЬКИИ, 
завідуючий відділом комсомольських органі
зацій Новоукраїнського райкому ЛКСМУ.

БО Зустріти 
КПРС.

Так, відразу 
ходу в 
червневого 
КПРС про 
чергового, 
КПРС комсомольсько-моло
діжний колектив Миколи 
Лозинського вирішив до 
дня відкриття з’їзду, тоб
то до 23 лютого, виконати 
з початну року кварталь
ний план. " 
підтримали 
Побузького 
району.

ЩЕ ПРО ОДНУ важливу 
акцію, яка знайшла 

широку підтримку в ра
йоні. Це республіканський 
Тиждень захисту миру. 
Бригада Миколи Лозинсь
кого, наприклад, зараху
вала до свого складу 
спартаківку - підпільницю 
Любов Юхимівну Римар. 
Молодь тракторної брига
ди колгоспу імені Тельма
на працюватиме й за Пет
ра Граматчикова, свого 
земляка, активного учас
ника підпільної комсо
мольської організації. 
Гроші, зароблені за спар- 
таківців, буде перерахова
но до Фонду миру.

Так живуть І працюють 
комсомольці, неспілкоса 
молодь Голованівського 
району. Так вони зустріча
ють День радянської мо
лоді. Продовжують спра
ву старших поколінь. На 
революційних, бойових і 
трудових традиціях нашил 
земляків. Учаться будува
ти комуністичне суспіль
ство. А кожна комсомоль
ська організація у своїй 
діяльності виховує молодь 
ідейно переконаною, з ко
муністичною
з високими 
принципами, 
ну роль ми 
праці. Праці, про що свід-

А. КУДРЯЧЕНКО, 
перший секретар Го
лованівського райко
му комсомолу.

ж після ви- 
постанови

ЦК
СВІТ 

Пленуму 
час скликання 

XXVI з’їзду

Це прагнення 
кілька КМ>< 
нікелевого і

свідомістю, 
моральними 

І першоряд- 
відводимо

СЬОГОДНІ — ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ 
РАЦІОНАЛІЗАТОРА І ВИНАХІДНИКА

сандр КІТРАР:

ВТВР заводу «Чер

вона зірка» Олек

Голова ради

«... Говорячи пре раціоналізаторів, я хотів би насам
перед підкреслити, що саме творчість — пульс наших 
буднів. Таких нелегких і, на перший погляд, вельми 
прозаїчних. Саме творчість притаманна нашим трудо
вим звершенням...»

(Матеріал ♦Пульс ваших будній» читайте па 2 й 
стор.).
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СВЯТО 
ВИПУСКНИКІВ

Вчора понад півтори 
тисячі юнаків І дівчат — 
випускників середніх 
шкіл м. Кіровограда — 
попрощалися зі школою. 
- На урочистому мітин
гу з напутнім словом пе
ред учорашніми школя
рами виступили секретар 
міськкому партії Л. О. 
Кошелєва, бригадир слю- 
сарів-складальників ме
ханоскладального цеху 
№ 2 зазоду «Червона 
зірка», Герой Соціаліс
тичної Праці,

Десять класів пройдено...
БІЛЬШЕ 11 ТИСЯЧ ВИПУСКНИКІВ 

ДЕСЯТИРІЧОК ОБЛАСТІ ПОПРО
ЩАЛИСЯ ВЧОРА ЗІ СВОЇМИ ШКО
ЛАМИ.

тнчпої Праці, делегат 
XXV з’їзду КІІРС 0. 0. 
Кошурко. маляр БУ-1 
тресту «Кіровоградміськ- 
буд» Л. Рябошапка, ди
ректор десятирічки № 13, 
заслужена вчительки 
УРСР Г. Л. Рябчун.

Випускники поклали 
квіти до підніжжя пам’
ятників В. І. Леніну та 
С. М. Кірову.

ЇІЇ КОЛА — це, мабуть, перше, що ти 
“і можеш назвати своїм минулим. 1 
сонце, яке піднялося сьогодні над 
твоїм містом чи селом, поставило за 
нею свою останню вогняну крапну.

Буквально ще вчора тобі казали;ти 
вступаєш у доросле життя. Звичайно, 
це так. І вже завтра у тебе виникнуть 
інші проблеми — серйозніші й склад
ніші.

Тобі вже сімнадцять. У такому віці 
людині слід знати на тільки способи 
розв’язання рівнянь з дзома невідо
мими і правила вживання великої лі
тери. Слід уже ЗНАТИ ЖИТТЯ. Ці сло
ва мають незвичайну властивість. 
Зміст їх залежить від того, як їх ви
мовлять. «Зін знає життя», — кажуть 
про людину, яка вважає своє існуван
ня чудовою нагодою збагнути свіг_і 
водночас показати, на що здатні н 
руки і її розум. «Він знає життя», — 
кажуть і про іншу людину, яка при 
нагоді з двох можливих шляхів на 
посоромиться вибрати легший.

Можна влаштувати енскурсію на 
завод. Можна організувати цікавий 
диспут. Можна піти в далекий похід.

Попрацювати влітку в колгоспі. Зоє 
це треба, все це корисно. Одначе 
всього цього замало. У твоєму зщі 
надто важливо думати про життя, про 
людей, про самого себе. Думати. Зі
ставляти. Осмислювати. Вярішуззти. 

відомий французький письменний 
і льотчик Антуан де Сеят-Екзюпзрі 
казав, що людям усе життя брану« 
часу щось пізнати, вони купують ю- 
тозі речі в крамницях... О, ні. ніхто 
не Піднесе тобі ГОТОВІСІНЬКОЇ ВІДПОВІДІ 
на запитання, що то за штука жит
тя І як з ним повестися. Тут уже тре
ба думати самому.

... Тобі всього кілька днів, випуск
нику 1980-го. Попереду у тебе стільки 
різних спраз! Ца щось подібне до 
титрів у кіно. А сам фільм уже зня
тий. «Кіноплівку» упакують. поміс
тять в архіз школи. І все те, що ща 
вчора було таке голосне і яснраве, так 
надихало й окриляло, дістане зв₽^3 
спокійне ім’я — спогади. Про 10 «А- 
про 10 «Б»... Про шнільну юність, про 
дружбу, про перше нохання... Але, 
йдучи, зі школи, оглянься. Адже не з 
пустими рунами ти йдеш звідси, вчо
рашній школяре. Чи не тая7

Т. ЖЕЛЄЗНЯКОЗА,
На знімну: прощальний, «дорос

лий» вальс аипускннкіз Голованів- 
СЬНОЇ СШ № 1. г„,,нл

фото в. ГРИБА.
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ПРИЙНЯТО ВВАЖАТИ, ЩО «ВЕЛИКА 
ТЕХНІКА» НАРОДЖУЄТЬСЯ В ЛАБОРА
ТОРІЯХ ВЕЛИКИХ НДІ. І ЦЕ В ПРИНЦИ
ПІ ПРАВИЛЬНО. ТА ОСЬ ЩО ЦІКАВО: 
З УСІХ ВИНАХОДІВ У ГАЛУЗІ КОН
СТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИБЛИЗНО

ж
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ЯКБИ ОТО ВЗЯТИ ВСІ БОЛІ і ТРИВОГИ, З 
ЯКИМИ ПЕРЕЗИМУВАЛИ ТВАРИННИКИ МИ
НУЛУ ЗИМУ, ПЕРЕМНОЖИТИ ЇХ НА БЕЗСОН

НІ НОЧІ, ТО, МАБУТЬ, НЕ НА ОДИН РІК ВИ
СТАЧИЛО Б. ПРОТЕ — ПЕРЕЗИМУВАЛИ. БЕ
РЕГЛИ КОЖНУ СТЕБЛИНКУ, КОЖЕН КІЛО
ГРАМ КОРМІВ. У БАГАТЬОХ КОЛГОСПАХ НА
ВІТЬ ЗБЕРЕГЛИ СТАБІЛЬНІ НАДОЇ. А ОСЬ 
ЩОБ ЗАВЕРШИТИ В ЦЕЙ ВАЖКИЙ ПЕРІОД 

П’ЯТИРІЧКУ...

КАЛЕЙДОСКОП 
МОЛОДІЖНИХ 

новин

ТРЕТИНУ СТВОРИЛИ РОБІТНИКИ. РО- 
БІТНИКИ-НОВАТОРИ ЧАСТО УСПІШНО 
СУПЕРНИЧАЮТЬ ІЗ ДИПЛОМОВАНИМИ 
СПЕЦІАЛІСТАМИ В НДІ...

НА ФЕРМАХ —
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ ПОДРУГА

ІЮРЯД-ДРУЗ!
Слова щирої вдячності 

радянському народові 
проззучали на вечорі ін
тернаціональної дружби 
в Конотопському інду
стріально -педагогічному 
технікумі профтехосвіти 
на Сумщині.

Тут відбувся перший 
випуск молодих спеціа
лістів для соціалістичної 
республіки В'єтнам. Дип
ломи техиіків-електрпків 
1 майстрів виробничого 
навчання одержали двад
цять юнаків і дівчат з 
братньої країни. Ще од
на група в’єтнамців ос
воїла професії електро
зварників. ливарників, 
слюсарів у Сумському 
профтехучилищі № 2.

Кор. РАТАУ.

' ’ ІГ* АК уже здавен поза- 
‘ лося, що коли гово- 
І рягь про івори письмен- 
’ никіа, художників чи му- 
| зикентіз, обов’язково 
І наголошують на індиві- 
“ дуальності творця, його 
1 своєрідній манері, талан- 
| ті тощо. І з той же час 
я коли мова заходить про 
а будні заводчан, то їх
4 обоз язково починають 
А вимірювати цифрами і 
я фактами. І, мабуть для

декого дещо неприрод-
5 но ззучала б така фраз«: 
і «Токар Петроз творчо, 
і натхненно відпрацював 
І свою зміну. Він — моло- 
4 дий раціоналізатор. Свої

будні Петроз не мислить 
І без справжньої тзорчос- 
я т‘'*-
З І все ж, говорячи Про 
І раціоналізаторів, я хотів 
І би насамперед підкрес- 

. лити, що сама творчість 
— пульс наших буднів. 
Таких нелегких і, на пер
ший погляд, вельми про
заїчних.

1 ще одне. Творчість 
заводських раціоналіза- 
торів — творчість колек
тивна. Погодьтеся, що в 
мистецтві мало прикла
дів, коли той чи інший 
твір було створено гру
пою письменників чи му
зикантів. 

І воді це
явище.

І все 
рядки, я 
тись без
якими хочу не 
вати обсяг 

І ції»

мовні, що особливих ко
ментарів не потребують. 

Так от, за останні чо
тири з половиною роки, 

І тобто а десятій п’яти
річці, на нашому заводі 
у виробництво впровад
жено 3363 раціонлліза- 
юрських пропозицій і 
147 винаходів. Річна еко- 

Інсмія від них становить 
7891,2 тисячі карбован
ців.

Туг же хочу доповнити

взяли 
зобов’я- 

десяту п'яти- 
рахунок впро- 
своїх рацпро- 
винаходів дати 

економічний 
кер

такий штрих. Заводські 
раціоналізатори 
соціалістичне 
зання на 
річку: за 
садження 
позицій і 
заводові
ефект у 6,5 тисячі 
босанціа.

Звичайно ж, за цими 
цифрами стоять іще од
ні, які рахунку не підда
ються. Це цифри днів та 
безсонних ночей твор
чих пошуків, задумів, 
проблемних питань, успі
хів і нездач. На жаль, 
статистика про ці цифри 
поки що умовчує...

З приємністю підкрес
люю, що з цьому успіху 
зазодчан є чимала част
ка праці й молодих ра
ціоналізаторів та вина
хідників «Черзоної зір
ки». Свої творчі зусилля 
вони спрямовують на 
розробку і використання 
у виробництві новинок 
техніки, комплексну ме
ханізацію та авюматизаз 
цію технологічних про
цесів і таке інше.

Слід сказати, що лише 
торік у творчому проце
сі раціоналізації на

У нас же на за
досить ТИПОЗ-З

ж, пишучи ці 
не можу обій- 
деяких цифр, 

аимірю- 
нзшої робз- 

а проілюструвати її. 
Тумаю, що ці «ілюстра- 

настільки красно-

на
шому підприємстві ак
тивну участь узяли 524 
молодих червонозорівці. 
Вони тоді впровадили у 
виробництво 238 раціо
налізаторських пропози
цій, що дали річний еко
номічний ефект у 142 ти
сячі карбованців.

За роки десятої п’яти
річки переможцями в 
соціалістичному змаган
ні по раціоналізації се
ред молодих заводч.-н 
не раз виходили інжене
ри В. Шевченко, М. Нег- 
ребенко, В. Манжулз, 
слюсар Ф. Водовозоз та 
багато інших. 
ГТ РО КОЖНОГО 

розпозісти ( 
у своєму 
зможу, 
названих раціоналізато
рів заслугозує того, щоб 
пре нього знали не 
тільки в стінах рідного

> з них 
окремо 

виступі Я не 
хоча кожен із

заводу. Мені хочеться 
дати кілька штрихів до 
портрета скромного тру
дівника, комсомольця, 
формувальника ливарно
го цеху сірого чавуну 
— х 

зірці»
Павла Чижика.

На «Червоній 
він працює четвертий 
рік. Соромливий і него
віркий, він мовби весь 
час заглиблений у свої 
задуми, у світ творчої 
напруги. І вона йому не 
дає спокою ні на робоїі, 
ні вдома.

До речі, Петро — ро
бітник із середньою тех
нічною освітою. Він за
кінчив Кіровоградський 
техніку/.* сільськогоспо
дарського машинобуду
вання. А тепер хоче до
сконало опанувати ли
варну справу.

Підбиваючи 
соціалістичного 
ня за перший 
цього року, президія за
водської ради первин
ної організації ВТВР по
становила визнати пере
можцем формувальника 
цеху сірого чавуну Пав
ла Чижика, який за цей 
період впровадив у ви
робництво п’ять власних 
рацпропозицій.

Петрові присвоїли 
звання «Кращий моло
дий раціоналізатор заво
ду» і вручили грошову 
премію.

Нині молоді раціоналі
затори, як і всі заводча
ни, примножують трудо
ві успіхи ударних буд
нів, готуючи гідну зуст
річ наступному XXVI 
з’їздові рідної партії. А 
пульс наших буднів від
чувається в усіх цехах і 
відділах. Пульс творчос
ті, сміливих задумів. 
Пульс думки;

О. КІТРАР, 
голова заводської 
ради ВТ8Р.

підсумки 
змаган- 
квартал

Н а з н і м к у: форму
вальник п. ЧИЖИК.

Фото В. ГРИВА.

ПП ЛЮТОГО 1930 го 
j — найпам’ятні-

шнй день у житті комсо
мольсько-молодіжного ко- 

I лективу молочнотоварної 
І ферми № 6 колгоспу «Ма- 
I як» Зпам’янського райо- 
I ну. Саме з нього почали 

дівчата відлік року ново- 
I го. І, можливо, иайсвітлі- 
I ще було на душі групком- 
I copra Люби Симоненко. 
І Тож велика честь — піс-
■ ля такого успіху стати ва-
* тажком комсомолок фер- 

ми. Нічого, що кожна з
І них працює не повну п'я- 
I тирічку. Без їхньої праці 
і не сталося б тієї щасливої 
1 події. А роки — річ на-
I жнвна.

... Не обійшла посуха
■ своїм нещадним подихом
II земель колгоспу «Маяк», 
а Соломи запасли вдостать, 
І ще й сусідів обдаровува- 
I ли, а нестачу силосу й ін

ших кормів відчували
і гостро. Зрештою, мова не 
І про те, як виходили тва- 
I ршшики із складного ста-
■ новшца, — справа мину- 
I ла. Тут, мабуть, варто 
І сказати про одну річ, яку

не скрізь засвоюють на-
■ віть у найважчі дні.

Береж.ти віст ь... 11 і кому 
І не треба пояснювати, що 
І вона в таких умовах — на 
Я кілограм молока, на кіло- 
" грам м'яса більше. Всі це
■ прекрасно знають. Та зна- 
I йшла Люба привід впсло- 
I питись па засіданні комі- 
I тету комсомолу про еко- 
I номіїо кормів. Пі, не ПрЭ
• раціони, не про техноло-

Ігію згодовування, а про 
найелементарніше — бе
режливість.

— Буває топчемо нога
ми корм, а потім наріка
ємо: нічого худобі давати. 

І Воно начебто й дрібниця:
там оберемочок, там жму
тик... А давайте всі ці 
жмутики складемо докупи 
— скільки за місяць набе
реться?

Дещо згущувала фарби 
І групкомсорг, але й пооди

нокі факти не залишили 
її байдужою. І дівчата не

ображались: правду каже 
Люба, та іі між собою ін
коли вели мову про честь, 
якщо хочете, професії. Бо 
вона — поняття широке.

Нині Любов Симоненко 
надоює щодня від корови 
до 11,8—12 кілограмів 
молока, тоді як по фермі 
середньодобовий надій 
становить 11,4 кілограма. 
На сьогодні- групкомсорг 
має непоганий показник - 
1417 кілограмів молока 
від корови з початку року. 
Дівчата трохи відстають 
від свого комсомольського 
ватажка, але не втрачають 
надії наздогнати Любу. 
Надія Ліщина, Тетяна 
Горшковоз та їхні подру
ги розуміють, шо Почесна 
Ленінська грамота, якою 
нагороджено колектив 
ферми за дострокове вико
нання завдань десятої п'я
тирічки, — то не тільки 
визнання їхньої праці. То 
ще й великий аванс на 
майбутнє, дог.іра, яку тре
ба виправдати.

КОЛИ бригада, колек
тив виходять у пере

дові, заслуговує похвали, 
стає орієнтиром для ін
ших, завжди шукають 
джерело успіху, першо
основу зростання, трудо
вого натхнення. На МТФ 
№ 6 багато досвідчених 
доярок, у яких є чого по
вчитися. 1 все ж комсо
молки назвуть передусім 
Галину Степанівну Джо- 
голу. Бо вона першою на 
формі< ваверішіла особис
ту' п’ятирічку, бо вона най
першою приходила моло
дим на допомогу. Тож у 
неї брала Любов Симонен
ко уроки принциповості, 
відвертості. Якщо поба
чить наставниця непоря
док, ніколи не змовчить.

Кожен іде до професії 
по своєму. Різні ці шляхи, 
не завжди вони приводять 
до заповітної мети. І да
леко не кожен, навіть у 
віці, коли людина вважа
ється цілком самостійною, 
знаходить єдино правиль
ний. А Люба знайшла ..

WK*
ВСЯ КРАЇНА

Бійці 
тичного 
ного студентського заго
ну Київського політех
нічного інституту працю
ватимуть у складі Всесо
юзного загону «Дружба* 
і:а одній з важливих бу
дов РЁЗ — Усть-ілімсь- 
ному лісопромисловому 
комплексі.

Хлопці підтримали пат
ріотичну ініціативу сВО-< 
їх старших товаришів з 
«Солідарності», які в ми
нулий трудовий семестр 
допомагали освоювати 
Урені-ойОьне родовище в 
Тюменській області і всі 
зароблені гроші перера
хували па будівництво 
школи в одному з сіл 
в'єтнамської провінції 
Льнгшон.

Нинішнього літа на до
помогу нафтовикам За
хідно; о Сибіру вирушать 
одинадцять трудовик де
сантів КПІ.

Кор. РАТАУ.

нового комуніс- 
інтернаціональ-

А. ЛІСНИЧИЙ.

ОБ’ЄДНАВ КЛУБ
Скинути з плечей 

«вантаж» століть серед
ньовічному будинку
Львівського арсеналу до
помогла група молодих 
архітенторів, яка розро
била оригінальний про
ект реконструкції пам’ят
ки старовини і створен
ня під її склепінням збро
йової палати. \

Будівничі стали пере
можцями огляду-конкур
су на кращу роботу в га
лузі літератури, мистецт
ва й архітектури, органі
зованого міськкомом 
комсомолу та клубом 
творчої МОЛОДІ. Серед 
лауреатів — актори теат
ру юного глядача, про- 
екхува.чьникн худоиліьо- 
виррбничбго комбінату, 
поети і Живописці. Істо
рія і Уьбгпапішпій день 
рідної землі, ударна пра
ця і багатий духовний 
світ сучасників — голов
ні темп творів, представ- 
ленігх па ог.тяд-конкурс 
ЯКИЙ ВІДНИНІ стане ЩО
РІЧНИЙ; і Міський клуб 

. і Ві рної МОЛОДІ об'єднує 
у'своїх секціях понад 700 
чоловік. Хорошим нав
чанням. школою підви
щення майстерності є 
ДЛЯ НИХ диспути. ТВОРІ! 
вечори відомих діячів лі
тератури і мистецтва. ЗУ 
стрічі з передовиками 
новаторами виробництва

Кор. РАТАУ.
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' З ПОЕТИЧНОГО 
. ЗОШИТА

Петро СЕЛЕЦЫШЙ!
ЛВНМВМВИМВЯВМННННМНННІ

СМЕРТЬ 
КОМІСАРА

1.
Тоді прийшла курноса 

До тебе, комісаре, 
Не на вечірні роси — 
На очі твої карі, 
Я знаю, кров із рани — 
То' не даремна трата, 
То твій порив останній, 
То смерті злій відплата: 
Змішалась кров червона 
Із чорного землею, 
Влилася кров червона 
У голубі дерева, 
У трави срібнорук: 
Влилася кров червона, 
У поля добрі звуки 
Влилася кров червона! 
Пішла вона луною 
На гук далеких станцій, 
Завжди була зі мною, 
Як хліб в похіднім ранці...

II.
Дивився вій, дивився — 
Росли дерева й трави, 
В мчали коні риссю, 
Як тіні від заграви... 
І простягнув він руку, 
Але не дотягнувся 
Із безвісті, з розлуки 
До кіс пшеничних русих. 
Лиш усміх світлия-світлнй 
Із під вусів, як птаха: 
Він буде жити, житні 
Син...
У далекій хаті...

Ноаоархангельський 
район.

Роби, як я,
роби

ніж я...
РОЗПОВІДЬ НАСТАВНИКА ПРО СВОЇХ 

ВИХОВАНЦІВ

V* ІЛЬКА днів тому у 
нас на фабриці 

відбувся мітинг, на яко
му міг гаряче схвали
ли рішення червневого 
(1980 р.) Пленуму ЦК 
КІІРС. Ми вирішили в 
день відкриття XXVI 
З’їзду КПРС працю
вати па зекономлених 
матеріалах. Ми — це й 
мої вихованки, молоді 
робітниці Люба Зубегг- 
ко, Ірина Голубицька, 
Таня Татарова, Тайн 
Бондаренко...

На фабриці я вже 
23 роки, весь цей час 
працюю в одному цеху, 
в закрійному. Звідси 
починається весь лан
цюжок виробничих опе
рацій; 1 в заготовці, 
котра після нашої об
робки рушає в інші це
хи, ще важко вгадати, 
скажімо, легенькі хло
п’ячі туфлі.

Дівчата до нас при
ходять хто після учи
лища, хто просто після 
школи. І, як я розу
мію, не менш важливо, 
ніж навчити учениць 
своєї професії, — до
помогти їм розібратися 
в собі, сформуватися в 
цілісний характер.

Зразу, звісно, все по
добається. По якомусь 
часі буває розчаруван
ня. «Нецікаво, піду з 
фабрики...» В такій си
туації наставник може 
дуже багато.

звинувачує 
і м п е р і а лі зм

Зберегти нашу землю, передати її 
молодому поколінню в усьому її ба
гатстві й красі, не понівеченою полу
м’ям ядерної пожежі, — ось на що 
повинні бути спрямовані, за нашим 
переконанням, помисли людства. Ра
дянський Союз робить для збережен
ня і зміцнення миру все від нього 
залежне. І ми Віримо, дорогі юні дру
зі що ваше майбутнє це щастя 
вільної праці на мирній планеті.

(З промови товариша Л. І. Брежнє
ва на XVIII з’їзді ВЛКСМ).

ТАМ, ДЕ ПРАВИТЬ КАПІТАЛ

Жертва
Єрвін Зайбальд, 19-річ- 

ний юнак з міста Діллін- 
ген (земля Баден-Вюр
темберг), покінчив життя 
самогубством. Для місце
вих умов цей сумним 
факт позбавлений сенса
ційності. Адже щорону в 
країні, навіть за офіцій
ними даними, кінчають 
життя самогубством
близько 13 тисяч чоло
вік, а 100 тисяч — роб
лять спробу підвести ри
су ПІД ЖИТТЯМ, що не 
вдалося. Причина тому 
— безробіття, невпевне
ність у завтрашньому 
дні, а часто й жорстона 
потогінна система на 
робництві, сваволя.

Ставши 
робництві, Ервін не 
мав що попав у руки ти
рана. Юнак з перших 
днів відчув на собі, Щ<з 
таке в умовах капіталіс
тичної системи відноси-

ви-

учнем на ВИ
ДУ'

МОЛОДА ЗМІНА

краще,

Роби, як я. Роби 
краще, ніж я... У мене 
значний досвід. І легше 
сказати б: роби так, бу
де швидше, краще, 
А не ж, розумію їх, їм 
хочеться до всього ді
йти самостійно. Йдуть 
до мене. «А якщо зро
бити так? Чи не буде 
економніше?»- — «Да
вайте перевіримо, — 
кажу, — і подивимось, 
як краще».

З часом дівчата за
мінять нас, старших. І 
лише радісно нам, ко
ли учні досягають 
уміння вчителя, йдугь 
далі...

Тапя Татарова при
йшла на фабрику піс
ля професійного учи
лища. Швидко освої
лась у колективі, зав
ищи справляється з 
виробничими завдання
ми. Вже працюючи, за
кінчила середню шко
лу. Вийшла заміж, я 
часто буваю в її сім’ї.

Власне, можна бага
то говорити не тільки 
про неї. Люба Зубепко 
1 Таня Бондаренко до
строково викопали 
план першого кварта
лу. І нині йдугь попе
реду. Іра Голубицька 
активно працює в ком
сомолі, уважна, вимог
лива в роботі, співає в 
художній самодіяль-

иості. Дівчат поважа
ють у цеху — радіс
но...

Робота паша, на пер
ший погляд, одноманіт
на. Але я побачила не
давно: коли подоба
ються люди, поруч кот
рих працюєш, то одно
манітності не поміча
єш.

Що ще відзначила б 
у них? Уважність. Ні
коли не забудуть при
вітати з днем народ
ження, з жіночим свя
том.

Наставницька праця 
— це час, терпіння... 
Професійний досвід 
треба поєднати з умін
ням вихователя. Та ось 
перед! мною дівчата, 
що рік, три, п’ять то
му прийшли в наш цех 
уперше, учні, що бага
то в чому зрівнялися 
з більш досвідченими 
колегами...

Чому я, власне, 
прагну працювати з 
молодими? Забуваєш 
про вік, увіходиш у 
турботи молодих. І 
мов сам трохи молод
шаєш.

... Без чверті сім зу
стрічаюся коло прохід
ної з дівчатами. Почи
нається зміна, паш 
спільний трудовий 
день.

Л. ЗО8ЧЕНКО, 
робітниця Кірово
градської взуттєвої 
фабрики імені 60- 
річчя Радянської 
України, наставниця.

г

І
 (Закінчення,

Поч. на 1-й стор.).

збір слідопитів подвигу. 
Славшій і багатий паш край 
революційними, бойовими і 
трудовими традиціями. Че- 

І рев волинські міста і села
йшла нелегальним шляхом 
з-за кордону в Росію ленін
ська «Искра». У роки гро
мадянської війни тут закін
чила визвольний похід кін
нота С. М. Будьокного і 

ІК. Є. Ворошилова. У Вели
ку Вітчизняну Волинь ста
ла краєм народних месни
ків, що прославшіся іменами 
С. А. Ковпака, О. Ф. Федо- 
рова, О. М. Сабурова, Д. М. 

ІМедзедєва. З партизанської 
стоянки в урочище Лопа
тень пішов у безсмертя ле
гендарний радянський роз
відник М. І. Кузнецов.

Свято бережуть молоді 
волиняпи славні традиції 

і батьків і дідів, світлу па- 
8 м’ять загиблих героїв і теп- 
I до шанують ветеранів. 335 
І пам’ятників і обелісків у 
І містах і селах, на місцях 
1 колишніх бито і партизансь

ких стоянок зведено за час 
дев’ятого етапу Всесоюзно
го походу, в якому взяло 
участь понад 180 тисяч юна
ків і дівчат.

Любов до Батьківщини, 
вірність її героїчному мину
лому і сучасному невідділь
ні від виховання інтернаціо
налізму. Трудовий десант 
комсомольців Волині, Брест
ської області Білоруської 

| РСР і Калінінської області 
Російської Федерації, моло- 

• ді Хелмського і Замостів- 
ського воєводств Польської 
Народної Республіки взя
ли участь у спорудженні 
меморіального комплексу в 
селі Кортсліси.

Студент Харківського по
літехнічно! о інституту Сер
гій Гутниченко:

— Готуючись до 35-річчя 
великої Перемоги, студені и 
нашого вузу вирішили від
творити історію бойового 
шляху легендарної 18-ї ар
мії. Наш вибір був не ви
падковим: адже саме в 
Харкові влітку 1941 року 
було сформовано це про
славлене з'єднання. Походу 
передувала копітка пошуко
ва робота. Ми розшукали 
ветеранів армії, зета ковили 
листування з червоними слі
допитами багатьох шкіл

Активно включилась мо
лодь Харківнищн у похід 
дорогами слави батьків. 
Юнаки й дівчата зверну
лись до ветеранів револю
ції, громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, ударни
ків перших п’ятирічок з 
проханням очолити пошуко
ву роботу. Серед почесних 
гостей нинішнього зльоту— 
головач обласного штабу 
Всесоюзного походу гене
рал-майор у відставці М. Д. 
Борисов, який багато років 
весь свій досвід і знаній: 
віддає вихованню підроста
ючої зміни.

Дев’ятикласниця серед
ньої школи № 156 Наталка 
Каплун:

— Я і мої однокласниці 
Олена Свирид, Марина 
Журбенко, дві Ірини — Ак
сененко і Рудь — дуже зра
діли, дізнавшись, що їдемо 
па зліт. Як і на міському > 
фіналі військово-споргш’- І 
мої гри «Орлятко», де наша І 
санітарна дружина зайняла В 
перше місце, нам хочеться і 
і тут показані кращі ре- ’ 
зультати.

Школа бореться за право 
носити ім’я Героя Раднії 
ського Союзу Зої Космо- 
дем’япської. Походи по міс
цях слави, уроки мужності, 
екскурсії в музеї, поїздки 
до міст-героїв, пошуки імен 
невідомих солдатів — осі. 
основні напрями по-справж
ньому захоплюючої роботи, 
в якій беруть участь усі 
класи.

В. ЛАВРЕНКЭК,
А. МОЙСЕЄВА, Я

кор. РАТАУ. 0

НИ «шеф—підлеглий». 
Журнал «Штерн» розпо
відає, що «шеф» постій
но бив свого учня, всіля
ко принижував, приму
шував виконувати непо
сильну роботу.

Свої страждання Єрв<н 
Зайбольд описував у що
деннику. Ось деякі витя
ги з нього: «11 лютою. 
Шеф вирішив мене до
конати». *2 березня. 
Шеф мене знову побив». 
Через п’ять дню—• •“Сьо
годні знову побої. оОЮСЯ, 
ЩО більше не витримаю». 
Коли ж «шеф» пред ЯВИВ 
своему учневі рахунок 
на 52 тисячі марок 
штраф за, нібито, злама
ну машину — і ше при
грозив в’язницею, юнак 
не витримав...

с. сосновськия,
кор. ТАРС.

&ОНН.

ЗА МИР, СПІВ
РОБІТНИЦТВО, 
РОЗЗБРОЄННЯ!
ПРАГА. З закликом 

до молоді Європи носч- 
литії боротьбу за мир, не 
допустити розміщення 
пової американської ра
кетно-ядерної зброї се
редньої дальності на єв
ропейському кок гиненті, 
спинити гонку озброєнь 
звернулись учасники 
міжнародного семінару 
«Боротьба за мир, безпе
ку, співробітництво і роз
зброєнням, який тут не
щодавно завершився. В 
його роботі взяли участь 
представники 44 націо
нальних і регіональних 
молодіжних і студентсь
ких організацій, а також 
міжнародного союзу сту
дентів.

(ТАРС).
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О ПЕРЕДНЬОМУ КРЛЇ БОРОТЬБИ
ВІДЕНЬ. Демократизації системи ос

віти землі Зальцбург вимагає спілка 
студентів-комупістів. В опублікованій 
тут заяві вона вказує на такі тривож
ні факти, як зростаюче безробіття се
ред учителів, недостатнє будівництво 
шкіл, гуртожитків і спортмайданчиків, 
такс матеріальне і соціальне станови
ще студснтстза.

Необхідною є докорінна зміна політи
ки в галузі освіти, а також асигнуван
ня додаткових коштів па погреби осві
ти, підкреслюється в заяві.

КОПЕНГАГЕН. За даними профспі
лок, тепер у Данії нараховується по- 
(із.т 6.000 безробітних з дипломами ви
щих навчальних закладів. Близько

1.500 з них мають різні вчені ступені. 
Особливо високий рівень безробіття се
ред молодих дипломованих спеціаліс
тів.

САН-ХОСЕ. Тут відбулась багатоти
сячна демонстрація студентів і викла
дачів університетів Коста-Ріки, які 
протестують проти відмови властей за
довольнити погреби вищої школи.

Учасники маніфестації рішуче вима
гали від уряду збільшення асигнувань 
на освіту за рахунок скорочення ней
мовірних прибутків іноземних монопо
лій, які грабують природні багатства 
країни.

(ТАРС).

------------------------------ ЇХНІ ЗВИЧАЇ

РОЗБЕЩУЮТЬ ш
Перегорнувши недавно останні номери популяр

ного щотижневого журналу «Сіонея тямпіоя» («Мо
лоді чемпіони»), японські читачі були не мало зди
вовані, виявивши серед картинок і розповідей про 
шкільне життя дітей акуратно вклеєні глянсові фо
тографії реактивних вянищупзчів-бомбардувзпьмиків 
і ракет «Найн».

Під знімком одного з 
літаків було дано напис; 
«Перед вами супср ;о- 
тужні літаки військово - 
повітряних «сил само
оборони* Японії». Підпис 
під іншою фотографією 
гласив: «Це новітнє оз
броєння «сил самооборо
ни», які проводять нав
чання І вдень і вночі з 
метою гарантування без
пеки країни». І на коче
ній сторінці, щоб у чи
тачів не виникло ніяких 
сумнівів, у кутку акурат
но було надруковано наз
ву устанози, котра «ав
тором мілітаристської 
пропаганди на сторінках 
дитячих журналів: Уп
равління національної

оборони Японії.
Активна пропагандист

ська кампанія вихвалян
ня так званих «сил само
оборони» («силами само
оборони» називають у 
Японії оснащену новітні
ми видами зброї армію, 

створену на порушення 
конституції країни) ве
деться о Японії вже не 
перший рін. Рідно яна су- 
лиця чи перехрестя на 
вулицях японських міст 
обходяться без реклам
ного щита «сил самообо
рони». З кольорових фо
тографій на перехожих 
в упор дивляться одягне
ні у військову форму 
вгодовані молодики, до 
яких горнуться мліючі

від щастя красуні. Тут 
же приклеєно й конвер
ти із заздалегідь оплаче
ними поштовими листів
ками. Адреси у них одні 
і ті ж: вербувальні пунк
ти «сил самооборони».

Але це, так би мозити, 
пасивний метод полюван
ня японської вояччини 
за новобранцями. Часті
ше керівники Управління 
національної оборони ді
ють пряміше Й відверті; 
ше. Влітку напередодні 
канікул, багато японсь
ких школярів отримують 
листівки такого змісту: 
«Дорогий друже, не сиди 
о душній квартирі під 
час літніх канікул! Про
понуємо тобі провести їх 
в одному з таборів «сил 
самооборони».

Розбещення умів під
літків мілітаристськими 
зтнликами не проходить 
безслідно. Тільки минуло 
го рону на 47 військових 
базах «сил самооборони* 
під час літніх канікул 
побувало близько чверті 
мільйона японських шно 
лпріз.

О. ГОГУКО8, 
кор. ТАРС.

Токіо.
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вже мало 
ченати! 
з нетер-

Стилі: класичний, спор
тивний, жіноче-романтич
ний.

Силуети:
силует

сукня

РОВЕНСЬ К А 
рБЛАСТЬ. 
модіяльний 
кальний 
самбль «Ровен- 
чанка» Будинку 
культури села 
Корнин Ровен- 
ського району 
створений 
давно, та 
уже встиг 
воювати любов 
труді в н и н і в 
місцевого кол
госпу «Перемо
га». В складі 
ансамблю — 
молоді колгосп
ники, школярі.

На знімку: 
виступає ан
самбль «Ровен- 
чанка». Соліст- 
на — Лариса 
Максютинсьна.

Фото П. ЗДО
РОВИЛА.

(Фотохроніка 
РАТАУ).
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приталеннй — 
(вузькій! ліф.

вузький 
силует прямокутника, зву
жений 
видний 
сукні).

Довжина; 6—8 см ішжче 
колін у сукні з вузькою 
спідницею. 12—15 см ипж- 
че колін у сукні з широ
кою спідницею.

Плечі, талія, стегна чіт
ко виявлені кроєм, деталя-

низ): прямий —

мати сина

с*

нраїнах.

*

сукні.

^МОЗАЇКА

І

у вітальню, 
тримати та- 

У РУЦІ.

тягував фігуру, 
спенсером.

* » ♦
Вузькі г.рямі

❖ ф
половині XIX

* в *

До того часу 
в парі було одна-

донизу: трапеціс- 
(для МОЛОДІЖНІЇ

вузькі г.рямі сукні, що 
ввійшли В моду в XIX сто
літті, не могли мати внут-

♦ ♦ ♦
високі зачіски

Колисала

А* 1

Редактор

У XVII столітті дістало по
ширення взуття на висо
кому гнутому каблуці. Са
ме відтоді почали робити 
туфлі на ліву й праву но
гу різними. Г 
взуття 
новим. 

Пишні ___ _ ___ _
заважали жінкам уміщати
ся в каретах. І вигадливий 
модельєр Боляр придумзв 
легкий механізм, який ус
тавляли е парик. Коли на
тискали на нлапан, зачіс
ка робилася то низьною, 
то високою.

Одного разу англійський 
лорд Спенсер задрімав бі
ля каміна в ресторані і 
пропалив фалди фрака. 
Виявивши це, він негайно 
відрізав їх до талії і в та- 
ному вигляді пішов додо
му. Лондонські денді 
сприйняли це ян нову мо
ду. Згодом її стали наслі
дувати і чоловіки, і ЖІНКИ. 
А короткий жакет, що об
тягував фігуру, назвали

_  бокових 
чи па передку у 

лініях

ми. Плечовий пояс акцеп
тують! пряма лінія плечей, 
вузька кокетка, рукава 
реглан-арка, погони, склад
ки. вистьобані деталі, за
стібка на плечі, призби
рана головка рукавів, на
грудні кишені — накладні
й прорізні «в рамку.« з 
листочкою, як у чоловічих 
піджаків.
Талію акцептують- пояс 

— широкий або вузький, 
жорсткий або м'який, дра
пірований. такий, що за
в’язується. або па пряжці, 
подвійний пояс —■ широ
кий і поверх нього вузь

кий.
Стегна акцентують: д 

зборка, зборочки, кишс-1 
ні — накладні, спортив-1 
ного стилю, прорізні з ■ 
листочкою. потайні, роз
ташовані в 
швах 
вертикальних 
крою.

Рукава; форма — пря; 
мі. трубоподібні, звужені 
донизу, широкі — з ман
жетою;

крій — ушивні. СУНІЛЬ- 
нокроєні, реглан. сороч-| 
нові;

довжина — 
«п'ять сьомих», 
чверті’», до ліктя: 

пройми — занижеш, 
широкі, високі, вузькі.

Тканини: креп. креп-| 
сатин, атлас — для на
рядної сукні: шерстяна 
фланель, твід, класична 
«пепіта», неткане полот
но. вельвет. плащова 
тканина — для повсяк
денної сукні. 
ДоПОВНЄННЛ: НЄЕЄЛНКІ КЭ- 

пелюшки різних форм, ка
пелюшки з вуалью; корот
кі іі напівдовгі рукавички; 
вузькі краватки-стрічкн, 
шкарпетки.

Г. ВІЦУПЕ.
Ці моделі сунонь про

понує художник Г. Віцупе 
(Рига).

довгі, 
«гри

рішніх кишень, тому з’яви
лися сумни для туалетних 
дрібниць. Спочатку їх ро
били за зразном польової1 
офіцерської сумки, згодом 
— у вигляді корзинки ЧИ і 
мішечка. Вони дістали 
назву «ретинуле» — «пле
тена сітна». Кепнуючи з 
модниць, ці сумки прозва
ли «ретикул» — «сміш
ний». І слосо «ридикюль» 
як назва дамської сумки 
стало вживатися в усіх єв
ропейських

У першій _____ ___
століття випусналися бро
шури з уроками зав’язу
вання краваток. Галстуки 1 
діставали назви — «зрад
ливий», «а ля Вальтер і 
Скотт», «романтичний». Не 
менш важливим доповнен
ням був чоловічий напе- 
люх. у 30-ті рони вина
йшли енладані капелюхи до 
вечірнього костюма. Чоло
вік. заходячи 
повинен був 
кий капелюх

* *

Поява зачіски, модної у 
Франції в XVII столітті, 
пов'язана з іменем при
дворної красуні м-ль де 
Фонтанж. Одного разу під 
час полювання її волосся 
зачепилося за гілку, і за
чіска розкуйовдилась. Не 
Розгубившись, м-ль де 
Фонтанж, скріпила волос
ся підв’язною. Незвичайна 
зачіска так «подобалася 
Людовіку XIV. ш.о він реко
мендував її придворним 
дамам. Наступного лня всі 
вони з’явилися до палацу 
•з зачіскою «а ля Фон
тани«».

ІІУГЯ члена обласного 
літературного об’єд

нання, вчителя села 
Олександрівни Долннсь- 
кого району Михайла 
Родннченка добре відо
ме нашим читачам. Вір
ші молодого поета часто 
появляються на сторін
ках «Молодого комуна
ра».

Нещодавно стали ві
домими підсумки кон
курсу на створення піс
ні, вірша, поеми, який 
присвячувався 110-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна і 35-й річ
ниці Великої Перемоги. 
Конкурс проводили об-

Сл. М. Родш.чснка 
Муз. Г. ШЕВЧУКА.

Колисала мати сина,
Коливаючи єдиного, співала:
— Дам тобі дороги в спадок, сину, 
А ще рідну землю — Батьківщину... 
Проводжала мати сина, проводжала 
Проводжаючи єдиного, прохала:
— Не забудь дорогу, що до хати, 
Де тебе я буду виглядати...
Не діждалась мати сина, не діждалась. 
При дорозі назавжди вона зосталась.., 
На тім місці виросла калина, 
Де з походу мати ждала сина.
До калини жайвір вранці прилітає, 
Білий жайвір тільки більше не співає, 
Бо не жайвір то, а неодквітла 
Пам’ять матері, сумна і свіїла.

_ Помірно 
Д ___

---- •----- •

і і
■р.

л__ 4-*- -.-------is -7-0-'.. Лд

організація 
книголюбів 

літературне 
Другу про

ласне управління куль
тури, обком комсомолу, 
відділення музичного То
вариства,
Товариства 
та обласне 
об’єднання.
мію присуджено само
діяльному композиторо
ві, викладачеві Світло- 
водської музичної шко
ли Григорію Шевчуку 
за пісню «Колисала мати 
сина» на словц Михайла 
Родиігаенка.

Сьогодні ми пропонує
мо увазі читачів цей 
твір.

о. 
О 
Е 
W

І

До Олімпіади — 21 день. Можна сказати: 
зосталось... А можна й інакше: як ще довго

Відкриття XXII ігор у Москві ми чекаємо 
пінням. Та, мабуть, чи не найбільше чекають його ті 
уболівальники, які через кільканадцять днів поїдуть 
до олімпійських міст — на змагання.

— А, власне, хто з кіровоградців побуває на Олім
пійських іграх?

На це та інші запитання кореспондента «Молодого 
комунара» відповідає голова Бюро міжнародного мо
лодіжного туризму «Супутник» обкому комсомолу Ми
кола ЖУК.

— За путівками «Супут
ника» до Москви та Києва 
поїде 240 представників 
області. Хто вони? Більше 
половини — це молоді пе
редовики промислового іі 
.сільськогосподарського ви
робництва. Далі — акти
вісти спортивного руху, 
комсомолу, вчителі, сту
денти... Почесними пред
ставниками наших делега
цій на Олімпіаді-80 будуть 
Герої Соціалістичної Пра
ці, ветерани Великої Віт
чизняної війни та праці.

Зазначу: значно більше 
половини наших путівок 
— пільгові, їх оплачують 
ті підприємства, колгоспи, 
установи, комсомольські 
органи, представники яких 
вибороли почесне право 
представляти Кіровоград- 
іцину на спортивному фо
румі. А удостоїтись тако
го права було нелегко: 
за нього вступили в трудо
ве суперництво тисячі 
юнаків і дівчат області...

— Що ж, тепер чекати 
лишилося справді недов
го...

— Так. 1 ми вже отри
мали путівки до Києва, 
незабаром підійдуть мос
ковські. За тиждень до 
від’їзду делегацій на 
Олімпіаду ці путівки уро
чисто 
ліівцям
лу.

Але у хлопців і дівчат 
роботи іцс вистачає: ко
жен із них готує до поїзд
ки реферат. І, скажу, всі 
працюють сумлінно.

— Реферати — про що 
вони?

— Перш ніж відповісти 
на це запитання, слід ска
зати, то справжній ту- 
рист-олімпієць, очевидно, 
повинен знати історію 
олімпійського руху,, мати 
глибокі зпапГія про масо
вий розвиток фізкультури 
і спорту в нашій країні — 
господарці XXII Ігор, про

вручатимемо шас- 
В Обкомі КОМСОМЭ-

ФУТБОЛ. Закінчився ро- 
зиграш кубка області з 
футболу. У фінальному 
матчі, що проходив у Ма
лій Висці, місцева «Вись» 
зустрілася з «Радистом» 
заводу радіовиробів. Ніро- 
воградці добилися перемо
ги — 3:2. М’ячі у ворота 
господарів стадіону заби
ли Віктор Стеценко (доа) і 
Микола Беглецов. «Ра
дист» став володарем куб
ка і здобув право брати 
участь у республіканських 
кубнових змаганнях, що 
почалися минулої неділі.

Перший поєдинок завод
ські спортсмени провели В 
Ялті з «Чорноморцем». 
Дев’яносто хвилин не при
несли успіху жодній ко
манді. Перша половина 
додаткового часу також 
закінчилася нульовою ні
чиєю. А коли до Фінально
го свистка лишалося сім

НАшГІ
ІНТЕРВ'Ю

Л 
З 
О хі

роль комсомолу в спортнв- •? 
кому й повсякденному 
житті Батьківщини... Ці Б 
знання насамперед збага- І 
тять духовно кожного, хто І 
працює ниві вад рефера- І 
тами. Ну а потім, уже в я 
Києві чи Москві, воші зла- ® 
добляться під час зустрі- » 
чей делегацій в іптерклубі К 
Олімпіадіі-80 з відомими 
спортсменами світу, з ро- д 
весниками із зарубіжних О 
країн.

— Що ж іще, окрім зуст
річей в інтерклубі. чекає 
на наших туристів? ї

— Цікава вся програма к 
їхнього перебування в К 
Москві та Києві. Цікава, ■ 
багатогранна й широка. 
Важко тому виділити най- І 
цікавіше... ІІу ось хоча б н 
таке: участь у забігу па В 
«олімпійську МИЛЮ» —- І 
1980 метрів, усім участі- І 
кам якого буде вручено 
«олімпійські» значки, а г.е- « 
реможцям — «олімпій- І 
ські» медалі «Супутника»: І 
знайомство з історичними В 
й архітектурними пам’яг- В 
камп — Московський ; 
Кремль. собор Васплїя ц 
Блаженного.- спортивні В 
споруди ХХ1Т Олімпійсь- 2. 
кпх ігор (у Москві). СКС- д 
курсі? ДО Києво-Печерської 0 
лаври, Софійського собо- та 
ру, музею образотворчого 
мистецтва (в Києві): пе- П 
регляд святкових олімпій- В 
ськп.х програм 
них, естрадних, 
пальних колективів; 
річі па 
молоддю Москви і 
і іцс батато-батато 
вих зустрічей. Ну іі 
не — відвідування 
пінських змагань.

— Побажаймо ж 
землякам щасливої __
рожі, гарячого вболівання 
на 
ніх 

драматич- 
. танцю- 

зуст- 
пілприємствзх з 

Києва 
ціка- 

голов- 
олім-

нашим 
подо-

змаганнях і незабут- 
вражень...

Бесіду вів 
В. КОВАЛЕНКО.

хпилин, Віктор Дехтяр за
бив м’яч у ворота «Чорно
морця».

БОКС. У спортивному за
лі Кіровоградського техніч
ного училища N9 6 три дні 
проходила першість облас
ної ради ДСТ «Трудові ре
зерви» з боксу. В нці узя
ли участь десять команд 
нолентивів фізкультури. 
Перше місце дісталося 
представникам Кіровоград
ського училища Ке 2, дру
гими були їхні земляки з 
восьмого, третіми — із 
сьомого Олександрійського 
училища. Серед боксерів 
технічних навчальних зак
ладів на найвищу сходин
ку п’єдесталу пошани під
нялися спортсмени з дру
гого Знам’янського. При
зові місця дісталися відпо
відно боксерам шостого й 
першого кіровоградських 
училищ.

■■я кггттглгта ілдлиа

л
□і 
а

М. УСПДЛЕНКО

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛК СМ Украины.

Па украинском языке

11 '■ ■ її.
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