
І„ -1 игиіицт- у НАШОМУ цеху 46 ро
бітників. Люди це пе: 

реважно молоді, завзяті, 
працюють вони дружно. На 
честь XXVI з’їзду партії ми 
взяли підвищені соціаліс
тичні зобов’язання: план 
двох місяців виконати до 
дня відкриття з’їзду, відре
монтувати понад план 5 
двигунів.

За десять місяців завер
шального року десятої п'я
тирічки робітники нашого 
цеху відремонтували 1016 
двигунів при завданні 985, 
випустили БВЛОЕОЇ ПрСДуК’ 
иії на суму 299 тисяч кар
бованців при плані 291 ти-, 
сяча. Продуктивність праці 
за цей час зросла на 2,7 
процента проти планової. 
В листопаді стан справ де
що погіршився. Причина — 
несвоєчасна поставка рем- 
фонду. Однак із завдання
ми одинадцяти місяців ми 
успішно справились, хоч

НА ФЕРМАХ —
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

трудовими 
зустріти 

КПРС — до 
впевнено йде 

-МОЛОДІІК- 
імені 60- 
МОЛОЧ11О- 

товнрвої ферми колгоспу 
♦Мир» Гайворонського 
рініоііу Дівчата зобов яза- 
лиея за четвертнії квар
тал 1ІІН0 року і до почат
ку роботи з’їзду надоїти 
5ІЮ0 цепі пбрін молока, 
від 100 корів одержати 
БО голів молодняка.

Лідером колективу по 
праву вважається груп- 
комсорг молода кому
ністка Марфа Савченко. 
На одинадцять місяців 
вона надоїла від кожної 
корови по 4003 Кілогра
ми молока, а до кіпця 
року її результат сягати
ме близько 4260 кілогра
мів. До початку роботи 
партійного форуму Мар- 
фп планує виконати 
план першого кварталу 
1981 року

В. КОРІННИЙ, 
інструктор Гамвс 
донського райкому 
комсомолу.

Вагомими 
здобутками 
XXVI з’їзд 
ЦІЄЇ мети 
комсомольсько
пий колектив 
річчя ВЛКСМ

Партія твердо

вірить, що мо-

ледь, комєо-

мельці впишуть

нові славні сто*

рінки в літопис■ —гт —і 
комуністи ц н о- 

FQ будівництва 
■мамшвнпнЕ*

Л. І. БРЕЖНЄВ.

гіе тому ще буєві о, ще від
правляли замовникові явно 
погано відремонтований 
двигун, то нині з такою 
практикою покінченс. Піс
ля випробування на стенд 
ми обов’язково провадимо 
контрольний огляд і в ралі 
потреби стараємось відразу 
ж усунути виявлені недолі
ки. Як показали підрахунки, 
це економічно вигідніше 
бо виключає додаткові 
транспортні витрати, та й у 
моральному плані має не 
г-бияку вагу. Адже кожен 
робітник бачить, що, вико
навши свою роботу абияк 
він підведе товаришів. Зро
стає почуття особистої від
повідальності за доручену 
справу, появляється гор-

ОЛЕКСАМ Д Р1 ВСЬ- 
КИМ РАЛОМ УЖЕ ПІД
ГОТУВАВ ДО ВЕСНЯНОЇ 
С1ВБ11 98 ПРОЦЕНТІВ 
НАСІННЯ ПЕРШОГО 
СОРТУ.

НА ЗНІМКУ: АГРО
НОМ РАЙОННОЇ НАСІН
НОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЛЮБОВ 
МУЛЯВКО ПЕРЕВІРЯЄ 
якість ПОСІВНОГО 
ЗЕРНА ЯРИХ.

«сто І. КОРЗУНА.

с
На нашій фабриці більше половини працюючих — 

молодь. Тому в не дивно, що чимало ініціатив на 
підприємстві народжується в комсомольських орга
нізаціях. Тільки та останні місяпь-два комсомольці, 
готуючи дарунки XXVI з'їздові вартії, виступили з 
кількома ініціативами.

Колектив ініціатив
Так, комсомольсько-мо- 

додіжпа бригада цеху 
№ 5, яку очолює Лідія Ус- 
•гіожаніпа, вирішила пні пі 
кожне друге пальто з дер
жавним Знаком якості, 
молодь цеху № 2 (груп- 
ко.мсорг Оля Гомсшок) да
ла слово в перший день 
роботи з'їзду працювати 
па зекономлених матеріа
лах. Особливо по-ударпо- 
му нині трудяться комсо
мольці цеху Ке І. Цс вони 
закликали швейників ви
копати річний план за 
тридцять передз’їздгось- 
КІІХ тижнів.

Нещодавно па комсо
мольських зборах фабри
ки комсоргам цього цеху 
Л. Олексієпко та Л. Цух- 
ренко вручили альбом ес
тафети комсомольських 
справ «Десятій п’ятирічці

— ударний фініш! XXVI 
з’їздові — гідну зустріч!» 
їм надається право пер
шими розказати на сторін
ках альбому про те, як го
туються зустріти наступ
ний з’їзд партії, як втілю
ють у життя свою ініціа
тиву.

Альбом до середини 
лютого побуває в усіх 
комсомольських первин
них організаціях. Кожна 
з них житиме і працюва
тиме так, щоб в альбом 
можна було записати ва
гомі справи свого колек
тиву в період підготовки 
до форуму комуністів.

В. ТКАЧЕНКО.
єєнретар 
комсомолу 
градської 
фабрики.

комітету 
Ніровс- 

шеенноі

ОСТАННІЙ
ДЗВІНОК

Позавчора в приміщенні 
«і.ровогрздсьнопз інституту 
єільськсгоспсдарсиноге ма
шинобудування для п’яти 
нурсникіс пролунав остан
ній дзвінок.

•Понад 5Г'(і майбутніх ін
женерії- втши; і-.г/лсь б ак
товому ладі схвильовано 
наслухаючп капу ті слова 
своїх виклг-дг'ГР. Веред 
студентами - старшокурсни
ками факультетів будівель
но-дорожніх машин, ре- 
ЧОННЮ-ТСХІ Г. 1. '‘.І.(ДО, сіль- 
( ш-.ок.ч : і? іарсь;- • . с маши
нобудування г мехаїгіко- 
машшюбудг запня виступи
ли ренгор доиеі;; В. Р. Ку
чі речім і сі і-.;'с .. р партко
му інституту В А. Кева- 
ленко.

Це вже л’яіШ ДЦЯТИЙ ви
пуск денного відділу вузу.

■ ірсцч — це не просто 
доведене де автоматизму 
виконання тих чи іншиЛ ви
робничих операцій евожа- 
ють хлопці, праця — це 
творчість яка не терпить 
шаблону, а виявляється в 
постійному русі, пошуку 
резервів. Візьмімо запро
поновану І Епрс-Вс джену 
геми новинку — наконе*:- 
г.ик тяги регулятора палив
ного насосе, який ми впли
гаємо з капрону у себе на 
підприємстві Одна дрібна 
Кспромова лита деталь за
міняє кілька металевих.

Якщо пройти цехом, тс 
практично на кожному ро
бочому місці можна знайти 
сліди творчого пошуку. Ось 
пристосування для рихту

НАЗИВА ІМЕНА
наприкінці місяця довелося 
працювати з граничним на
пруженням. До речі, ми не 
єперше порушуємо питан
ня ритмічної поставки ре- 
мотного фонду, але поки 
що не добилися кардиналь
них зрушень. Двигуни до 
нас надходять з багатьох 
районів області, іа біль- 
шість райсільгосптехнік не 
контролює їх доставки. За
лежність від надходження 
рем.фонду ускладнює нашу 
роботу, і позбутися труд
нощів ми зможемо лише 
тоді, копи візьмемося за 
справу разом.

Тут саме доречно було б 
почати розмову про якість 
продукції. Ясно, що наяв 
ність різних «піків»« і спадів
у роботі не сприяє її підви
щенню. І все ж за останній 
час ми зуміли дечого до
сягти. Так, значно скороти- му 
гася кітькість рекламацій.

Спеціфика нашої роботи 
така, що багато деталей та 
сузлів ми одержуємо з ін
ших спеціалізованих ре
монтних майстерень: па
ливні насоси — з Олександ-

МОЛОДЕ ОБЛИЧЧЯ
П’ЯТИРІЧКИ

рії, пускові двигуни — з 
Новомиргорода,. колінчасті 
вали — з Капітанівки Но- 
вомиргородського району. 
І якщо вони були відре
монтовані недоброякісно, 
то це дуже відбивалося на 
роботі нашого колективу. 
Тож для виявлення непри
датних деталей та вузлів ми 
запровадили так званим 
вхідний контроль. Досвідче
ний контролер цеху Анато
лій Присяг разом з комсо
мольцем Станіславом Маєт
ним уважно перевіряють 
усі одержувані від суміж
ників вузли й деталі. Тепер 
без попереднього контро
лю жодна деталь чи вузол 
не потрапить до складаль
ників. Тим-то різко скоро
тилось число відмовлень 
гри випробуванні двигунів.

Потім —коли кілька ро-

дість за роботу свою і сво
їх товаришів: хлопці ж доб
ре знають, куди підуть по
лагоджені ними двигуни. І 
їм приємно усвідомлювати, 
що на колгоспних ланах 
справа їхніх рук дістане ви
соку оцінку. Особливо це 
важливо для наймолодших, 
тих.хто прийшов у колектив 
і став робітником порівня
но недавно, для формуван
ня у них високосвідсмого 
ставлення до роботи.

Якби еи завітали до на
шого- цеху у хвилини най
більшого трудової о напру
ження, то мимоволі зами- 
лувалися б його роботою. 
Ось дільниця розбирання 
двигунів, де працюють мо- 
годі робітники Петро Діх- 
тяренко, Микола Маргарит, 
Петро ААельник та Григорій 
Сахно. Від них багато в чо- 

залежить успіх. Вони
забезпечують фронт робіт 
на наступних операціях.

І кожна з дільниць одна
ково важлива. Ось, скажі
мо, дільниця гільзування, 
ремонту і випробування 
блоків циліндрів, реставра
ції деталей. Тут поруч пра
цюють ветеран О. І. Без- 
родній і молодий вироб
ничник Борис Турчак. Це 
створює сприятливі умови 
для наставницької роботи 
які ми й використовуємо. 
Така ж картина й на дільни
ці механічної обробки ме
талів. Молоді слюсарі-скла- 
дальники навчилися працю
вати незгірш за старших 
товаришів. Поруч ветерана 
підприємства В. Л. Бонда
ренка зайнята молодь — 
ударники комуністичної 
праці Дмитро Задирака, 
Микола Басецький, Анатолій 
Єрофєєв. Усі вони особисті 
п’ятирічні завдання викона
ли Ш.Є ДО 110-ї рІЧНИЦІ 3 ДНЯ 
народження В. І. Леніна, 
нині трудяться в рахунок 
серпня 1981 року.

вання погнутих еихлопних 
труб які раніше викидали в 
металолом. Молодий раціо
налізатор Борис Турчак 
знайшов простий еихід. Він 
запропонував використову-’ 
ваги для відновлення деталі 
ступінчастий валик.

Або ще такий ось прик
лад. На дільниці механічної 
обробки металів постійно 
відчувалася гостра недоста
ча інструменту. Теж наші 
токарі самі навчилися його 
ремонтувати. І хоча пробле
ми ще не розв язано оста
точно, але різці з напаяни
ми їхніми руками пластина
ми не гірші від заводських. 
Гіро що свідчать дані на
ших контролерів, адже всі 
еиготовлєні на дільниці ме
ханічної обробки металів 
деталі проходять поперед
ній контроль, перш ніж по 
трапити на складальну діль
ницю.

А втім, резерви і в бо
ротьбі за якість, і за високу 
продуктивність праці у нас, 
безперечно, ще є. Пре них 
ми вже говорили. На їх по
шук та використання і 
спрямовуємо ми енерг’ю 
нашої молоді. Дати більше 
продукції, кращої якості — 
це стало законом життя 
кращих наших робітників. І 
як добре, що серед них 
так багато молоді.

Десята п'ятирічка набли
жається до кінця. Але по
переду — непочатий крэй 
роботи. Триває ударна пє- 
редз їздівська вахта. Певно. 
Бона ще назве немало но
вих імен, безліч нових слае- 
Е:их і корисних справ.

А. МАНОЙЛЕНКО. 
начальник спеціального 
цеху по ремонту трак
торних дчигунів Нсео- 
української . райєть*- 
госптехніни.
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ЗА РЯДКОМ

ПРОЕКТУ

ЦК КПРС

вговорили бригадо»
Того дня, зібравшись на 

чергове заняття гурии 
комсомольської І! О Л І ТО Є і •> і - 
ти «Молоді про партію», 
дівчата з комсомольсько- 
молодіжної бригади II. М. 
Кравець (перше будівель
не управління тресту «Кі- 
ровоградміськбуд») віді
йшли від плану. Іемою 
їхньої розмови став про
ект ЦК КПРС «Основні 
напрями економічного і 
соціального розвитку
С.РСР на 1981 1985 роки
і на період до 1990 року».

Уважне слухали дівча
та Наталю Дмитрівну Ди
ких -- пропагандиста сер
йозного, ерудованого, за
хопленого. Потім одна .;а 
одною запитували, проси
ли пояснити чи прокомен
тувати окремі ііункіїї до
кумента. І, звичайно, як і 
лишіть кандидатам у чле
ни КПРС (а таких пиігі у 
бригаді немало), комсо
молкам, у своїх виступах 
вони поєднували накрес
лення партії на тривалий 
період мирного творення

Вже кілька років у 
нашій країні частково 
здійснюється безплатне 
надання підручників уч 
ням загальноосвітніх 
шкіл. Проектом ЦК 
КПРС до XXVI з'їзду 
передбачено завершити в 
одинадцятій п’ятирічці 
цю важливу справу. Та 
не досить видати дітям 
книжки, щоб повністю 
розв’язати питання. Тре 
ба зберегти ці підручна-

з конкретними завданнями 
свого колективу. Було ви
словлено й побажання. І 
серед них — пропозиція 
кандидата в члени КПРС, 
депутата Кірог.ської ра
йонної Ради- народних де
путатів, секретаря комсо
мольської організації уп
равління Любові Рябо- 
ша.ики підтримати і втіли
ти в повсякденну практи
ку такі, зокрема, поло
ження проекту: «здійснити 
заходи по значному ско
роченню затрат ручної 
праці в будівництві», «по
ліпшити забезпечення бу
дівельних організацій за-' 
собами малої механізації, 
механізованим і ручним 
інструментом».

Пропагандист 11. Д. Ни
цих задоволена зустріччю 
зі слухачами. Всього дру
гий рік існує гурток, а у 
дівчат ставлення до ііоліг- 
иавчання найсерйозніше 
Про це свідчить і останнє 
заняття.

Т. ПРОРОК.

„Молодий комунар“ ------------------------------ -----  27 грудня 1980 року---------
КОНКУРСИ

ЦИФРИ, КЛАВІШІ,
МАЙСТЕРНІСТЬ

Рейдова задоволена
кн для учнів, які при 
йдуть завтра. Це справа 
самих учнів.

У середній школі 
№ 5 м. Кіровограда ра
да піонерської дружини 
постійно, раз на чверть, 
проводить рейди-перевір- 
ки збереження книжок.

Комсорльльсьна організація в нашому колгоспі не 
дуже велика, та про її виробничі показники завжди 
говорять на засіданнях правління, на нолгоспних 
зборах. Часто молодь ставлять за принлад і досвід
ченим колгоспникам. Узяти хоча б комсомолку Люд
милу Панасенко. Вона, молода доярка, перевиконала 
своє річне зобов'язання по надою молока від корови 
більш як на 300 кілограмів. А до початку роботи 
XXVI з'їзду КПРС узяла підвищені зобов’язання.

МИ НЕ ПІДВЕДЕМО
Добре потрудився на 

ппнішпіх бурякових жни
вах комсомольський екі
паж у складі комбайнера 
Вячеслава Бомби і йоги 
помічника Анатолія Меіі- 
чука. Чимало треба було 
хлопцям докласти зу
силь, щоб па 40 цент пе
рів перевшціг. и середню 
врожайність цукрових 
буряків по господарс
тву.

Чіткий ритм у роботі 
підтримують і комсо
мольці автопарку і трак
торної бригади. Так, мо
лоді колгоспники Леонід 
Кисіль, який па своєму 
ГАЗ-52 за період буря
козбирання виробні; по
пал 13 тисяч тонно-кіло
метрів, Сергій Мельни
чук та інші піші по-удар- 
пому трудяться па тва
ринницьких фермах, по-

На з н і м к у. старша 
піонервожата Лариса 
САНДУЛ разом з члена
ми ради дружини про
водить такий рейд у 
першому «Б» класі. 
Рейдова бригада задово
лена результатами пере
вірки: першокласники
шанують книжки.

ечійпо забезпечуючи їх 
необхідною кількістю 
кормів.

Такс ставлення комсо
мольців до своїх обо
в'язків радує нас, хоча 
ьрс високі показники го- 
вСфитн ще рано. Комітет 
комсомолу протягом осе
ні влаштував кілька пе
ревірок роботи молодих 
колгоспників. 1 'зробив 
висновок — у пас є 
внутрішні резерви поліп
шення показників. Саме 
про цс йшла мова іга 
комсомольських зборах 
Молодь обговорила її 
одностайно схвалила 
проект ЦК КПРС до 
з’їзду партії.

Я. ЖОЗНОВАТЮК, 
секретар комітету 
комсомолу колгос
пу.
Гопозанізський район.

ПОЧИНАВСЯ робочий 
день. Починався, як 

завжди. Лише дівчзта, опе
ратори з машинолічильної 
станції заводу «Червона 
зірка», сприймали той ра 
нок якось по-особливому. 
Настрій був бадьорий, але 
в найвіддаленіших закутках 
душі зароджувалось хви
лювання. Коли-не-коли та й 
викаже себе ледве влови
мим тремтінням рук.

Конкурс професійної 
майстерності. Ось яка по
дія не давала спокою ді
вочим серцям. Хоч дівчата 
зовні й удавали, що їх не 
хвилюють лаври перемож
ця, та кожна мріяла про 
перше місце.

їх 27. Одні працюють по
над чотири роки, другі — 
рік, треті — чотири місяці. 
Якби за умовами конкурсу 
новачкам віддавати пере
вагу, вони, мабуть, образи
тися б. Адже кожен хоче 
випробувати себе в рівній 
боротьбі. Звідси — одна
кові вимоги до всіх. У пе 
ремозі зацікавлені і дос
відчені (для них це — 
справа збереження честі 
«ветерана»), і ті, хто лише 
почав свою фахозу діяль
ність (мета — випробувати 
набуті знання і вміння).

Начальник машинолі
чильної станції Є. П. Авдє 
єз і заступник секретаря 
заводського комітету ком
сомолу О. Сіома вітають 
учасників з початком кон- 
г.уосу, ще раз нагадують, на 
що треба звернути особли
ву увагу, що цінуватиметь-' 
ся вище, а що вважатиметь
ся помилкою.

На столі, застеленому 
червоною скатертиною, 
розкладено квитки, на ро
бочих місцях учасниць зма
гання підготовлено прак
тичні завдання Дівчата ма
ють показати знання орта 
нізації механізації обліку, 
лічильних машин, техніки 
безпеки при'роботі з ними.

— Такі змагання великою 
мірою допомагають нам у 
роботі. По-перше, вони 
примушують діяча? постій
но вивчати нові машини, 
що надходять на вироб
ництво, вміти не тільки пра 
цювати на одній операції, 
а й виконувати суміжну ро
боту. По-друге, практичні 
завдання, які ми готуємо 
на конкурс, входять в об
сяг нашої повсякденної 
праці. Отже, ми не витра 
чаємо часу даремно: вико
нуємо планові завдання. І 
робимо це значно швидше 
звичайного і з кращою 
якістю.

Таку характеристику кон
курсові дав директор ма 
шинолічипьної станції Є. П. 
Авдєєв.

Конкурс почаєся. віч 
проходить у трьох від

ділах одночасно: в одному 
відповідають на запитання 
теорії і ведуть підрахунки 
на лічильних машинах (за 
одну годину треба викона
ти понад тисячу операцій), 
у другому — дані перено
сять на перфокарти, систе
матизують, у третьому — 
здійснюють контроль вико
наної роботи.

Стиха клацають лічильні 
машини, гудуть перфорато
ри, вибивають дріб моло
точки табуляторів. Атмо
сфера робоча. Насичена.

За стопами працюють 
дівчата. Віртуозні пальці ви
грають на клавіатурі мате
матичні попурі. Спочатку 
може здатися, що всі моло
ді оператори схожі одна на 
одну. Та пильніше приди- 
визшись, можна побачити, 
що навіть тут, де всі їхні дії 
підпорядковані одному — 
виробничому процесові, на
віть тут кожна лишається 
сама собою.

Дехто вже підготувався і 
підходить до столу відпові
дати. Звідти можна почути 
уривки фраз: «Щоб настро
їти табулятор для роботи, 
необхідно...», «Техніка без
пеки вимагає...» і т. д.

Ось до столу підходить 
симпатична дівчина. Струн
ка постать, спокійний, пог
ляд, злегка усміхнене об
личчя. У всьому відчуваєть
ся, що ця людина не лю
бить надто хвастатись, але 
й ціну собі знає.

— Олена Мамонтова, опе' 
ратор перфорації, — пояс
нює мені Сашко Сіома. — 
Вже має неабиякий досвід, 
Кілька разів перемагала в 
подібних конкурсах. Зда
ється мені, що й цього ра
зу вона зазоює пальму пер
шості.

Підсумки конкурсу під
твердили Сашкові передба
чення: оператор перфора
ції О. Мамонтова таки здо
була перше місце. Поруч 
неї ще четверо перемож
ців: Т. Дмитрієва, Н. Добро- 
тюк, Г. Глущенко, Т. Гребі- 
ниченко. Кожна з них пока
зала вищий клас роботи за 
своєю спеціальністю.

Переможців нагородили 
цінними подарунками та 
грамотами завкому комсо
молу.

А Людмила Крамаренко 
удостоїлась такої ис наго
роди за те, що вона буяв 
наймолодшою учасницею 
конкурсу.

Конкурс закінчився, та 
суперництво триває. За 
збільшення виробітку, за 
поліпшення якості,„за до
сконале оволодіння профе
сією.

В. АФАНАОЄНКО.
ВІД САХАЛІНУ 
ДО КАРПАТ

До численних нагород 
студчагонівців Київського 
іпікенерно-будівсльпого ill 
сгптуту прибавилася ще од
на — диплом Ради Міністрів 
УРСР, Укрпрофради і ЦК 
ЯКОМ України за високі по
казники, досягнуті у вироб
ничій і громадсько-політич
ній діяльності під час /тре
тього трудового семестру.

Від Карпат до Сахаліну 
проліг маршрут трудового 
семестру посланців вузу. 
Наприклад, загін «Тайго
вик», що будував залізним 
try пітку Сургут-Урспгоіі. 
взяв шефство над дитячими 
закладами краю. Кияни при
везли школярам селища 
ІІокачі бібліотечку, оформи
ли ігровий майданчик у 
Merloni. Л студенти загону 
«Прометей», які працювали 
на Сахаліні і викопали ви 
робпичу програму на 200 
процентів, привезли в Київ 
прапор переможців зона.чь 
ного соціалістичного змагай; 
ця.

(РАТЛУу.

ПРО ЇХНІ успіхи гово
рити, певно, ще рано.

Але вже те, що поряд з 
іменитими любительськи
ми кіностудіями, які гор
до носять назву народних, 
у десятому обласному ог- 
ляді-конкурсі фільмів, 
присвяченому XXVI з’їз
дові партії брали участь 
гуртківці Олександрійсь
кої станції юних техніків, 
факт важливий. Для са
мих гуртківців насампе
ред.

Це був їхній дебют пе
ред глядачами, що зібра
лися в актовому залі Свіг- 
ловодської туристської 
бази «Славутич», де нещо
давно проходив 
конкурс

ОГЛЯД- .і 
любительських •’

ПЕРШІ КРОКИ
фільмів кіностудій Кірово- 
градщнни.

Ще до поїздки на огляд- 
конкурс гуртківці довго 
обмірковували і складали 
план роботи своєї студії. 
Розуміючи девіз конкурсу 
«На екрані — кінолігопне 
десятої п’ятирічки», ВОНИ 
створили фільм «Народ і 
партія — єдині», над сце
нарієм якого працювали 
Ігор Калігиевич, Андрій 
Кряводаєв та інші. Разом 
зі своїми товаришами по 

й спор- 
«Олім- 

студії еони зняли 
тивну кінострічку

пійськнн рік пе тільки для 
олімпійців».

5 хоча юні студійці 
вперше брали участь у та
кому представницькому 
конкурсі і розуміли, ІЦ'З 
їхній незначний досвід не 
дасть їм можливості вести 
«боротьбу на рівних» з 
масти тими, огляд-конкурс 
був важливою віхою в 
дальшому вдосконаленні 
здобутих на заняттях на
виків. Адже кожен із 57 
представлених за програ
мою фільмів після перег
ляду аналізували члени 

авторитетного жюрі, яке 
очолював москвич П. М. 
Тернсихор.

До уваги брались і ак
туальність сценарію, його 
ідейна спрямованість, і 
режисерське вирішення 
фільму, і опера іОрська 
майстерність, і звукове 
оформлення тощо. Цими 
показниками юні студійці 
відчутно поступаються 
переможцям, але вже сьо
годні вони мріють про ус
піх у майбутньому. До 
цього їх зобов’язує і от
риманий ними зао.хочу- 

вальний приз за дебют на 
конкурсі.

Студійці мріють створи
ти фільм про земляка-кос
монавта. Героя Радянсь
кою Союзу Леоніда Іва
новича Попова. А ще в 
плані юних — кінострічки 
про життя свого гуртка, 
кінорозповідь «Мій бать
ко», інші задуми.

Заняття на студії стан
ції юних техніків стали 
для майбутніх кіноамато- 
рів ще цікавішими. Гурт
ківці чимало часу відда
ють своєму захопленню, і 
в середній школі стали на
вчатись краще.

І. КАРАН1Г.
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Г“------"НАЗУСТРІЧ XXVI
-З’ЇЗДОВІ КПРС

комунар“ —

З 10 грудня 1980 року в 
® картинній галереї почала 

свою роботу обласна вис- 
Ітавка самодіяльного й де

коративно - прикладного 
мистецтва «Ми будуємо 
комунізм», присвячена 
XXVI з’їздові КГІРС. На 
ній близько 400 робіт 95 
авторів. Серед учасників 

І виставки — робітники, 
І колгоспники, службовці, 

учнівська молодь. Вони 
І представили твори у всій 

І різноманітності: живопис, 
графіка, скульптура, ткан- 

Іни, кераміка, різьблення 
по дерезу, художнє ЛИТВО 
ТОЩО.

Для переважної біль
шості авторів характерне 
прагнення відтворити у 
своїх роботах події Вели- 

Ікого Жовтня, подвиг ра
дянського народу в роки 
Великої Вітчизняної вій
ни, трудовий ентузіазм ро
бітників і колгоспного се
лянства, які втілюють у 
жиггя рішення ХХУ з'їзду 

кКНРС і гідно зустрічають 
XXVI з’їзд рідної партії.

Ці сторони життя від

ПАМ’ЯТЬ
З стор

ТВОРЧІСТЬ ЧИТАЧІВ
бито у творах «Передова 
бригада», «Електромере
жа дружби» В. Пацюка 
(станція Трепівка Зг.а- 
м’яиського району), «Пер
ший укіс» П. Аітова, 
«Старий шахтар» 1. Руд
ника з Олександрії,

Чільце місце на виставці 
займають твори молоді. 
Найкращі з них «Лист з 
армії», «Журавлі» С. Кул- 
бідн з села Вільшанки І Іо- 
воархангельського району, 
«Кьітп Леніну», «Гороби
на» В. Гурова з Кірово
града, «Березень» В. Поси
лай з Олександрії та ба
гато інших, '

У всій розмаїтості пред
ставлено декоративно- 
прикладне мистецтво. Зно
ву порадувала глядачів 
своїми вишитими барвис
тими рушниками та кили
мами М. Мірошниченко із 
села Лппняжки Доброьс- 
лнчківського району. Від
значається 
наявністю різьблення по 
дереву Л.
м. Олександрії, вироби із 
соломки подружжя Міпі- 
нпх з Кіровограда,керамі
ка світловодських майст
рів В. Бесєдіна і В. Ущи- 
новського.

На базі обласної вис гав 
ки відбувся триденний се
мінар майстрів 
творчого н 
прикладного

ГЕРОЇ
ЖИВУТЬ
ПОРУЧ

старшего 
наставни- 

її другою 
вчителька

своєю оригі-

Остапенка з

образо- 
дскоратнвно- 
мистецтва. _

ЛЕВЧЕНКО, 
сектора кі-

С.
методист
но, фото, образотвор
чого й декоративно- 
прикладного мистецт
ва обласного науково- 
методичного центру.

Уже тридцять п'ять років 
у Красноярській восьмиріч
ці трудяться вчительки, ко
лишні члени ПІДПІЛЬНОЇ ком
сомольської організації
«Спартак», що діяла в роки 
Великої Вітчизняної війни, 
Г. А. і К. А. Дабіжі.

Ганна Амбросіївна, клас 
ний керівник восьмого клз- 
су, викладає математику і 
фізику. Учні любг.ліь і по
важають свого 
товариша, свою 
цю, називають 
мамою. А коли
згадує роки своєї ♦ юності, 
розповідає про невмирущі 
подвиги спартаківців, — 
юнь жадібно схопі ює кож
не слоао, думку, жест...

Бути справжніми патріо
тами своєї Батьківщини, 
палко любити рідний край 
учить на уроках російської 
літератури К. А. Дабіжа. З 
розповідей Катерини Ам- 
бросіївни учні взнали про 
коротке, але таке яскраве 
життя спартаківців Михайла 
Громового, Олімпіади Яст- 
ремської, Петра Граматчи- 
кова.

Красногірці 
ються тим, що 
і живуть у тому 
яв безстрашний
бережуть пам'ять г.ро мх, 
хто ціною власного життя 
ВІДСТОЯВ СЬОГОДНІШНІЙ М.4р. 

щастя.

80-х пиш)- 
народилися 
селі, де ді 
«Спартак >.

В. СТАХ, 
піонєрзожата

м. Кіровоград.

(•листи.)
РЕЗОНАНС

НОВИН
СЛУЖБА СЕРВІСУ: 
РОЗМОВА З ПЕРУКАРНІ:

ДИРЕКТОР'
СБК . '

До нашої редакції наді
йшла скарга молоді села 
Софіївки Коміїаиіївського 
району-, в якій говорилося 
про вкрай незадовільний 
сіли культмасової роботи в 
сільському Буднику куль
тури. Копію листа ми па- 
щмммілі! -.звідуючому' відді- 
лгмь культури виконавчого 
комітету районної Ради іа- 
родпих депутатів І. О. Ве- 
ликороду. Днями «Молодий 
комунар» отримав від нього 
відповідь.

У ній зазначається, що 
факти, наведені в колектив
ному листі, підтвердились. 
Більше тою ще в березні 
па засіданні ради відділу 
культури було заслухано 
питання «Про роботу Софі- 
ївг.ького СБК». Тут же під
креслювалось, то директор 
цього сільського культурно
го закладу Л. М. Зінов'єв 
безвідповідально ставився 
до своїх обов'язків. Нерід
ко иа роботу з'являвся в не
тверезому стані.

«З 3 квітня по 5 червня 
нинішнього року ніякого 
зрушення В робоч і Софіївсь- 
коїо СБК не відбулося. То
ну т. Зінов'єва з посади 
директора звільнено. 1 Іа йо
го місце призначено акти
вістку місцевої комсомоль
ської органі :ації. учасницю 
художньої самодіяльності 
Людмилу Кравченко».

Як говориться в лисгі 
І. Великорода, в Софіївсь- 
кому СБК пожвавилась 
культмасова робота, поча- 
ліедйти гуртки художньої 
самодіяльності.

У КНИЗІ відгуків перу
карні № ЗЭ, що при 

кіровоградському готелі 
«Київ», чимало добрих 
слів сказано відвідувача
ми на адресу майстрині 
чоловічо, о салону Тетяни 
Дубовик. За плечима у 
молодої жінки — дворіч
не навчання (після закін
чення його одержала сві
доцтво з відзнакою], чо
тирирічна практика...

КОР.: — Коли спостері 
гаєш за вашими вправни
ми рухами, приязною ус
мішкою, то здається, що 
ви не відчуваєте ніяких 
ускладнень у роботі.

НЕ ПРОСТО

А це вже сніг
А це 
Л це ж ____ (
А я ніяк

із березня ке вийду. 
Все бачу: дощик теплий пере гик, 
І пташка п’є водичку з твого сліду.,, 
Та це вже сніг, 
Га цс вже перший сніг, 
І вже ніколи вдвох нам не

співати
Могпви світлі сподіваї ок тих, 
З якими тільки вчилися кохати...

Покинутий двір
Дід-самітінік жне у цій хатині. 
І амірно від птаства ту г було: 
Виростали сім'ї ластовпиі 
У старої стріхи під крилом.
Дід покер. 1 стало непривітно — 
Цс вертають ластівки сюди, 
Щебетанням в тихий час досвітній 
Вже нема кого їм тут бздить. 
Вже не вийде в двір господар 

білий, 
Не пужпе сусідською кота, 
Що під стріху па голівки милі 
З бур’янів так ласо погляда... 
І пустують гнізда тут відколи, 
Бо хатина без людей сгоїть, 
Бо без ліски й чуйності людської 
1 пташині г, світі важко жить.

вжс сніг, 
вже перший спіє,

НЕ ТРИВОЖ, 
сопілко
В тиші зечороаій 
На далекім плаї 
Хтось журливу пісню 
На сопілці грас: 
Про красу Марисі, 
Про своє кохання, — 
Чом же чужа пісня 
Моє серце ранить? 
Може, пригадалась 
Та, що не забулась, 
Що колись у травні 
Іншому всміхнулась. 
Може, час додому 
Із доріг вертати, 
Тільки ж не зустріне 
Вже ніколи мати... 
Хоч на мить хотів би 
У минулім стати 
І лугам ті квіти, 
Що зірваз, віддати. 
Хай мені пробачать 
За наївні мрії, — 
В'д печалі плачуть, 
Я ж чомусь не вмію .. 
В тиші вечоровій 
На далекім пгаї 
Хтось журливу пісню 
На сопілці грає.
Не тривож, сопілко, 
Чого' не забуто... 
Квітнуть материнка 
Вже мені не буде. 
Михайло РОДИНЧЕНКО.

Долинський район.

«МИ ЗВИНУВАЧУЄМО ІМПЕРІАЛІЗМ
Так називалось останнє 

засідання клубу інтернаціо
нальної дружби, яким за
вершився тиждень інозем
ної мови в нашій школі. Уч
ні прослухали цікаву роз
повідь Миколи Максимови
ча Гаврилка про поїздку до

Болі арії та Румунії. Пісіі 
та вірші іноземними мова
ми виконали і прочитали 
старшокласники, вокальні 
ансамблі 4—6 класів. За
хоплено сприйняли 
інсценівку за

Г.-Х. Андерсена
пас», яку поставили члени

глядачі 
казкою 

«Свнію-

гуртка англійської мови.
Багато цікавого взнали 

ми протягом минулого тиж
ня.

Н. ПОПОВИЧ, 
учениця 8«Б» класу се
редньої школи № 39, 
м. Кіровоград.

редакція одержала
7302 листи

старша
Краснсгірської восьми
річки Гол озан івського 
району. З початку року

РЕПЛІКА

Тече річка
невеличка

Т. Дубовик 
Фото 14).

за роботою. 
ЯРУГІЧЕНКА.

кг

ЩАСТЯ
ЯМ B«?

У «Молодому комунарі» 
за 6 грудня було надруко
вано лист Надії В. «А я 
люблю жонатого...» Ре> 
дакція отримала багата 
відгуків на цей матеріал. 
Із дзома такими листами 
ми знайомимо сьогодні 
наших читачів.

* ч. *

СТВОРИТИ
НАСТРІЙ

Т. ДУБОВИК: Це на пер
ший погляд. Сьогодні не 
так уже й просто задо
вольнити зрослі запити 
трудящих. Адже в това
ристві шануються люди з 
культурними манерами, 
що мають елегантний виг
ляд. А цей вигляд ство
рюють і красивий одяг, і 
акуратність, і модна за
чіска. Та до всякої моди 
потрібен розумний підхід. 
Наприклад, коли я допо
магаю клієнтові у виборі 
зачіски, то керуюсь тим, 
щоб її форма гармонува
ла з обличчям і одягом 
замовника, відповідала 
роду його занять.

Зрозуміло, є й загальні

напрями модельного під
стригання чоловіків. Не 
давно ввійшла в побут но
ва зачіска — «Олімпій
ська». Волосся носять де
що подовжене, 
ком до комірця 
вуха тіалізвідкриті. 
вий напрям 
спортивні 
стрижки з коротшим 
лоссям, що диктується ок
ремими змінами в моде
люванні чоловічого одягу

КОР.: Як я розумію, 
потрібно не вилуска- 
поля зору всіх нови- 
ітм з ногу з часом. 
ДУБОВИК: Саме цьо

го зчать мене мої колиш
ні наставники Т. П. Любеч-

з напус- 
піджака, 

Та но- 
указує не 

(гігієнічні)
во-

вам 
ти з 
мок,

Т.

ко і 8. В. Штерн. У них я 
запозичила немало про
фесійних секретів, як-от: 
тонке гоління, укладання 
феном жіночих зачісок, 
уміння користуватись пар- 
фюмерними 
ними засобами, 
точись порадами 
чених перукарів, 
забуваю переглядати сві
жі журнали «Краса і мо
да», «Служба быта», «Ра
ботница», польський «Ко- 
бета». Це допомагає мені 
в роботі.

КОР.: Які ряси прита 
манні передовому майст
рові служби сервісу?

Т. ДУБОВИК. Моя най
перша заповідь, як і мо
їх колег, — створювати 
добрий настрій людям. А 
найкращою оцінкою на
шої роботи вважається 
широке коло клієнтури.

Витончений художній 
смак, віртуозність, навіть... 
тепла усмішка — чи не- 
найголовніші риси харак 
теристики спеціаліста ви
сокої кваліфікації.

Інтерв'ю взяв позаштзт 
ний кореспондент «Мо 
лодого комунара»
Д ГАНСЬКИЙ.

й косметич- 
Користу 

доезід- 
сам-з не

.1

У газеті «Труд» за II 
грудня цього року надруко
вано замітку «Звичайне чу
до — вода». Після повідом
лення, що 0011 оголосила 
десятиріччя питного водо
постачання, в ній пишеться: 
«Серед існуючих проблем 
людства проблема події сго
їть па першому місці».

Чпгач може спитати, чо
му цс автор ударився в ци
тати? Адже ціо замітку ба
гато хто читав.
Згоден. Та ось па вулиці 

Ціолковського (І Іовомико- 
лаївка) бували не всі. А 
жаль. Тут є можливість на
очно побачити безгосподар
не ставлення до.води.

На вказаній вулиці вже 
скільки днів і тижнів функ
ціонує ніким не запланова
ний водопровід. Тече сода 
вдень і вночі, без перебоїв 
і зниження 
з-під землі 
напрямі. Цьому передувало 
такс: подібна «річка неве
личка» мало не рік текла 
зовсім поруч — по вулнчі 
Се в а с то польській. Після
втручання «Кіровоградсь
кої правди» той витік за
крили. А про фонтан па ву
лиці Ціолковського вказі
вок не було, то навіщо мо
рочити собі голову тому. 
?сто відає водопроводом?

Цитована вшиє замітка 
закінчується так: «Вода — 
чудо природи, і вона вима
гає бережного до себе став
лення. Па жаль, це не всі 
розуміють».

А жаль. •<

Я теж кохаю жонатого, 
хоч і розумію, що це не
порядно. НІ. він нічого не 
знає про мої почуття і( 
мабуть, ніколи не довіда
ється.

Я знаю, що мч разом не 
будемо, бо різні у пас до
роги. Різні долі.

Тепер я живу далеко від 
рідної домівки Нещодав
но дізналася, що віп-(ко- 
го я так люблю) розійшов
ся зі своєю дружиною. 
Розпалася гаопа сім’я. І 
мені боляче за нього. Ад
же я йому завжди зичила 
тільки щастя Тим більше, 
що у нього росте малень
ка донька.

ОКСАНА Л.
м. Вінниця.

<: * *

тиску. Тече... 
в невідомому

А. «УМАНСЬКИЙ.

м. Кіровоград

Прочитала лист Надії 13. 
з Бобринецького району 1 
вирішила на нього відгук
нутися Коли ВІН ішов в 
армію, то просив, щоб я 
його чекала. ВІН заручив
ся моєю вірністю. Ми час
то листувалися.

Через два 
звільнення 
повернувся 
Та не сам.

Ось тоді 
ньому 
цих. Якось 
всього 1 само 
на допомогу 
юнак, н і якого 
не звертала уваги, 
став мені порадником 
другом А незабаром ми 
одружилися.

У пас чудова сім’я. А з 
тим. першим я б ніколи 
не була щасливою ..

Я не впевнена. Нащо, в 
тому, ще ти добре розі
бралася у своїх почуттях. 
Чи справді ти кохаєш сво
го жонатою? І чи справді 
твоє щастя залежить саме 
від нього? Адже у тебе 
чоловік, сім'я, діти.

Хіба для людського гч. іе . 
ти всього цього замало?

. , : і
ОЛЕНА 6.

Устинівський район.

роїш. ПІСЛЯ 
в запас, НІЙ 

в рідне село. 
Із дружиною.

я по -справне'- 
,зневірилася в .’но- 

збайдужіла до 
тоді мені 
прийшов 
я ніколи

Він 
і
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ИКЛАДАЧ фізичного ви- 
" ховання Кіровоградсь
кого кооперативного техні
куму Л. М. Притюпа так і 
сказала своїм колегам 
В. А. Карпову та М. Г. По- 
номарьовій:

— Зрушень надалі ми не 
матимемо, якщо кожен із 
наших учнів не перекона
ється сповна, що фізичною 
підготовкою він займається 
не заради оцінки в журна 
лі успішності.

Це усвідомлюють Десяг- 
ки їхніх вихованців, кращих 
спортсменів колективу фіз
культури. Це ті 244 значків
ці ГПи, 387 розрядникіз, 
що підготовлені протяголл 
І оку. Лариса Сей, скажімо, 
з усіх видів ЕІддає перева- 
іу велосипедному спорту, 
і після напружених трену 
вань вона стала <-емпіон- 
ьою Центральної ради «Ко
лоса». А Юрій Мартишок, 
склівши нормативи комп
лексу ГПО, продовжував 
самовдосконалення, постій
но відвідував стрілецький 
тир, плавальний басейн, ки
дав на стадіоні гранату, 
стрибав, підтягувався на пе 
ренладині. Щодня — до
лання кросових дисіанцій. 
і коли фінішував турнір з 
багатоборства 1"П0, Юрія 
вітали всі його суперники
— с челлпіонський титул 
технікуму! Набрано 102 оч
ка, отже — виконано нор
матив першого розряду.

А серед дівчат на цих 
змаганнях була першою 
Наталя Павлова, вона теж 
стала першорозрядницею 
з багатоборства. І у баскет
болістки Галини Бондарен
ко- та волейболістки Надії 
Зозулі значок такого ж га
тунку.

Закінчилася спартакіада 
технікуму, що проводилася 
з десяти видів спорту. Час 
підбивати її підсумки, час 
нагороджувати чемпіонів і 
рекордсменів.

— Де, коли?
— На вечооі спортивної 

слави, — запропонував 
В. А. Карпов.
її АЗВАЛИ цей тематичний 

вечір «Гори, вогонь 
олімпійський!» Бо розмова 
мала бути не тільки про 
спортивні справи у своєму 
колективі фізкультури, а й 
про розвиток олімпійських 
видів спорту в усій країні, 
про Олімпіаду-80.

Запросили на вечір вете-

Вогонь,
який палатиме
раків спорту, провідних 
спортсменів облесті, які 
тренуються в секціях «Ко- 
і оса». Гарно оформи ли зал, 
вивісивши тут прапори сво
го спортивного товариства, 
плакати, емблеми.

Після того як ведучі зга
дали про здобутки радян 
ських олімпійців на цього
річних Іграх, слово взяв 
учасник Великої Вітчизня
ної війни С. А. Шинкарев- 
ський. Він не хвалився сво
їми спортивними досягнен
нями юнацьких років, не 
розповідав про сеої под
виги на фронтових плацдар
мах, він говорив про зна
чення фізкультури в житті 
людини: .

— Якби не загартував 
себе змолоду, не знаю, чи 
вижив би тоді. Часом цілу 
добу необхідно було ЙГИ, 
бігти, повзти і нести на со
бі «реліквії» війни. Слабкі 
не витримували... Отож і 
грошу вас, своїх онуків: не 
лінуйтеся тренувати серце 
і волю. Забудете, що вам 
треба мати міцні руки, — 
нашкодите не тільки собі. 
Адже перед вами довга 
дорога життя і велика ро
бота...

Підвелася з-за столу не
висока на зріст тендітна 
дівчина — майстер спорту 
зі стендової стрільби Мср- 
і зрита Заєць, яка нинішньо
го року стала призеркою 
чемпіонату республіки:

— Щоб домогтись успіху 
на стенді, треба мати не 
тільки гострий зір. У руках 
рушниця вагою до п’яти кі
лограмів. Постріл — удар 
у плече дорівнює натиско
ві пудової гирі. Теж крім 
вправності ще й силу треба 
мати. І тому я за ГПО, пе
редусім за комплекс.

Усі з нетерпінням чека
ли, що скаже ще один гісто 
майбутніх кооператорів — 
майстер спорту міжнарод
ного класу з класичної бо

візьми приклад 
з олімпійців

ротьби Олександр Ушакоз. 
А він, цей красивий ве те- 
тень, теж небагатослівний:

— Став чемпіоном Євро
пи сереД молоді, нещодав
но переборов найсильнішо- 
іо атлета Італії і привіз до
дому два кубки. Кілька
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днів тому здобув срібну 
нагороду на чемпіонаті Ук
раїни. Тренуюся щодня. І 
вчуся в педінституті на фа
культеті фізичного вихо
вання.

Хтось із дівчат, котрі си-

Зима кличе 
па лижню лю
бителів спорту. 
Для них на 
львівській екс
перимент а л ь- 
ній фабриці 
«Динамо» буде 
випущено до 
кінця року до
датково 3200 
пар лиж. І по
чатківцям, і до- 
с в і д ч е н и м 
сиоргсмс н а м 
прийдуться до 
вподоби спор
тивно-бігові ли
жі «Стріла» 
удосконалсно ї 
констру к ц і ї. 
Для тренувань 
і змагань при
значено гоночні 
лижі «Старт». 
А тим, хто 
тільки збира
ється подружи
тися з снігови
ми трасами, 
стануть у при
годі підліткові 
лижі «Спорт» і 
дитячі «Супут
ник».

На з н і м к у: 
комплектуй а к- 
ня лиж.

Фото
Б. КРИІНТУ- 
ЛА.

діли за крайнім столиком, 
сказав:

— А у нас є такі, що не 
можуть дочекатися, коли 
закінчаться оті дев яносто 
хвилин зєняття з фізичної 
підготовки, а деякі хлопці 
не можуть підтягнутися два 
рези на перекладині.

Олександр тільки усміх
нувся, дивуючись.

— У мене зовсім інше,— 
сказав. — Дев’яносто хви
лин на один сеанс чергово
го тренування для мене ба- 
іс7с. Ми за одну двадцяти- 
п’яГлхвилинку так викручу- 
гме себе, що вже, здається, 
й кроку не можна ступити. 
Така робота дорівнює ро
боті, потрібній для тою, 
щоб винести з платформи 
шістнадцять тонн вантажу.

Ось як треба працювати, 
щоб вийти на світову аре
ну!

І всі по-доброму заздри
ли Ушакову. І чемпіонові 
області з багатоборства 
ГПО Олександру Глущенку, 
який теж радив учням ста
витись до фізкультури, як 
до дисципліни, провідної 
в навчальній програмі. За
здрять вони й своїй настав
ниці Л. М. Притюпі, котра 
ще в сорокові реки висту- 
г ала на республіканських 
змаганнях, котра й донині 
бадьора, завзята. Бо здобу
ла високий фізичний гарт 
змолоду.

Ось і вона виступає пе
ред своїми вихованцями і 
і остями, згадує рядки з 
проекту ЦК КПРС до XXVI 
з’їзду партії, де йдеться 
пре дальший розвиток фіз
культури і спорту. Бона ви
словлює впевненість, що в 
їхньому колективі знову 
будуть свої чемпіони і ре
кордсмени, першорозряд
ники, а то й майстри спорту, 
якщо кожен візьме приклад 
з олімпійців.

А потім вручали кращим 
спортсменам технікуму
грамоти, дипломи. Самоді
яльні митці дарували їм 
пісню.

Знову була ділова розмо
ва. І був звичайний вечір 
гідгіочиРку. Призер облас
ного турніру сільських ша
хістів М. 3. Комісаром да
вав сеанс одночасної гри 
на кількох дошках.

К. КОЛІСНИК, 
завідуюча оргвідділом 
обласної ради товарис
тва «Колос».

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

КОРИДА
В НОВОМУ

га-

кориду В ІІО- 
і нон-

Па його 
заснував

СВІТІ
Бій биків — улюблена 

розвага іспанці». Але й 
но другий бік Атлантич
ного океану, в країнах 
Латинської Америки, 
корида викликає не мен
ший ентузіазм, який мо
же порівнятися, мабуть, 
ліпне з футбольною 
рЯЧКОІО.

Завезли і 
мій світ іспанські 
кіска дорп. .Хвилююче
видовище відразу ж за
хопило суворі серця і ду
ші індійців. Почалася 
корида в Мексіні. 1521 
року закуті у броню за
гони завойовників під 
проводом Ернаїїа Кор
теса захопили останню 
твердиню колись могут
ньої імперії ацтеків — 
сі слито держави місто 
Тсиочтптлан. 
місці Кортес 
столицю свого королів
ства Нова Іспанія — 
Мехіко. Через рік кузен 
віце-короля Атенко ви
писав з Іспанії першу 
партію бичків, поклавши 
тим самим початок ско
тарству в Мексіні і ко
риді в Латинській Аме-| 
рі'ці. Перший бій биків І 
у Новому світі відбувся І 
21 червня 1526 року ви 
Мехіко на честь святку- ■ 
в.'.інія п’ятої річниці па
діння Тепочтптлаїіа. ■ 

1566 року бої Гиків В 
улаштовувались повсіод-1 
по мало не щонеділі. То-В 
ді воші проходили на ■ 
міських площах або пус- 
, прях, йбгорожешіх 11.і- г 
і івндку. Першу арі. ну І 
для кориди було збуде- в 
рано 1793 року в цеп грі З 
Мехіко, там, де тепер ви-1 
сочить білокам’яний ан
самбль музею Белья»’ 
Артсс.

(НОТІМЕКС—АЛН).

Редактор
М. УСПАИЕНКО.

ДЕРЖАВНА 3-ПРОЦЕНТНА ВНУТРІШНЯ ВИ
ГРАШНА ПОЗИКА 1966 РОКУ — НАДІЙНА 
Й ВИГІДНА ФОРМА ЗБЕРІГАННЯ ГРОШОВИХ 
ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ.

По облігаціях 3-процентної позики можна ви
грати від 40 до 5000 крб.

Черговий тираж 3-процентної позики відбу
деться ЗО грудня ц. р. в Москві.

За цією позикою щороку проводиться 8 ти
ражів виграшів.

Облігації вільно продаються й купуються 
всіма ощадними касами.

Купуйте облігації Державної 3-процентної 
внутрішньої виграшної позики!

БЕРІТЬ УЧАСТЬ У ТИРАЖАХ!
Управління Дсржтрудощадхас області.

Зам. 429

Кіровоградська станція технічного 
обслуговування Н? 2

НАДАЄ ПОЗА ЧЕРГОЮ ТАКІ ПОСЛУГИ:

діагностика систем автомобілів усіх марок; '
антикорозійне покриття днища й схованих порожнин 

автомобілів усіх марок;
рихтувальні й фарбувальні роботи по усуненню ава

рійних пошкоджень.
Адреса станції: Кіровоград, Дджамсьннй залізничний 

переїзд.
Зам. 427.

Кіровоградське автотранспортне підприємство 10021 (автобусний парк)

ЗАПРОШУЄ
водіїв усіх класів категорії «Д» 

для роботи на міських та між
міських маршрутах, автослюсарів, 
автоелєктриків, газоелектрозвар
ників, слюсарів по ремонту па
ливної апаратури, шиномонтаж- 
ників, прибиральниць виробничих 
приміщень, автомеханіків, коче
гарів, слюсарів нестандартного 
устаткування, контролерів паса
жирського транспорту.

Новорічний стіл 
допоможуть вам на
крити досвідчені ку
лінари та кондитери 
підприємств громад
ського харчування.

До послуг госпо
дарок — магазини 
та відділи кулінарії 
споживчої коопера- 

? ЦІЇ.
Кіровоградська 

облспоживспілка. 
Укоовторгреклама. 

Зам. 4:ю.

НА РОБОТУ
Одинокі забезпечуються гурто

житком. Усі робітники користу
ються правом безплатного про
їзду на міських та приміських 
маршрутах.

Звертатися на адресу: м. Кі
ровоград, вул. Аерофяотськв, 15. 
Відділ кадрів.

Адміністрація.

Зам. 426.

ДО ВІДОМА

НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ!

З 1 січня 1981 року вво
диться новий єдиний поря
док продажу палива насе
лению Української РСР.

Для своєчасного одер
жання документів па при
дбання палива всім, хто 
одержував його па палив
них складах «Облпалнва».

НЕОБХІДНО ДО 1 СІЧ
НЯ 1981 РОКУ

з’явитися в сільради, жс- 
кп, домоуправління, квар
тальні комітети для зане
сения у списки й одержан
ня прикріїїлювальних тало
нів.

Сім'ям, у складі яких є 
робі І ІІІІКІІ, що одержують 
паливо по колдоговорах, 
лріікріпліовальпі талони не 
видаватиму! ься.

ВІДПУСК ПАЛИВА ЗА 
ПАЛИВНИМИ КНИЖКА
МИ З 1 СІЧНЯ 1981 РОКУ 
припиняється.

Адміністрація . 
«Обппюпмва».

Зам. 423.

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

Па украинском языке.
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