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ГОТУЙСЬ 1
ДО ВСЕСОЮЗНИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ!
твоє СЛОВО

НА ЗБОРАХ

Потрібні 
кілометри

— Обговорити підсумки 
XXV з'їзду KFIFC і визна
чити конкретні завдання 
трудовилл колективам, гру
пам, кежно/лу юнакові і 
дівчині по виконанню його 
рішень — до цього закли
кають нас Всесоюзні ком
сомольські збори. У гурт
ку політосвіти «Наш Ленін
ський комсомол» ми по
глиблено вивчасмо мате
ріали партійного форуму. 
І в роботі своїй дотриму
ємося правила: працювати 
увесь рік з таким же нат
хненням, як під час робо
ти з’їзду.

Наприклад, тоді я вгробив 
на своєму автомобілі ЗІЛ-139 
5800 тонно-кілометрів. Це ви
сокий покатник. Задоволені і 
мої друзі — ватажок нашого 
комсомольсько - молодіжного 
колективу Володимир Очерст- 
пюк. завідуючий автогаражем 
Микола Холодовський — мо
лоді хлопці, які вже кілька 
років працюють у колгоспі 
після служби в армії. Микола 
— знаючий спеціаліст, закін
чив технікум механізації.

А політичне піднесення, 
яке панус повсюди, безпо
середньо пов’язане (воно 
ж і стає рушісм) із госпо
дарськими турботами. 
Своїх кілометрів я доміг
ся на перевезенні кормів 
для тваринництва, і стали 
вони «важкими», помноже
ні на тонни. Пстрібни/аи, 
значить, важливими.

О. ЧЕРНЯЄВ, 
водій колгоспу імені 
Шевченка Бобри- 
нецького району.

Всією фермою— 
на рекорд

В дні роботи з'їзду ста
ло відомо, що капі комсо- 
мольсько-/лолодіжний ко
лектив молочнотоварної 
ферми Ульяновського від
ділка бурякорадгоспу за 
підсумками соцзмагання 
зайняв друге місце в об
ласті серед споріднених 
колективів. За три місяці 
е середньому надій на фу
ражну корову у дівчат на
шої групи становить 763 
кілограми при г.лані 506. 
А комсомолка Ольга Іса- 
енко надоїла від кожної 
корови по 816 кілограмів 
молока.

Та це ще не все. На 
Всесоюзних комсомольсь
ких зборах ми вирішили 
езяти підвищені зобов’я
зання: плануємо всією
фермою перейти трити
сячний рубіж по надоях 
молока.

Н. ОЛІХНОВИЧ, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу МТФ 
Ульяновського від
ділка бурякорадгос
пу.

J
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бібліотека ім. Н. К. Крупсы 
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ЧЕТВЕР, 1 квітня 1976 року

’овограйського обкому лксму

З'їзд болгарських комуністів
СОФІЯ. 29 березин в столичному залі «Універсіада» почав ро

боту хі з'їзд Болгарської ком уніс гнчкої партії. В ньому беруть 
участь понад 1500 делегатів — посланців майже 790-гисячиог.о за
гону болгарських комунісгіз.

На з’їзд прибули численні делегації комуністичних, робітничих 
і соціалістичних партій, національно визвольних і демократич
них організацій і рухів. У роботі з’їзду бере участь делегацій 
Комуністичної партії Радінського Союзу на чолі з членом По- 
літбюро ЦК КПРС, секретарем ЦК КПІ'С Ф. Д. Кулаковим.

З доповіддю «Звіт Центрального Комітету Болгарської кому
ністичної партії за період мі н X і XI з’їздами і чергові завдан
ня» висі упив перший секретар Центрального Комітету БКП то
вариш Тодор Жинксв.

29 березня на вечірньому засіданні XI з’їзду БКП з промовою 
виступив член Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС ” 
Кулаков.

Зал стоячи, з особливою сердечністю, здравицями на 
КПРС зустрів передані главою делегації КПРС прнгіт і 
побажання Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Брежнєва учасникам з’їзду, комуністам і всьому болгарському 
народові.

Під сплески присутніх тов. Ф. Д. Кулаков вручив президії з їз
ду привітаним Центрального Комітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу XI з'їздові Болгарської комуністичної партії.

(ТАРС].

ф. Д.

честь 
добрі 
Л. І.

Ціна 2 коп.

На полях колгоспів і радгоспів області швидкими темпами механізатори 
культивують, закривають вологу, а в південних районах вже вивели па по
ля посівні ггрегатн. У відповідь га рішення XXV з'їзду КПРС комсомольці 
і молодь включаючі ся в рух «П'ятирічці ефективності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!»

У стислі строки планують посіяти ранні зернові в комсомольсько-моло
діжній тракторній бригаді колгоспу імені Капініна Олександрійського ра
йону. Туї вибірково почали закривати вологу, як тільки дозволила погода, 
а потім майже щодня проводили роботи па площі понад тисячу гектарів. 
Кухарі вивозять механізаторам гарячі страви в поле, сівачі працюють у дві 
зміни. Старанно внпрсбувазши агрегати на задану норму висіву, бони пла
нують посіяти ранні зернові за три дні.

Комсомольсько-молодіжні агрегати створені у всіх господарствах Усти- 
і.івського району. Комітети комсомолу колгоспів і радгоспів розробили умо
ви соціалістичного змагання серед-молодих сівачів, встановили перехідні 
призи.

Всснчно-по.тьобнм роботам — високий темп і якість. Під таким девізом 
проводять посівну кампанію молоді хлібороби Кірсвоградщини.

чрожайж

Нг фото справа: члени ком
сомольсько - молодіжної брига
ди колгоспу Імені Калініна Олек
сандрійського району перед по
чатком висіву грав зібралися 
разом і а останню раду. За пів
тора дні закрили вологу механі
затори колгоспу імені Ватутіпа 
Устннівського району. Відзна
чився комсомолець Георгій Бо- 
ванов. Це його перша весна, але 
юнак працював врівень з дос
відченими -трактористами. На 
фото зліва: агрегат Г. Бованова 
в останній загінці.

Фото Ю. СТОРЧАКА.

У ФОНД ДЕСЯТОЇ 
П'ЯТИРІЧКИ

Наш цех, в якому трудя
ться переважно молоді 
шейчки, підтри/гев ініціа-

тиву кращих колективів 
підприємств і будов Моск
ви про проведення 17 
квітня Всесоюзного кому
ністичного суботиика, при
свяченого 106-й річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна.

На мітингу, що відбувся 
з цієї нагоди, секретар 
комсомольської організа
ції, майстер Валентина Ар
тюхова, швачки Ніна Оєча- 
ренко. Валентина Колісчи- 
ченко та інші взяли 
високі зобов'язання. Во
ни запевнили: в цей 
день досягнуть високої

продуктивності, працю
ватимуть на зекономле
них матеріалах. У фонд 
десятої п’ятирічки наміче
но пеоерахувоти тисячу 
карбованців.

Зараз колектив цеху 
прагне використати всі 
можливі резерви еконо
мії, щоб з честю дотрима
ти слово.

Л- ГЛУЩЕНКО, 
голова місцевкому 
профспілки Ново- 
празького швейно- 
виробничого об’єд
нання «Україна».

ОлександрінськЕЙ район.

ОБСЯГ РОБІТ 

ВИЗНАЧЕНО
Молоді трудівники на

шого колгоспу гаряче під
тримали патріотичну іні
ціативу москвичів — 
провести 17 квітня кому
ністичний суботнйк. Від
разу ж намітили обсяг ро
біт.

В день «червоної субо
ти» вийдуть у поле посівні 
комсомольсько - молодіж
ні агрегати, які очолюють 
Володимир Ткаченко і Ва-

силь Царенко. Вони засі
ють зерновими культура
ми площу в 40 гектарів.

Високої продуктивності 
праці зобов’язалися до
сягти під час суботника 
молоді водії. Юнаки й дів
чата впорядкують терито
рію сіл, посадять 100 
фруктових дерев

У фонд миру намічено 
перерахувати близько 200 
карбованців.

В. ШЕВЧУК, 
секретар КОМСОМОЛЬ
СЬКО! організації кол
госпу імені Чкалова 
Петрівського району.

Вступ до лав Ленінського комсомолу — валглм- 
ва подія в житті юнаків і дівчат. А в дні роботи 
XXV з’їзду КПРС первинні комсомольські органі
зації поповнили кращі з кращих. 1 кожен, отримую
чи нового квитка, перед своїми товаришами по Спіл
ці давав клятву на вірність ідеям Ілліча, запевнив, 
що ударною працею і успішним навчанням примно
жить славні діла своєї первинної. Вступові до ком
сомолу присвятив свого вірша учень Кіровоград
ської школи Х° 11 Валерій Сіваченко. Під час засі
дання бюро Ленінського райкому комсомолу, отри
муючи квиток нового зразка, Валерій прочитав цього 
вірша як присягу достойно нести звання члена Ленін
ської Спілки молоді країни.

Я хочу комсомольцем быть, 
Чтоб не зря на земле прожить. 
Я в семье коммунистов рожден, 
На примере их жизни взращен. 
Говорил мне отец: «Расти!» 
Много дел на твоем пути, 
будь хозяином жизни своей, 
За дела принимайся смелей.
Я не знаю, кем стану я, 
И как сложится жизнь мся,

„МНОГО
Д ЕЛ 

НА МОЁМ
ПУТИ11

Только знаю: мы все должны
Быть достойны своей страны.
Я хочу человеком стать 
Настоящим, с буквы большей,
Я хочу комсомольцем стать,
Чтсбы в ногу идти сс страной.

В. СІВАЧЕНКО, 
учень 7 «А» класу СШ № 11.

м. Кіровоград.

Валентина Шевченко вісімнадцять рокік праккіг "лоле.пьс- 
ром-конструкторэм в експериментальні му цеху Кіровоград
ського швейного об’єднання. За цей період роботи Валенти
на сконструювала близько 20Н моделей ннх 14 моделей 
іт державним Знаком якості В нинішньому році >ри моделі 
Валентини атестовані державшім Знаком якості.

На фото: модельгр-констр>кгор Валентина ШЕВЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА«
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ЙЦЛЖУТЬ, поетом треба народигн- 
«* ся, оратором — стати, А чита
чем? Талант читача — один з тик 
небагатьох, який може розвинути 
кожен. Ллє одного бажання тут ма
ло. Проблема виховання культурі! 
читання не нова. Ще в 1934 році 
Н. К. Крупська, виступаючи перед 
працівниками дитячих бібліотек, на
голошувала на тому, що школа дає 
основи знань, а життя вимагає по
стійного поповнення їх. Тому треба 
навчати дітей правильно користува
тися книгою. Ці поради набувають 
особливого значення у світлі мате
ріалів XXV з'їзду КПРС, який ви
сунув настанову: «Важливо прищеп
лювати вміння самостійно поповню
вати свої знання, орієнтуватись у 
стрімкому потоці наукової і полі гич - 

ТАЛАНТ МОЖНА
ВИХОВАТИ
(З досвіду роботи обласної 
дитячої бібліотеки імені 
Гайдара).

иої інформації». Навчити дітей вчи
тися — одне з головних завдань пе
дагогів і бібліотекарів.

У нашій області нагромаджено 
певний досвід у справі виховання 
культури читання та пропаганди 
книги серед школярів- Про роботу 
колективу 5-ї Гайворонської СШ в 
цьому напрямку не раз говорилося 
в пресі. Важливість цієї проблеми 
добре усвідомлюють працівники об
ласної бібліотеки для дітей імені 
Л. Гайдара. Всі вони — члени Все
союзного добровільного товариства 
любителів книги. Справжні шану
вальники книги — це, в першу чер
гу, її пристрасні пропагандисти. До 
таких належить II. Я. Степанова, за
відуюча обслуговуванням дошкіль
нят та молодших школярів. Вже 
шостому поколінню наших читачів 
передані вона свої знання. Добре 
знайомі вчителям, батькам і дітям 
та працівникам відділу обслугову
вання старшокласників, який часто 
виходить переможцем у соцзмагап- 
ні. В. Д. Гейченко, В. А. ІПубіна, 
Л. В. Матвієнки, T- К. Кічук, зав. 
бібліографічним відділом П. II. 
Наточій, яка понад 15 років сумлін
но працює в колективі. Ці люди 
своєю повсякденною працею допо
магають юним читачам зробити най
більше відкриття, на яке здатне ди
тинство — відкриття книги.

Весь процес керівництва читанням 
пов’язаний з вихованням культур
них, грамотних читачів. Па оформ
лення і систематичне поновлення від
критого доступу до книг (а їх в біб
ліотеці близько 140 тисяч) постійно 
звертаємо увагу. Адже художнє 
оформлення є ке лише елементом 
естетичного виховання, а й одним з 
перших уроків з культури читання. 

Багатотиражні каталоги та картоте
ки, ящики з бібліографічними па
м’ятками; плакат «Твоє Читай-міс- 
то», листівки про те, як і чим корис-‘ 
туватися при виборі книг, виставки 
літератури і бібліографічних посіб
ників — все це служить дітям доро
говказом до кращих творів. У тому, 
що це необхідно, працівники часто 
переконуються, спостерігаючи, як 
одні читачі вміють самостійно, або, 
одержавши консультацію бібліоте
каря, підібрати потрібні матеріали 
для політінформації, реферату, пись
мового твору І Т. ІН. 1‘ІШІ ж зовсім 
не орієнтуються в цьому і навіть, 
знайшовши літературу, витрачають 
па роботу з нею багато часу, бо ие 
досить володіють павичками її опра
цювання.

Під час індивідуальних та групо
вих бесід діти дізнаються про те, 
що таке гігієна читання, як вести 
щоденник прочитаного, писати ано
тації, рецензії, конспекти, рефера
ти’, тези до виступу. Огляди бібліо
графами нових покажчиків газет 
«Друг читача», «Книжное обозре
ние», журналу «В мире к.шг», енци
клопедичних збірників привчають 
дітей систематично слідкувати за 
новинками, не розгублюватись серед 
безмежжя книг, розвивати і поси
лювати інтерес до літератури певної 
тематики. Переглядаючії нотатки 
бібліотекарів на формулярах та за
киси в картотеках спостережень, 
можна судити про ефективність цієї 
роботи. Сергія С., учня 4 класу 5-ї 
ніколи, познайомили з рекомендацій
ними покажчиками та «маленькими 
енциклопедіями». Завдяки їм хлоп
чик зацікавився книгами і журнала
ми про техніку і спорт. Зараз ця лі
тература переважає в його читанні.

Такі покажчики як «Будь готов!», 
«Жить — Отчизне служить», «Вели
кая победа» часто читачі беруть до
дому, а повертаються разом із скла
деним для себе списком літератури. 
Тим, хто не може зробити це само
стійно, приходять на допомогу біб
ліотекарі. Використовуючи покажчи
ки і каталоги, вони складають дітям 
списки літератури за їх інтересами. 
Так, Валя Д. з 5-ї школи дуже лю
бить географію і читає за списком 
допоміжну літературу. Володю С. 
цікавить життя Ілліча, йому також 
складено рекомендаційний список. 
Допоміжну літературу бібліотекарі 
пропонують не лише тим, у кого вже 
визрів певний інтерес, а й тим, хто 
не встигає з якогось предмету, або 
ще не зацікавився ним. Цікаві пау* 

ково-популярпі книги допомагають 
Піні Т. з 6-а класу, та Володі Д. з 
7-в 5-ї школи засвоювати фізику та 
хімію. Доброю традицією стають 
«дні бібліографії», присвячені про
паганді довідкозб-бібліоірафічного 
апарату- Справжні свята у пас — 
тематичні «дні інформація про но
ві книги»: «Наука і техніка сьогод
ні», «Прекрасне — поруч», «Твоя 
Спортландія».

Та найефективнішою формою ви
ховання юних читачів є спеціальні 
бібліотечні заняття. Вже понад де
сять років гайдарівці проводять їх з 
усіх шкотах мікрорайону. Практика 
стверджує, що найактуальнішими 
темами цих занять є «Книга і бібліо
тека», «Шляхи самостійного вибору 
книги», «Чигання періодики і нау
ково-популярної літератури», «Ме
тоди роботи з книгою». Питання ви
ховання культури читання хвилює 
не лише бібліотекарів, а й педагогів. 
В окремих школах міста воно част
ково вирішується на уроках поза- 
класного читання, в бесідах вчителя 
чи шкільного бібліотекаря на вихов
них годинах (школи №№ 5, 6, 25, 
34 та ін.). В тісному контакті пра
цює обласна бібліотека з колекти
вом вчителів 5-ї школи, де створена 
одна з найбільших (серед шкільних) 
у місті первинна організація книго
любів. Педагоги В. С. Самченко, 
Р. І. Олексієико, Н. М. Шкуринська, 
і олова первинної організації книго
любів; вихователі Л- П. Амеліна, 
Л. П. Львова завжди підтримують 
ініціативу бібліотекаря по Гіроведен- 
ню занять з культури читання і ма
сових заходів, часто самі звертають
ся з проханням виступити і з кла
сах, і на батьківських зборах з ана
лізом прочитаного в обсязі шкільної 
програми.

Як ніхто, педагоги відчувають у 
своїй роботі вплив книги на дитину. 
Той, хто систематично читає, як пра
вило, краще вчиться; у нього шир
ше формуються важливі якості різ
нобічного.і гармонійного розвитку. 
Усвідомлюють користь читання і са
мі діти. Коли в бібліотеці підбива
лися підсумки Всесоюзного піонер
ського маршу, учні з 5-ї школи (а 
вони за цей період прочитали най
більше літератури) підкреслювали, 
іцо вибороти першість серед піонер
ських дружин міста їм допомогли 
книги.

В методичних коментарях «Спіль
на робота бібліотек з організаціями 
добровільного товариств книголю
бів» говориться, що останнє «покли
кане подавати допомогу бібліотекам 
у підвищенні культури читання ра
дянських людей. їх бібліографічної 

грамотності». Оскільки членами цього 
товариства є і вчителі, і бібліотека
рі, для успішного розв’язання спіль
них завдань необхідна координація 
діяльності бібліотек і шкіл, єдині 
заходи по вихованню культури чи
тання у дітей, майбутніх наших гро
мадян.

А. КОРІНЬ, 
відповідальний секретар Ленін
ської районної організації кни
голюбів, головний бібліограф 
бібліотеки імені Гапдара.

- -------------------------------- -------------------------

• МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ПІН!
И Э1Ш ВКН •'

29 березня в Софії розпочав роботу XI з їзд 
Болгарської комуністичної і артії. За усталеною 
традицією напередодні партійних з їздів болгар
ські комсомольці звітують перед партією про свої 
досягнення у праці і навчанні. Відбувся такий 
звіт і в Іо.ібухінському окрузі, з яким пашу об
ласть зв’язують міцні узи братерства і дружби.

В Будинку мозоді відбувся урочистий пленум 
Толбухіпського окружкому ДКСМ. Скандуючи 
«БКП — комсомол!», учасники пленуму гаряче ві
тали появу в президії секретарів окружкому пар
тії Костадина Станєза, Петра Пікова і Петко Пет- 
кова, голову виконкому окружної народної Ради 
Георгі Стоякова, голову окружкому Вітчизняного 
фронту Димитри-іки Попоєої. В зал було урочис
то внесено прапор окружної комсомольської орга
нізації, на якому сяє висока нагорода — орден 
«Трудовий червоний прапор». Толбухі чеька окруж
на* комсомольська організація була першою удос
тоєна цієї нагороди серед організацій республіки.

Виступаючи на пленумі, перший секрет р 
окружкому ДКСМ Іван Станєв розповів про ви
сокий ентузіазм молоді, викликаний успішною ро
ботою XXV з'їзду КГІРС і всенародним змаганняч 
за гідну зустріч XI з’їзду БКП. 34-тисичний загін 
голбухінськнх комсомольців радий доповісти бюро 
окружкому партії, усім комуністам округу, що за 
п'ять років ним внесено значний вклад в соціаль
но-економічний розвиток рідкого краю. Показові 
такі цифри: 13 тисяч молодих виробничників ви
конали особисті комплексні плани, 89 чоловік пра
цюють з особистим клеймом, 118 виробничників за
воювали звання «молодий відмінник якості». В 
авангарді змагання за бережливість і економію 
йдуть молодіжні колективи. Тільки в 1975 році 
молодіжний внесок ощадливості склав 1,14 міль
йона левів.

Праця — головна тема комсомольського рапор
ту. В ньому йшлося про боротьбу молоді за висо
ку ефективність і якість, про її участь в науково- 
технічній творчості, про високосвідо.ме ставлення 
до навчального процесу. Все це — результат здій
снення лозунга: «Пропаганду марксистсько-ленін? 
ських знань — ближче до життя!», доказ високої 
ефективності ідейно-політичного виховання.

Потім молодим переможцям змагання за гідну 
зустріч XI з’їзду БКГї були вручені нагороди; 
Секретар окружкому партії Петро Нікоз висловив 
упевненість бюро окружкому, всіх комуністів у ТО““’ * 
му, що ентузіазм то.ібухінської молоді виллється 
у нові конкретні справи в боротьбі за дальший 
розквіт економіки, за нові успіхи в будівництві 
[юзвинутого соціалістичного суспільства.

За матеріалами газети «Добруджанська три
буна».

Для жінок різного віку
Жіначі пальта з шерстяних картатих тканин почала внго- 

тею.чятя Львівська фірма «Маяк». Першу партію цього мод
ного і високоякісною одягу відправлено з торговельні орга
нізації країпи, До весняно-літнього сезону запущено у зироб- 
тінцтна також інші ііовипкн — кримпленові пальта сучасного 
сичуету, костюми і брючні ансамблі широкої кольорової га
тя з того ж матеріалу, елегантні- плащі з поліссірн з ба
вовною.

Підприємства фірм», які спеціалізуються на віпотовлешіі 
жіночого одягу, освоїли з почату року сорок позик моделей. 
З ник 12 удостоєні державного Знака якості. (Р/ТТАУ).

В рамках багатосторонньої угоди країн-членів РЕВ про будівницт
во на території Радянського Союзу Усть-Ілімськото целюлозного ком
бінату бхдівельїіо-моіітажмйй комбінат в Цвіккау (НДР) виготовляв 
легкі будівельні металеві' конегрукції.

На фото: з зварювальному цеху заводу > Цеіккау.
Фото ЦГ.-АПМ,

БУДАПЕШТ

В одному з нових райо- 
ніа Угорської столиці, Ке- 
ленфельді, завершується 
будівництво навчального 
центру по підготовці об
слуговуючого герсоналу 
для електронно-обчислю
вальних машин. Створення 
такого роду навчальних 
центрів зз’язане з постій
ним зростанням викорис
тання ЕОМ у народному 
господарстві УНР. Тільки 
за роки минулої п'ятиріч
ки а країні було підготов
лено 20 тис. спеціалістів 
по обслуговуванню елект
ронно-обчислювальної тех
ніки.

ТОКІО
Завершив роботу XIV 

з’їзд Ліги демократичної 
молоді Японії. Його деле
гати, які представляють 
200 тисяч членів цієї моло
діжної організації, прийня
ли резолюцію, в якій ви
словлюється рішимість бо
ротися за створення в Япо
нії єдиного фронту демо
кратичних сил. Молодіж
ний з’їзд вирішив активі
зувати масові виступи на 
захист політичних прав і 
економічних інтересів 
японського народу.

НЬЮ-ЙОРК

Масова демонстрація 
студентіз-юристів відбу
лась у Сан-Франціско на 
знак протесту г.роти дис
кримінаційної політики 
асоціації адвокатів штату 
Каліфорнія щодо націо
нальних меншостей.

У штаті Каліфорнія, 25 
процентів населення яко
го становлять американці 
азіатського і мексикансько
го походження і корінні 
жителі Америки — індіан
ці, їх представники займа
ють менш як 2 проценти 
різних юридичних посад.

ДЕЛІ
Студенти вузів індійсь

кого штату Пенджаб прий
няли рішення подати до
помогу в збиранні вро
жаю пшениці сім’ям най- 
біднішик селян. Найближ
чим часом молодь аиру-

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

шить у 17 таборів, органі
зованих на час збираль
ної кампанії з різних ра
йонах Пенджабу.

КАТМАНДУ
Молодіжна група альпі

ністів з Франції відбула із 
столиці Непалу з наміром 
підкорити Гімалайський 
пік Гурджа Хіме.л заввиш
ки 7.193 метри. Семеро 
сміливих підуть на «семи
тисячним» без кисневих 
масок. Ця група, до якої 
входить одна жінка, споді
вається досягти мети в 
першій половині травня.

. Гурджа Хімал вперше 
підкорили японські альпі
ністи в 1959 році. В 1972 
році сходження на г».к 
здійснили французи. Мо
лодіжна французька екс
педиція піде по ще не під
кореному південно-захід
ному схилу.



1 квіхпжлг 1076 року* ----------- ----------
1! квітня—вибори народних суддів-швввкзе нмен

І ЗУСТРІЧ
1 З КАНДИДАТОМ.

ІііЯояоджЛ коїлуалр11 З сапфр,

НА ЕКРАНАХ 
ОБЛАСТІ

Минулого тижня в актовому залі середньої 
школи № ЗО м. Кіровограда відбулася зустріч 
представників виробничих колєкгиеів ииборчо- 
го округу М 3 і кандидатом а народні судді 
Ленінського району м. Кіровограда. Збори від
крив представник Ленінського РК КП України 
і райради депутатів трудящих завідуючий Ле. 
кінським райвно М. М. Ніколаєнко.

Довірена особа — вчителька СШ № ЗО В. Т 
Чепіленко — ознайомила присутніх з біогра
фією кандидата — Баранця Миколи Максимо
вича. Від виробничих колективів »иступили: 
секретар иартбюро заводу дозуючих автома
тів М. М. Скрипник, робітник кондитерськії 
фабрики Л. Б. Сорокін, працівник радгоспу 
«Зоря» П, Ф. Бугленко. На зборах вистудив 
кандидат в народні судді Ленінського району 
М. М. Баранець.

Прийнято постанову виборців виборчого ок
ругу М 3 підтримати пропозиції колективів 
заводіз про висунення М. М. Баранця канди
датом з народні судді Ленінського району і в 
день виборів — 1і квітня віддати за нього свої 
голоси.

^^^мЛ^іровоград, Р. ДАИДАКУЛОВ, 
вчитель.

. 1 <>тУк>чись до виборів народних суддів (ра
йонних міських народних судів) обласне прав
лінця кінофікації і координаційно-методич
на рада по правовому вихованню з першого 
квітня проводитиме в області (у плані Всесо
юзного тижня) демонстрацію кінофільмів за 
морально-правовою тематикою.

В цей час активізується робота кіноунівер- 
ситету правових знань, кінолекторіїв та кінз- 
кяубів.

На Всесоюзному тижні в кінотеатрах, будин
ках культури, в шкільних кінозалах, червоних 
кутках підприємств, колгоспів і радюспів об
ласті будуть проведені юридичні консультації, 
перегляди і обговорення кінострічок; «Вихри 
враждебньїе», «Вчора, сьогодні і завтра», «Ви
садок із слідчої практики», «Повернись люди
ною», «Підлітод», «Зустріч а криміналістом» 
тощо.

Найактивнішу участь у Тижні візьмуть кі- 
номитці, зчепі, працівники радянських, проф
спілкових і комсомольських органів.

С. БОРТ, 
редактор обласного управління кіно
фікації.

ЗАКІНЧИЛИСЯ ВЕСНЯНІ КАНІКУЛИДНІ ВЕСЕЛІ І РАДІСНІ
— А знаєте, які в нас канікули? — дівча років 

восьми вэсело поблискувало оченятами. І тут же, не 
чекаючи традиційного «веселі, цікаві, сонячні...» спо
вістила:

— Солодкі!
І» радісно притискуючи до грудей величезну цу

керку і шматок пирога, побігла д© актового залу.
Для молодших школярів Онуфріївської середньої 

школи канікули й справді розпочалися солодко: дза 
дні в школі проходив «День ласунів». А вилився він 
у велике театралізоване свято. Зраділи першоклас
ники, коли в костюмі «Кота з чоботях» впізнали сво
го однокласника Едика Удода. А як сподобалась їм 
піонервожата Наташа Колонтаївська з ролі Оленки з 
відомої всім казки «Сестричка Оленка і брат Іванко». 
Разом з казковими героями кружляли вони з за
пальному танку, співали веселих пісень, відгадували 
загадки. І разом з ними ласували смачним печивом.

А коли персонажі казок стали знову звичайними 
школярами, всі поспішили до шкільної майстерні: 
скоро ж бо завітають до них пернаті друзі, треба по
дбати про зустріч. В День птахіз на деревах з'явило
ся 160 шпаківень — ось що робили учні в майстерні!

Тема розмов старшокласників — зліт вироб
ничих бригад. А піонерські і комсомольські активісти 
передадуть своїм товаришам все те, чому їх навчили 
на заняттях активу. Ох і цікавими ж будуть оті розпо
віді! Такі ж, як і самі канікули.

Н. ВІ КТОРОВА, 
смт. Онуфріївна.

Малюнок про весну. • ФОТО і. КОРЗУНА.

НА ВЕРШИНУ
ЧЕТИР-ДАГУ

Стежки рідного краю заз- . 
жди приваблюють допитли
вих і сміливих. В нашому 
місті їх згуртузаз міський 
клуб туристів. Серед бага
тьох його секцій активно 
працює секція гірського ту- і 
ризму. У цьому місяці її . 
учасники провели назчаль- . 
но-гренуєальні збори у го
рах Криму.

У зборах взяли участь . 
дванадцять туристіз — 
представників підприємств, 
устаноз та назчальних за
кладів міста. Вони вдоско
налили техніку пересування 
по снігових і скелястих схи
лах, ознайомились з такти
кою походіз у весняно-зи
мовий період. Учасники 
зборів здійснили тренуваль
ний похід і сходження на 
одну з вершин Чеіир-Дагу— 
Еклізі-Бурун. Яскраве сонце 
та пухнастий глибокий сніг 
надовго запам’ятаються ту
ристам, а здобутий ними 
досвід знадобиться їм у 
майбутніх походах.

ФОТО О. ЄГУРІІОВА.

До 50-річчи ДТСААФ

ОСТАННІМ був урок історії. Аркадій сидіз 
неначе на голках. «Чи годинник зупи- 

■ низся, чи може чергова подзвонити забула?» 
Він нетерпляче совався за партою. Вчитель
ка помітила, що хлопець поводить себе 
якось дивно — неуважно слухає пояснення, 
раз по раз нервово позирає на двері, 
трохи не схоже на нього. Адже він так 
бить історію.

— Козачезич, що трапилось? Ти не 
жий на себе.

Аркадій схилив голову до самої парти. 
Незручно було йому, відміннику, комсо
мольцю, від того зауваження. Він завжди і 
у всьому був прикладом для інших. Та що 
поробиш? Хіба знає хто, чому він з таким 
нетерпінням чекає кінця уроків. Сьогодні 
він зперше має йти на заняття в аерокл/5 
і сьогодні, можливо, почнеться його шлях у 
небо, шлях, про який він мріяв з дитинства.

...Аркадій був ще п’ятикласником, носив 
піонерський галстук, коли розгорнувся масо
вий похід молоді за оволодіння авіацій
ною технікою. Ленінський комсомол на сво
єму IX з’їзді прийняв рішення взяти шефст
во над Позітряним Флотом республіки. Не
вдовзі вийшов наказ народного комісара: 
«Вважати з 25 січня 1931 року Червонопра- 
порну Всесоюзну Комуністичну Спілку Мо
лоді шефом над Військово-Повітряними Си
лами робітничо-селянської Червоної Армії». 
І країною пронісся бойовий заклик: «Ком
сомолець, на літак!»

Аркедій заздрив отим щасливцям, що з 
посмішками дивились на нього зі сторінок 
газет. А він малий ще, малий і йому треба 
вчитися. Вчитися наполегливо, терпляче, бо 
льотчик має бути освіченим і'сміливим, го
товим долати будь-які труднощі. Аркадій 
навчався вже у сьомому. А десятикласники, 
що зверхньо ставились до них, учнів молод
ших класів і кидали образпиве «пацани», 
юрбою зібралися біля перекладини і щось 
жваво обговорювали. У довготелесого Кості 
із 10 «А» була в руках газета «Соціалістич
ний наступ», а в ній повідомлялось, що в 
ровограді організовано аероклуб.

Аркадій ніг під собою не чув, помчав 
Береславську. Там з ним і говорити не 
хотіли.

— Малий ще, підрости трохи...
У сльозах повертався додому. «Все одно

Ца 
лю-

ско-

Ні

на
за-

буду літати. Я полечу таки з небо, до зі
рок». І той день наближався. Кілька дніз то
му його та багатьох друзів урочисто при
ймали до комсомолу...

Аркадій ледве діждався дзвінка. Не 
встигли розтанути з морозному повітрі його 
мелодійні звуки, а він зже щодуху мчаз 
вгору вулицею Компанійця. На перше занят
тя? Він вивчатиме літак! Ледве віддихав
шись, обережно, немов його могли ке впус
тити, відчинив двері. Кімната була ще без
людною. Аркадій встиг розглянути плакати, 
діаграми, схеми літаків, планерів, парашутів,

&

перш ніж клас наповнився гамірливими 
курсантами. Через кілька хвилин у дверях 
з’явився ставний військовий з авіаційними 
емблемами на петлицях. Кивнувши, запро
сив сідати.

— Комсомольці? — посміхнувся викладач. 
— Майбутні штурмани неба? Вітаю з почат
ком навчання.

Трохи помозчзвши, дістаз із шкіряної 
папки газету.

— Читали? — І, помітивши, що курсанти 
розгублено подивились один на одного, до
дав. — Бачу, не встигли. Ну, тоді слухайте. 
Це сьогоднішній иомер «Комсомольской 
правды». «Ми — велика могутня Радянська 
країна, можемо і повинні мати 150 тисяч 
льотчиків. Радянський народ в змозі вирі
шити це грандіозне завдання у найкорот- 
ший строк... Завдання підготовки 150 тисяч 
льотчиків — завдання Ленінського комсо
молу, оадянської молоді». Знаєте, кому на
лежать ці слова? — він зробив коротку пау
зу. — Відомому льотчику-випробувачу 
Коккінекі. Чули про такого? Отже, хлопці, 
Батьківщина чекає нас. Вона доручає вам 
складну техніку і охорону нашого неба.

З того пам’ятного дня минуло п'ять років. 
Аркадій Кззвчезич, колишній аероклубі- 
вець, нині випускник льотного училища > 
новенькій формі лейтенанта прибув у полк 
і одержав сріблястого «ЯКа». Комсомолець 
мріяв про рекорди, про нозі досягнення, 
наполегливо оволодівав льотною майстер
ністю.

— Маневр, рішучість помножені на муж
ність і сміливість — ось ключі до успіху 
льотчика-винищузача, — любив повторюва
ти лейтенант. — Зони необхідні нашому 
братозі в усякій складній ситуації.

Пройшло зовсім мало часу і Аркадієзі 
довелося на ділі застосовувати свій девіз.

ГІТЛЕРІВСЬКІ полчища рвалися до Мос
кви. Масовані удари ворожоі авіації 

загрожували столиці. Потужні бомбовози, 
надриваючи мотори, вдень і вно^і намага
лися пройти через захисні рубежі наших 
військ. Черзонозоряний «Яструбок» Коза- 
чевича по кілька разів на день підіймався з 
прифронтового аеродрому і ставав на шля
ху хрестатих. Нерідко доводилось 
вступати р. бій з переважаючими силами 
противника. Тут, у передмісті Москви, він 
відкрив бойовий рахунок помсти загарбни
кам.

Потім буз Сталінград. Інші битви. Запаль
ний юнак, який мріяв колись про підкорен
ня зірок, бачив тепер їх на фюзеляжі своєї 
машини. Колена з них — то перемога у по
вітряному бою. Таких перемог на рахунку 
комуніста Аркадія Федоровича Козачевича 
немало. За роки війни він здійснив понад 
п’ятсот бойових вильотів, знищив особисто 
26 ворожих літаків і близько дванадцяти у 
групових боях. 1 травня 1943 року най
дорожча Зірка — золота засяяла на грудях 
прославленого новомиргородського соко
ла.

Вихованець Кіровоградського аероклубу, 
Герой Радянського'Союзу генерал А. Ф. 
Козачеєич продовжує подвиг. Нині він вчить 
водити стрімкі реактивні машини нове поко
ління орлят, які мріють про неосяжні висо
ти. І коли ветеран бачить угорі стрімку бі
лу смугу, що стрілою розрізує голубінь, 
він знає — небо Вітчизни під надійною охо
роною.

А. Ф.

10. МАТІВОС, 
краєзнзвець.

ЛІНІЇ А 
н^'чіішач-Р 
газета /

Юридичний 
довідник

ПРИ ЦЯ
Консультацію дає член 

цивільної колегії 
обласного суду

Б.'М. ЛИТВИНЕНКО

сЯ навчаюсь О дев’ятому 
класі середньої ніколи. Ме
ні 16 років. Вмію керувати 
трактором і знаю правила 
вуличного руху. Влітку хо
чу попрацювати трактори
стом. Чи приймуть мене на 
цю роботу і якою буде оп
лата праці?

Сергій КУЛЕНКО».
На жаль, Сергію, тобі 

поки що за важелі тракто
ра сідати рано. Згідно пра
вил техніки безпеки, при 
роботі на тракторах, трак
тористами можуть працю
вати особи, котрим спов
нилось сімнадцять років, і 
які мають документи на 
право керування тракто
ром.

Для неповнолітніх трак
тористів (юбто для тик, 
кому ще немає вісімнадця
ти) встановлюється скоро
чений робочий день трива
лістю 6 годи«. Але заро
бітну плату вони отриму
ють як дорослі робітника 
з повним робочим днем, :



САТИРОСКОП

М. ВІДЕНКО.

М.КРОКУН
смт. Петрове.

САТИРИЧНО
ГО’ЛОР НС-Т» Ч НИН 
ПЕРШСКВІ ГНЕВИ» 
ВИПУСК

сьогЗднілєнь с*Лх*?

Він ділиться з чи- 
деякими матема- 

побутовими розду- 
■ мате мат из мами.

пе-

знав, що за самокритичним • чіп’ шеф 
мав на увазі займенник «гіг». Та спі- 
хлопця тільки автоматично зафіксува- 

НСЗВНЧІІС, стояло

дядьни насипали мінеральних доб
рив. Щоб не було СЛИЗЬКО ЄЕ1СМЗ- 
шинам і пішоходам. А яке ж «ко
ристь»! Пропали добриєе, розклеї
лись чеоезики в десятків громадян 
районного центру, вчаділа риба.

Отож Золотій рибці сьогодні не 
до сміху...

Костя 
завжди 
домість 
ла цю деталь. Завдання, хоч 
конкретно: «Зробити людям весело...»

— Добре, — ворухнув зблідлими губами і 
поволі вийшов з кабінету. І

Творче натхнення до хлопця ге заба
рилось. Ледве дійшов до робочого \jic- 
ця, як в голові спалахнули десятки ідей. 
Але від них зводило щелепи. Він запро
понував їх сусідові-колезі і в того одразу 
ж'заболіла голова. Муки творчості були 
нестерпними. І все ж невдовзі, підходячи 
до кабінету шефа, Костя уже відчував 
себе причетним до славної плеяди гумо
ристів. Та і шеф, очевидно, вважав себе 
неабияким критиком Бо Кости пі ідеї, од
ну за одною, він бракував, як замовни
ки проекти їхнього КБ Пропозицію 
влаштувати розигреш, переробивши на 
перше квітня графік планових відпусток, 
начальник перекреслив одним розчерком 

.пера, р конкурс на кращий анекдот — 
рішуче відфутболив.

Врешті. Костя вичерпався.
— Дам тобі ідею. Попрацюй гад стін

газетою Там і гумор на місці, і наванта-

МОЛОДИЙ інженер Костя стояв перед 
начальником бюро і з останніх сил 

намагався приховати здивування. Він ще 
раз зазирнув шефові в очі й знову прочи
тав щойно почуте:

— Так. перше квітня, День сміху!.Я хо
чу, щоб ти, Костянтине... влаштував лю
дям весело.

Шеф помітив його подив і голосно зіт
хнув:

— Розумієш, не вміємо мп ані працю
вати весело, ані відпочивати.

■Н₽£сино!

на теж нам підходить... Благаємо, зна
йдіть винного!..з

Шукаю. Може, думаю, серед на
шого брата, браконьере, виявився 
такий раціоналізатор? Але ні, ми ти
хенько, сітками. наЕІть рідко глуши
мо рибку. Слід довів до селищної 
Ради, до товарі-ша Мельника М. М. 
Це він дав розпорядження «розмо
чити» лід на бруківці і тротуарах за 
допомогою хімічної реакції. І тоді

УВАГА! УВАГА!
Дирекція «Колісної майстерні» оголошує конкурс, на кра

щу сатиричну мініатюру, жарт та анекдот. Переможця че
кає головна нагорода: публікація е одному з випусків «П’я
того колеса», а також приз імені Пенька Сорскапуда.

Включайтесь у конкурс!
Примітка. До уваги тих, хто став жертвою першскЕІтнееого 

розиграшу: наказ про конкурс оголошено по «Майстерні» 31 
березня цього року.

Посміхнися, 
клієнте

Житель Знам’янки Я. 
Рибачук у своєму листі 
розповів нссмішну історію 
про те, як у районному 
бюро добрих послуг за
фрахтував автомашину. 
Заплатив аванс. Але спра
вився він швидше, аніж 
передбачалось, і аванс 
повністю покрив усю пла
ту за послугу- Працівники 
бюро люб’язно погодились 
ще й повернути ЛЕШОК.

Я. Є. Рибачук і досі че
кає. А в бюро добрих по
слуг щораз підтверджують 
свою готовність розраху
ватись. Тільки не зараз. І 
так — з ІЗ січня!
Мені, як людині обдарова

ній почуттям гумору, здає
ться, що працівники просгб* 
жартують. А що, гумор 
різновидїшй. і кожному 
клієнту Знам’янського бю-_ 
ро добрих послуг треба 
рпховати в собі це шосте 
почуття. -, . .

їх вам, товаришу Риба
чук, пораджу: терміново 
ідіть до бюро рсбрих по
слуг. Борг вам обов’язково 
повернуть. Саме сьогодні.

Паня - Сорокапуд.

ження можна дати. Га? Оце думка!.Що 
то досвід! Іди працюй, проект покажеш.

І знову Костя взявся за роботу. 
♦.Врешті, — думав він, — залишити свій 
слід на скрижалях періодичної преси іще 
краще, аніж пропадати беззвісним авто
ром одноразового спектаклю, нехай на
віть смішного».

— Знову не те, — познайомившись з проек
том, сказав начальник. — Ну, хто так стінга
зету робить? Одні хихоньки і хаханьки. Ти да
вай серйозну передову... за моїм підписом. По
тім вісті з відділів про успіхи. А в кінці кра
сиво намалюй поштову скриньку і напиши на 

ній: «Подавайте дог.иси!»
— А якже День сміху? — у 

Кості витягнулось обличчя.
— Який день? Перше квітня? 
Теж, мені, свято. Де не ти ба

чно но:о, в якому календарі? 
Добре, іди. Коли стінгазета буде?

Надвечір Костя вивішував 
стіннівку під назвою «Не 

до сміху!» Ідея начальника 65ла витри
мана до кінця.

— Зайди до мене, — кинув, проходячи, 
шеф.—Що ти робив?—грізно запитав вів 
у кабінеті. — Я питаю, чому ти цілий 
день бив байдики? Де графік, котрий то
бі дали викреслити? — Начальник грюк
нув по столу. — Немає роботи — зна
чить день нанівець- Оголошую догану! 
Теж мені, гуморист знайшовся!

Ламаючи дефіциті іій «і.охінор», Костя ви
креслював графік і в душі обурювався людсь
кою підступністю. Образа не влягалась.

Наступного дня Костя прийшов па роботу 
похмурим. Ледь привітавшись з колегами, стаз 
за кульман. ! раптом почув, як хтось за спи
ною чмихнув. Обернувся. Ііерсд ним стояв, по
сміхаючись, шеф.

— Що набурмосився? — весело і ло- 
приятельськи запитав він. — Вчорашнє 
згадав? Та я ж пожартував! Учора пер
ше квітня було. Бач, казав же, що не ро
зуміємо ми ще гумору! Пер-ше квіт-пя у 
чо-ра бу-ло, — по складах проскандував 
шеф.

— А хіба не сьогодні?.. — І Кості ста
ло млосно.

ВІД «КОЛІСНОЇ МАЙСТЕРНІ»
Люди люблять міркували. От і ми в « Колісній майстерні», 

готуючи цей випуск «П’ятого колеса», замислились: а хто ж 
все-таки пожартуван першим. І шо йому за цс було?

(Можливо, то .був грубий неголений чоловік у бізоновій 
дубленці, котрий прибіг до комунальної’-печери і заявив су
сідам, що самотужки вбий мамонта. А коли заінтриговані 
однбплеміиці примчали, аби відрізати віт туші по шмаіку 
м’яса на лангети по-київськи, «туша» раптом підняла хобот 
і посунула на первісних гурманів. Звичайно, тим нічого не 
залишалось, як зусиллями, об’єднаними вперше, привести 
мамонта до вигляду, більш підходящого для дальшої кулі
нарної обробки.

А може першим жартуном був адміністратор готелю «Ла- 
ерт», котрий поселив у одномісну діжку відрядженого Діо- 
гсііа, запевнивши, що то і е номер-«люкс». Відряджений 
зрозумів, що став жертвою адміністративного гумору аж то
ді, коли колеги по роботі почали красномовно покручувати 
пальцями біля скронь. І Діогспу довелось вдати, що вибрав 
діжку: добровільно і, шо все на світі взагалі трин-трапа.

Словом, автор першого жарту губиться у мороці тисячо
літь. Та, як би там не було, він не додумався запатентувати 
свій винахід і гумор увійшов у життя людей. Відомо лише, 
шо сталось цс саме першого квітня.

Гумористів завжди відрізняли від інших. Вони були людь
ми освіченими, бо добре знали, де раки зимують, у них 
ніколи не бруднились комірці, бо ЇМ ПОСТІЙНО милили шиї.

Гумористи живуть скрізь, не лише у І'аброво чи в Одесі. І 
нехай не всі з них тримають вдома безхвостих кішок, та ко
жен — бажана людина у гостях, а то навіть на роботі. Втім, 
всі ми маємо щось спільне з ними, бо, як казав польський 
сатирик Єжн Лсц, паніть людина без почуття гумору повин
на відчувати, що в неї немає почуття гумору. Іож сьогодні, 
першого квітня — загальне свято. Сьогодні жартують _ усі. 
Та не всі сміються, бо декому від окремих жартів зовсім не 
до сміху. І нам дуже хотілося б, щоб цього разу наш і ваш 
сміх знову став їдким чадом для тих, хто жартує, збиткую
чись над іншими, і цілющим бальзамом для того, у кого на 
душі від таких жартіп коти шкребуть.

Отже — смійтесь. Але не забувайте, що добре сміється 
той, хто сміється останнім. До речі, а хго тут крайній.-1_____ .

Воно б, наче, все минулось. Але 
виявилось, що й риба може говори
ти. І якщо Бона ще й 2олота, то гріх 
не звернути не неї уваги. От і ця, з 
Інгульця. Вдарила хвостиком під бе
регом в Петровому і благає:

— Не витримало. І вся наша че
лядь не дожиеє, мабуть, до літа. 
Вчадіємо ми. Просимо переселити 
нас в ЧИСТИЙ СТаЕОК.

МАТЕМАТИЗМИ
Фізики жартують. Му

зиканти сміються. Пред
ставники інших професій 
взагалі надриваються від 
реготу. Досі лише матема
тики похмуро клацали кіс
точками рахівниць та кла
вішами ЕОМ. Сьогодні, у 
день сміху, наш автор лік
відував і це досадне упу
щення, 
тачами 
тично - 
мами - 
1x1 (один на один) 
реконаний холостяк.

З3 (три в кубі) — цукор, 
дріжджі і вода.

3—1 (три без одного) — 
колега «зав’язав».

2,87; 3,62; 4,12 — мате
матичний ряд чисел, що 
діляться на три без остачі.

(аЦ-в)2 — (А плюс Б б 
квадраті) — молоді на ве
сільному фото.

(а— в)?—(А мінус Б у то
му ж квадраті) — десять 
літ по тому.

Многочлен — член різ
номанітних добровільних 
товариств.

«Корінь квадрат
ний»; — тема дисертації 
агронома Н.

Б. КУМАНСЬКИИ.

яаамйисмпапагмз-гі.,. j[ JKSllUKJÏ 1РТ6 pQK.y —

І викинула папірець. То — заява:
• Як тільки почав сходити лід. до нас, 

на дно осіла якась сива каламуть. Дума
ли, що сміття, всякі нечистоти викинули 
наші губителі (як на берегах за Петро
вим). Та коли зробили аналіз, виявилося, 
що цс мінеральні добрива. Зарікаємося, 
ми не виростемо від них. Нам інші харчі 
потрібні. Щоб чисте плесо було, щоб на 
берегах травичка, верби, а не побиті 
горшки і всяке сміття з будівельних май
данчиків. А добрива — на пшеничку. Во-

На приз 
„Спартака“
Десять команд юних футболіс

тів з'їхалися до Сз.ітловодськз, 
щоб взяти участь в змаганнях 
на приз підпільної комсомоль
ської організації «’Спартак», 
яка діяла в роки Вітчизняної 
війни в селі Красногірці Голона- 
нівського району. Завідуючий

відділом спортивної та оборон
но-масової роботи обкому 
,’ІКСМУ Володимир Голуб роз
повів учасникам турніру про 
діяльність спартаківців. Колиш
ній фронтовик М. С. Тягнирядко 
поділився своїми спогадами про 
визвольні бої на території Кіро- 
Еоградщини.

Змагання з міні-футболу від
крито. В поєдинки включились 
команда житлово-експлуатацій
них контор Кіровограда, Зна
м’янки. Олександрії, Світловод- 
ськз. Уліані, Дніиродзсржинська 
та Дніпропетровська.

Без поразок провели всі ігри 
спортсмени дніпропетровського 
«Метеорита». У фіналі вони зу
стрілись з дніпродзс-ржинським 
«Рубіном» і перемогли йою з 
рахунком 3:2. їретю сходинку в 
турнірній габлині зайняли футбо
лісти уманського «Спартака». 
Переможців відзначено при тами 
і грамотами обкому ЛКСМУ, 
обл житлоуправління, облепорг- 
комітету. Світловодський міськ. 
ком комсомолу Еслановив спеці
альні при-и кращому нападаю, 
чому, захисникові і воротареві.

«ЗІРКА»—УБОЛІВАЛЬНИКИ: ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ
Відкриття футбольного сезону 

відбудеться в Кіровограді 7 
квітня матчем між місцевими 
футболістами та комгпдою спор
тивною клубу Чергігова. Цс 
стало відомо позавчора, коли

Федерація футболу Української 
PCP задовольнила прохання ке
рівництва футбольної команди 
«Зірка», спортивних І громадсь
ких організацій Кіровограда про 
перенесення першого мат іу

8®

р) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у ЕЇоторои. четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУПАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ г. Киропоград.

316050. ГСП Кіровоград 50. вул. Пуначарського, 36. 
Телефони: «ідповідапьногс секретаря га відділу 
комсомольського життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 11103. Індекс 61197.

Друкарня їм. Г. Димиїрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гділки 2.

XXXVIII чемпіонату країни в 
зв'язку з непридатністю фут
больного поля для проведения 
змагань, що обумовлено неспри
ятливими кліматичними х чопа
ми.

А перед початком чемпі
онату за традицією «Зірка» 
зустрілася з любителями 
футболу. Кілька сотень убо
лівальників - (скільки міг 
вмістити зал для глядачів 
Палацу культури імені Жовт
ня) уважно слухали розпо
відь начальника команди

Ю. І. Махне про підготовку 
до футбольного сезону. Не 
дивлячись на дуже погані 
ГіОГОДНІ УМСЕИ, Г-СЕІДСМИВ 
Ю. І. Махно, план навчаль
но- тренувального процесу 
в основному . виконано. 
Команда прийшла до стер;1 
ту розиграшу першості кра
їни дружнім згуртований 
колективом, у доброму Ф;; 
зичному стані, із збагачет* 
ним арсеналом технічної и 
тактичної зброї. Отже, є всі 
підстави сподіватися на про
ведення чемпіонату на висо
кому рівні.

Свої побажання спортсме
нам висловили член Уира"4" 
ського театрального това
риства О. В. Гудєлов, заступ
ник начальника відділу г!0'ї 
стачання заводу «Червона 
зірка» Б. Ф. Якоеський, МУ/ 
ляр будівельного управлін/ 
ня № 2 комбінату «Кірово- 
градважбуд» Ю. 
вихованець групи 
футболістів прі
«Зірка» Сергій Ткаченко та 
інші. “

На фото: футбольна команд«? 
«Зірка» на сцені Палеву иуль- 
тури ІМ. Жонтиіі. ,.

•Рото В. КОВПАКА.

А. Бондар» 
підготов»^
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