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З вагомими трудовими
успіхами
йде назустріч
<0-річчю утворення СРСР
комсомольсько - молодіж
на бригада слюсарів
по
ремонту контрольно-вимі

рювальних приладів Сальківського цукрокомбінату,
яку очолює комуніст Во
лодимир
/Лельник.
Тут

працюють ті, кому моло
дість, помножена на енер
гію й завзяття,
дає силу

невпинно рухатися до но
вих еисот, випереджаючи
час. 'У кожного з них с
свої улюблені
заняття, у

кожного свої мрії. Воло
димир Григорович ЛАельник ще зі шкільної парти
захоплюється
фізикою,
радіосправою, тож не ви
падково сбрев професію,
пов'язану з електротехні
кою.
Коли він прийшов пра

цювати на
СалькЇЕСький
цукрскомбінат,
його на
правили в бригаду слюса
рів по ремонту контроль
но-вимірювальних прила
дів і авто/латики.
Сеою
справу освоїв
швидко,
брав участь у громадській
роботі. На
підприємстві
його
прийняли в члени
Комуністичної партії. Тут
він став
бригадиром. У
колективі
працює шість
чоловік:
молодий кому-

ніст В. Лісничук
комсо
мольці В. Климчак, О. ГрабоЕСький,
О.
Валуйко,
П. Скрипник.
Нині у цукроварів бага
то роботи — ведеться під
готовка до нового сезону.
Комсомольсько- молодіж
ний колектив вирішив що
місяця, поки
триватиме
ремонтний сезон, відра <свувати з заробітку брига
ди кошти
в Радянський
фонд миру.

У КОМПЛЕКСІ
Секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені Гагаріпа Микола Новий тіль
ки на хвилинку
забіг до
контори — «Подивитися,
чи готують дівчата квар
тальний
звіт...» А потім
знову ;ів на УАЗик і .май
нув у поле.
'Гуди, звідки
другу добу підряд доли
нав монотонний гул трак
торних двигунів.
Спочатку вирішив відві
дати механізаторів, котрі
пересівають
багаторічні
трави. Турбувався, чи не
підведе агрегат Станісла
ва Рогового (під час проб
ного виходу в поле сівалка
весь час давала пропус
ки). Ще здалеку побачив:
працює Станіслав. Трохи
далі —
його наставник,
комуніст Микола Іванович
Дав и дейко.
А потім завернув Мико
ла ІІовик па плоті, відве
дені під ячмінь. Там і ді
знався від
Олександра
Пирогова, що посівматеріал па поле доставляєть
ся з перебоями.
— Обов'язково заїду на
тракторний, — пообіцяв.
— Розберусь...
За фахом він економіст.
За покликанням — комсо
мольський
ватажок. То
дарма, що очолив органі
зацію тільки в сі ші цього
року, (коли колгосп імені
Гагаріпа
та «Дружба >
роз'єднали).
що досвіду
малувато. Головне — ба
жання працювати є. Тому
й у полі він зранку, поруч
з товаришами. Не контро
лює їх. ні — намагається
допомогти, чим може.
У кімнаті
відти-шику

механізаторів застав Ми
колу Даниловича Данило
ва —головного агронома
колгоспу.
Перекинулись
кількома жартами. Так,
для розрядки. А потім за
сіли за роботу.
Рахували, скільки лиши
лося сіяти
вівса, гороху,
ячменю,
багаторічних і
однорічних трзв.
— Якщо збережемо взя
ті темпи, то завтра — фі
ніш, — підсумував Мико
ла Данилович.
За вікнами вже почало
сутеніти, КОЛИ у двері Во-1
стукали. Микола відкрив і
очам не повірив: Наталка
Мельник.
До січня вона
очолювала їхню
комсо
мольську організацію.
а
тепер
секретарює
в
«Дружбі».
— То як справи, сусіди?
— запитала з порога.
— Нічого. А у вас?
. — Була
оце на полі.
Андрій і Микола Царенки,
Сергій Сміян
уже денні
норми виконали. А Мико
ла Титаренко
подався в
нічну зміну, — розповіда
ла Наталка про спільних
з на йом и х, комсомольців.
— Післязавтра можемо
взяти «на буксир», — на
півжартома запропонував
Микола. — Ми сівбу ран
ніх ярих завершу' мо.
— І ми теж...
— Значить, і тут не
вдається
виявити пере
можця. Що ж — розсудить
урожай...
Комсомольці колгоспіисусідів змагаються..
М. ПОЛІЩУК.
Сеітлоеодський оєйон.

готові до
виходу в поле
буряководи і кукурудзоводи.

З ПЕРШИХ
ДНІВ УДАРНІ ТЕМПИ
РйЙСННІ
КОМСО
МОЛЬСЬКІ штаби по
проведенню
весня
них польових робіт
повідомляють:
ОЛЕКСАНДРІЯ. Закін
чили сівбу ячменю трудів
ники колгоспу
«Прапор
комунізму». Найвагоміших
результатів на цій роботі
добилися молоді механіза
тори Валентин
Поліщук,
Михайло
Кокош, Стані
слав
Потапов,
Тетяна
Шмига і Катерина Кіган,
котрі свої змінні завдання
виконували
на 120—135
процентів. Нині
комсо
мольці разом із делегатом
XXIV з'їзду ЛКСМ Укра
їни Миколою Музафаровим сіють горох та одно
річні трави. Гогує площі
до сівби Валерій Подкур.
Через день-д рупій у гос
подарстві почнеться підсів
багаторічних
трав. Уже

НОВОМИРГОРОД. Сім
десят членів ВЛКСМ пра
цює на весняно-польових
роботах у колгоспі «Кому
ніст». Майже половина з
них — механізатори.
На час сівби ранніх ярих
культур комітет комсомо
лу господарства
створив
чотири комсомольсько-мо
лодіжні
екіпажі.
Вони
змагаються
між собою.
Лідирують
у трудовому
суперництві Василь Нєтігра, Микола
.Мартишок і
Марія Лисюк, котрі щодня
засівають горохом 24—26
гектарів при завданні 21,1
гектара. Про успіх моло
дих трудівників розповів
один із випусків «блискав
ки».
ГАЙВОРОН. Більше 100
гектарів ранніх зернових
засіяли за чотири дні мо
лоді механізатори з кол
госпу
імені Куиби.вена
Олександр
Закерничнцй
та Віктор Ткачук. Щодня
вони викопують по півто
ри норми.
Успішно працюють н ін
ші екіпажі, до складу яких
увійшли члени комсомоль
сько-молодіжної трактор
ної бригади. Комсомольці
чітко виконують усі агро
технічні операції, дбають
про якість сівби. Вони ж
ері авізували на час сів
би роботу в нічну зміну.

Хліборобському роду нема переводу
Звання «Кращий за про
фесією» удостоєні разом із
знатними землеробам«-, кол
госпу імені М. О. Посмітного Березівською району два
старшокласники місцевої се
редньої школи
— Борис і
Володимир Шишлянпикови.
Це нагорода за їхню пращо
па полях
господарства у
складі учнівської внроСшнчої бригади.
Молоді господарі
зек’лі
•зайняті важливими справа
ми. Лід керівництвом
го
ловного (Нропома В. 10. Ли

сенка
вони випробовують
нові
гібриди
кукурудзи,
розмножують 'насіння со
няшнику, тритакале, ціпппх
кормових культур.
У ні дні учнівська вироб
нича жііве
турботами кол
госпу. Всі
кошти, що бу
дуть нараховані їй за вес
няні польові роботи, брига
да
вирішила передати у
Фонд миру.
Я НОВИЦЬКА,
йор. РАТАУ.
Одеська область.

2 стор.

«Молодим комунар»

комсомольськеєо
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МАЙСТЕРНОСТІ
Недавно

а технічному

училищі № 3 міста
сандрії

Олек

відбувся конкурс

професійної майстерності

Ірина ІСКОВА —

зав’язалась цікава, неви
мушена розмова навколо
В
«Сьогодні сиділа на ре
петиції
танцювального і тієї чи іншої теми».
1 згадувала хореографічний
гурток клубу
«Темп» в
«Скільки вже написано
моє про професію будівельни
непо- ків! Головним чином поети
і, я б сказала, оспівують роботу мулярів,
Іжевську. Місті,
— де
тамя наро
п’ять
дилась і де минуло
у музиядитинство. Дзвінке,
про тансидливе,
і
музикальне
:
ще перІ років навчаласьвперше виній школі. Але ж
ці...

учениця Кіровоградсько
го міського профтехучили
ща № 2.
15 років.
Першокурсниця.
Групкомсорг.
Делегат
XXIV з’їзду
ЛКСМ України.
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У ньому взяли
участь
працівники міськзміштор
гу
Людмила Золотухіна,
Світлана
Шаманська, Ва
лентина Гавриленко, про
давці відділу робітничого
постачання Лариса Кудінович, Тамара
Погребнгк,
Світлана Карпова
та учні
технічного училища № З
Наташа Смоляр,
Галина
Іващенко,
Валентина Музиченко.
Ведучою конкурсу була
секретар комсомольської
організації училища Оле
на Кардаш.
Дівчата
позмагалися у
теоретичних знаннях, де
монстрували свої вміння в

— з —
Я давно
вже не ч/а,
щоб хтось так захоплено
відгукувався про свій фах.
Можливо, тут вирішальну
роль відіграла
майстер
групи
Лідія Миколаївна
Бойко, яка вміє найпрозаїчніші речі опоетизувати.
А можливо, справді про
фесія плиточника-облицювальника творча в повному
розумінні цього слова.
Я думав над цим, кроку
ючи затишним коридором
училищного
гуртожитку.
Нараз звернув
увагу на
панелі. Вони вигравали ве
селкою плиток
— Це робота плиточнчкіз облицюзальників?
—
звернувся я до секретаря
комсомольської організа
ції МИТУ № 2 Олександ
ри Малявкіної.
— Так, початкуючих, —
пояснила вона
мені, —
все це зроблено руками
наших учнів. Правда, гар
но?
— Наздизозиж.
— Гуртожиток у нас чу
довий. Ось уже три роки
ми виборюємо перше міс
це серед молодіжних гур
тожитків нашої системи.
Повинен
сказати, що і
приміщення училища
не
гірше. Світлі і просторі ка
бінети для навчання, акто
вий зал на 40П місць, спор
тивний зал, їдальня. Є де
добре
вчитися,
жити і
цікаво прозодиги дозвілля
майбутнім
муляра.м-монтажникам,
штукатурам,
малярам,
кранівникам і
плиточникам- облицюзал»никам.

обслуговуванні
покупців,
оформленні вітрини і ви
кладці товарів.
Жюрі, до складу якого
входили товарознавці В. І.
Крячко, інспектор то тор

гівлі С. В. Мрихіна,
член
комітету комсомолу об єд
нання В. изерна, завідую■чий організаційним відді
лом міськкому
ЛКСмУ

І. Добрянський, виклад-з-і
училища М. М. Єрлик, най

вище
оцінили
знаиня і
вміння Сзіглани Карпової,
продазця магазину N° 39
відділу робітничого поста
чання. Іи присуджено пер
ше місце.
Друге
та третє місця
зайняли Людмила Золотухіна та Валентина Музиченко. Вони нагороджені
грамотами
міськкому
комсомолу та цінними по
дарунками,
а
Світлана
Карпова одержала путівку
до молодіжного
табору
відпочинку.
Н. ВЛАСЕНКО,
секретар комсомоль
ської організації від
ділу робітничого
по
стачання виробничого
об’єднання
«Олександріявугіл ля».

м. Олександрія.

Пригадую, як
шокласницсю і
йшла на сцену. Виконува■ ла соло в хореографічній
1 композиції «Юний гусар».
■ Ніби й зараз чую, як на
1 чобітках
побрязкують
Я шпори, а гусарська шапка
§ весь час падає на очі. Хви
лювалась неймовірно, ад■ >ге в залі сиділи мої тато
1 і мама.
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0
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— Ну, Іринко, —
мене після концерту бзгько, — продамо піаніно і
купимо тобі коня.
—Не треба, — зллкан
замахала руками, —
не вмію їздити.
— Ну, танцюй тоді
інше.
І ось танцюю.
Коли
вона все Уже
встигає?
років.
танці.
Кожного Різні
дня відпрацюва

найбільше
мені в подобати 6—7 уроків
ються
народні
(мас лише
три та бальні».
четвірки,
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есе інше —
«відмінно»).
Майже щодня репетиції в
танцювальному і вокально-інструментал ь н о м у
гуртках. Іра Іскова грає на
електрооргані.
До речі,
їхній ансамбль
«Моло
дість» уже завоюваз ши
року популярність
у на
шому місті.
А ще юний комсомоль
ський ватажок (в її групі
20 членів ВЛКСМ) хоче
домогтися того...

— З —
«...щоб у нашій групі бу
ли всі комсомольці. І щоб
усі дівчата, а в нас навча
ються тільки дівчата, забу
ли слово
«нудьга», «бай
дужість», «пасивність» то
що. Страшенно не люблю
«нитиків»! Мені здається,
що біля них навіть повіт
ря скисає.
А скільки у нас
проблем! Серйозних, на
болілих. Треба підвищува
ти
рівень успішності в де цегла,
групі.
клавіші,'грає у них під ру
Постановили жити за де ками. Віддають
належне
візом: «Підвищувати ус монтажникам- висотникам,
пішність, жити повнокров аякже: «не кочегары мы
ним громадським життям». не плотники, но сож ілеНі, це не просто. Навіть ний горьких нет».
до «елементарної» політРомантичні професії! І
інформації, коли її про все ж мене
дизує, чому
водить хтось інший, я теж наші митці так уперто пи
готуюсь, бо хочеться, щоб шуть (і фільми знімають,

е ОГО ЩО ЗВІТУВАТИ
Віра
Володимирівна
Самохвал •— одна з най
молодших депутатів Зве
нигородської
сільської
Ради народних депута
тів.
Працює вона вчитель
кою молодших
класів
Мартоіванівської серед
ньої школи. Засумліппість і самовідданість у
педагогічній роботі ша
нують її колеги, люблять
ліги,
•— А виборці побажа
ють комсомолку за діло
ВИТІСТЬ,
витість,
увагу до їхніх
запитів,
— каже про
молодого депутата секретар виконкому сільра
ди Г. В. ІІіпчук. — Вона
— секретар
постійної
соціально-культурної ко
місії Ради народних де
путатів. Зі своїми депу
татськими обов’язками
справляється добре.
Односельці іноді диву
ються: і як вистачає на

СПРАВИ ДЕПУТАТСЬКІ

все часу у Віри Володи
мирівні!? Щодня — у
школі, па фермі, на току,
в бібліотеці, в клубі. Во
на бере участь у прове
денні тематичних вечо
рів, усних журналів, ви
ступає з бесідами, лекці
ями.
Готуючись до засідан
ня ВИКОНКОМ}' сільської
Ради, Віра Володимирів
на не тільки детально ви
вчає стан справ у тому
чц іншому культосвіт
ньому закладі, а й ціка
виться
проблемами,
труднощами працівників
цих закладів,
вивчає
громадську думку. Тому
й рішення
па засіданні
виконкому приймаються
з mix питань конкретні,
ділові.
Так, наприклад, торік
молодий депутат готува
ла питання про робот}'
Мартоівапівського
Бу
динку культури. Це оди»!

з кращих культосвітніх
закладів району. Одних
на засіданні виконкому
В. Самохвал вказала на
шляхи дальшого поліп
шення всієї культмасо
вої
роботи, порушила
проблему популярності
художніх колективів се
ред молоді села. І це до
помогло
активізувати
культосвітню роботу.
Володимирівна
Віра
тримає постійний зв'я
зок з виборцями. До зу
стрічі з ними ретельно
готується, часто прово
дить бесіди, роз’ясню
ючи рішення XXVI з’їзду
КГ1РС, постанови плену
мів ПК КГ1РС і ЦК Ком
партії України.
Є про то звітувати
депутату
комсомолці
В. Самохвал перед свої
ми виборцями.
Л. САВІН.
Олександрійський
район.

на глухій
стіні будинку
або по райдужному візерізнокольорових
рунку
плиток на карнизі чи де
колі.
Тут мало холодної май
стерності. Тут потрібно бу
ти художником, який би
відчузаз і лінію, і колір, і
ЕСЮ композицію мозаїки
Наше завдання — творим
прекрасне. А це
зазжди
важко».

ще приїхала до ба г »кіз
(вони нині живуть
в селі
Олександрів«! Маловискіаського району), тато скеп
тично хмикнув:
— Плити муруватимеш,
а потім їх лицюватимеш.
— Облицьовуватиму бу
динки. — пояснила я,
'

серед молодих продавців

міста.

А'
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про мулярів, бетонників,
арматурників і висотниківверхолазів. Ззичайно, я не
так багато з своєму житті
прочитала, але щось ніде
не знаходила натхненних
рядків, присвячених... пли
точнику -облицюзальмику.
Більше того,
коли після
здачі документів з учили-

це дуже цікава
робота.
Творча.
— Навіть
творча? Як у
художника?
— Саме так.
Мені здається, що тіль
ки байдужа людина, в якій
відсутнє почуття естетич
ного смаку, може пусти.л
поглядом ковзнути по чу
довому мозаїчному панно

Ц
кілька
штрихів до
портрета юного комсорга
кіровоградського
МГЬУ
N° 2 імені Героя Радянсь
кого Союзу О. С. Єгоріза Іри Іскової мені вида
лись
кількома плитками
своєрідної
мозаїки її не
спокійних КОМСОМОЛЬСЬКИХ
буднів. Хочеться сподіва
тись, що за три роки нав
чання в училищі ця «моза
їка» виповниться
новими
кольорами і впевненішими
лініями задумів
і добрих
справ.

ЗАЛИШАЮТЬСЯ
В РІДНОМУ
СЕЛІ
Факультатив по тзаоиннии.тву створено
на ба »і
середньої школи експери
ментального села Войниха
на Полтавщині і великого
молочнотоварного
комп
лексу місцевого колгоспу
імені Жданова. Це перший
у Лубенському районі нав
чально-виробничий підроз
діл такого типу. Разом з
атестатами
про середню
освіту
старшокласники
одержать посвідчення спе
ціалістів.
З допомогою господарст
ва в школі обладнано та
кож виробничу майстерню,
кабінет-цех
—
побутових
професій.
Профорієн гації
допомагає
і
учнівський
кінотеатр
«Меридіан >,
апаратуру
_ .
_ДЛЯ якого за
безпечив районний
відділ
кінофікації. Тут діє лекто
рій, регулярно демонстру
ються фільми
про людей
п?Д‘И*
професій, прово
дяться тижні
землероба,
ъ1«нчника’ механізатор і.
завдяки такій роботі майвС|
випускники,
вже
ноїн И ,необх'А”' спеціапьХу с1лСИШаЮТЬСя 8

В. МУЗИЧЕНКО,
ко?». 3»АТАУ.

fl
Ж
■
З

В. ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.
На знімку: І. ІСКОВА.
Фото І. КОРЗУНА.

кав цей концерт у курєши
ті» училища, які теж за
хоплюються грою на чуховп.ч інструментах. Після
виступу гостей відбулася
творча зустріч ,м> шжштіа
двох паичальїшх зажимів
А

КОНЦЕРТ

ДУХОВОЇ
МУЗИКИ
У гостях у
курсантів
Кіровоградського льотноштурманського
училища
побували учасники духовЬго оркестру
музичного
училища (керівник М. М.
Калеиськин).
Програм.і
їхнього концерту
була,
присвячена Всесоюзному
тижню музики для дігей
та юнацтва. У вйкечапіа
їоннх
оркестрантів про
звучали класичні
твори
відомих композиторів, ба
гато сучасних
мелодій.
Особливий, інтерес рцклц-

ДвОРНИЧЕНКО.

МИ

ЛЕ РЕМОЖЦІ
Традиційними
ст.кш в
нашій школі щорічні кон
курси ПОЛІТИЧНОЇ
ПІСНІ.
Один із них відбувся
давно. Кожен піонерський
загін,
комсомольський
клас підготував до цим**
не ляше пісні, а й цілі програми, композиції.
Добре виступив наш у *
клас. Мп виконувані «Піс
ню про красподонців*. і’*”
шеіщям жюрі паш клас
в изиаиий
перемож®8<
конкурсу.
Л. ЛВЦУК

с. Полтаа.ча.
Компаніївський район.

>
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ИВЛЮСЯ телеві
зор. і душа рветь
ся на сцену. Хочу співа
ти!»
Але гасне екран, і дів
чина повертається у світ
буденних реалій: учили
ще, де вона вчиться на
зв’язківця («Не до душі
мені ця Професія») І де
не може хоч трохи на
близитися до своєї мрії
— стати співачкою («Хор
і
вокально-інструмен
тальний ансамбль у на
шому СПТУ є, але зони
починають діяти лише
треба десь
тоді, коли
виступати»), і нарешті,
рідне село, яке «забите»
і художньою самодіяль
ністю там не займають
ся»)...
Не станемо
дорікати
авторові
процитованих
рядків Наталі М. за те,
що вона поки що не лю
бить
свою
майбутню
професію і що мрія про
іншу у неї, схоже, вирос
ла на хисткому грунті телеві зійних вражень. Адже
шістнадцятирічних
іноді непереборно вабить зидима
сторона
сценічної слали: спалахи
юпітерів,
переповнені
зали, гастролі «навколо
світу». І часто після пер
шого ж занурення у поіік щоденних
турбот
митців осяйна мрія юних
миттю тьмяніє...
' Наталя правильно вва
жає, що
перевірити на

«Молодий комунар»

Д

ОГЛЯД ЛИСТІВ
Редакційна пошта щодня поповнюється
ми> у я*<чх хлопці й дівчата просять

листа-

розлозісти

про ту чи іншу професію, порадити, де можні її

набути. На більшість запитань, друзі, яи знайдете
відповіді у «Молодому

комунарі»

у випусках

«'Перспектива», у «Вітрилах», оголошеннях. Однак
підхід авторів деяких листів до вибору життсзого

шляху примушує

нас не обмежуватися повідом-

ленням їм адрес навчальних закладів...

терпіння постійно вдо
сконалювати
його, чи,
може, це тобі не під си
лу і взагалі непотрібне.
Якщо Наталя вирішилл
стати
артисткою
під
наливом телепередач, то
Світлана Богач з Гайво
рона утвердилася в ба
жанні працювати в мілі
ції, прочитавши в «Мо
лоді України»
про ін
спектора у справах не
повнолітніх В. Охріменкс- з Прилук на Чернігів
щині.
Тепер
просить
«розказати про Валенти
ну все» (як
училася з
и. колі, коли і куди потім
вступила тощо). Ці запи
тання Світлана адресу-

МРІЯ Нй РОЗДОРІЖЖІ?
міцність своє прагнення
бути тільки на
естраді
л'.ожна в
аматорських
гуртках. Котрі, як це не
сумно, у Наталиному се
лі відсутні, а в Голованівському
СПТУ-8, де
вчиться дівчина, працю
ють
епізодично. Цей
факт, мабуть, і викликав
у Наталі
сумнів: чи ж
може
людина з села
«пробитися»
на велику
соену? Але ж ,С. Я. Лемешев і С. А. Крушельницька,
приміром, теж
народилися і жили в селі

(зауваж, Наталю, у доре
волюційному селі, де не
буй о ні радіо, ні телеві
зора, ні бібліотеки), та
цс не
перешкодило їм.
згодом с.ати знаменити
ми артистами.
Бо були
вони
наполеглизими і
мали талант.
Отож
радимо бути
наполегливою і тобі. На
талю: запишися в хор чи
ансамбль районного Бу
динку культури, репети
руй, виступай. Тоді й ста
не ясно, чи маєш ги хист
вистачає

ьзла
нам
помилкове
(і.-раще
звернутися у
прилуцьку районну газе
ту), але зона не помиля
ється в іншому. Заціка
вившись професією, дізчина не квапиться оголосити оволодіння нею
своєю «запозітною мрією», а прагне довідати
ся, яким
був шлях до
неї у інших. Щоб зважи
ти, чи зможе сама сміли
во ступити на цю доро
гуА от
В. Ганська із
села Веселівки
Бобри-

З стор.
нецького району вже ні
бито
виважила
езою
мрію на терезах сумні
вів: про бажання стати
товарознавцем
повідо
мила без
застережень.
ЛАожна було б пораді і и
такій упевненості якби
довгий список запитань
про умови навчання не
закінчувався таким: «Що
являє собою ця профе
сія?» Виходить, що дівчи
на практично нічого не
знає про спеціальність,
однак вирішила, що са
ме вона — її ПОКПИК.ТНня.
Чому? Схоже, їй
порахтось «допоміг»
дою на зразок гієї, яку
одержала одна восьммквасниця з Кірово-оад
с»жої СШ 42 18:
«Я дуже люблю дітей
і хотіла б стати вихова
телькою у дитсадку.. Але
коли
сказала про це
батькам, вони категорич
но заявили: «Ні, ги пі
деш учитися на фарма
цевта. Робота спокійна:
сиди та книжку читай». А
я не хочу просто сидіти,
я дуже рухлива І моя
мрія — працювати так,
щоб роботу свою люби
користь
ти, приносити
людям».
Якби наша анонімна
кореспондентка
знала,
що від фармацевгз за
лежить здоров’я-(а іно
ді й життя) людини і що
турбота про цс виклю
чає легковажне сидіння

за книжкою., Якби Наталя М. дозідалася, що
відома
кіноактриса
і
співачка Людмила Гур
ченко після тріумфу у
фільмі «Карназалона ніч»
наступного успіху чекала
• 5 років... Годі б дівча
та, можливо, не поспіша
ли б зводити на п’єдесіал одні професії і «зіцглітати» інші.
І взагалі, мрії деяких
юнаків
і дівчат рідша
опинялися
б на роздоріжжі, коли б шукали во
ни своє покликання не в
порадах некомпетентних
людей. І не тільки в пе
телеба
редачах радіо,
чення, публікаціях у пре
сі Все. що можна звідти
взнати про різні спеці
альності — теорія, хай і
найправильніша. Котра,
як відомо, без практи
ки мертва А практика —
це допомога батькам у
їхній роботі,
праця в
шкільних навчально-ви
робничих комбінатах геїборах праці й відпо тин
ку. участь
у
гуртках.
Там зи зможете випро
бувати себе з різник заня'ітях. І те з них стана
єдиним у житті, справж
нім
покликанням, від
якого відчуєте найбіль
ше радості. Адже істину
не можна
подати — її
треба тільки пережити.

Н. ДАНИЛЕНКО.

СПОРТ

в гостях

МІНІ-ФУТБОЛ

У ВОЇНІВ

ПРИЗІЗ РУК ГЕРОЯ

побували
молоді кірово
градські поети, члени об
ласного
літературного
об’єднання, учасники мо
лодіжної літстудії «Сівач»
на запрошення
працівни
ків гарнізонного Буднику
офіцерів. На зустрічі про
звучали вірші «а війсіжо: * во-пагріотнчну тематику,
поезії, присвячені славним
трудовим будням нашою
народу. Тепло сприйняли
слухачі вірші про кохан

ЗО березня в Світловод-

ську фінішував

на приз пам’яті підпільної

комсомольської організації
«Спартак».

ня.

У залі були люди, котрі
народилися
далеко від
України. Але їм були доб
ре зрозумілі слова прочи
таних того вечора теорій.
Поезія знайшла дорогу до
їхніх сердець.
Присутні докладніше ді
зналися про роботу «Сіва
ча», при давню дружбу,
яка зв'язує
студійців з
редакцією «Молодого ко
мунара». Воїни, подякува
ли гостям і висловили на
дію на нові зустрічі з мо
лодими поетами
Кіровоградіціпіи.
*г
С. ПЕТРЕНКО.
її

І

традицій

ний турнір з міні-фугболу

Замріявся.

Фотоетюд В. ГРИБА.

СФІНКС ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ
Одна з найбільш відо
мих пам'яток Стародав
нього Єгипту — гігантська
статуя Великого Сфінкса,
споруджена
понад п ять
тисяч років тому в перед
місті сучасного Каїра Гізі.
перебуває, на думку спе
ціалістів. у
критичному
стані і потребує терміно
вої реставрації.
Сфінкс — міфічна істо
та з тілом лева і головою
люїщіп — уособлював си
лу і могутність правителів
Єгипту. За наказом фара
он» Хефрена статую Ве
ликого Сфінкса було -висі
чено стародавнім.! майє."
рамп із суцільної скелі. її
величезні розміри (57 мет
рів у довжину і 20 у ви
соту)
досі
вражають
єгиптян і численних 1ПОземних туристів.
З часу будівництва сгатую не раз серйозно відбудовували.
одначе еккраііі,
сперти з багатьох
які досліджували її, вважають, иіо останнє, здійс
нене ще 1926 року онов
лення завдало значної
шкоди Сфінксу. Реставра-

тори використали в ту по
ру вапняний розчин з ве
ликим вмістом солі і недо
броякісний
камінь. Ось
уже 5о років сіль, кристалізуючись,
роз’їдає ка
м'яний моноліт і створює
всередині його надмірний
тиск. Через це й відбуває
ться розшарування мінної
скельової породи.
Один із керівників гру
пи реставраторів, які вив
чали останні два роки ста
тую, індієць Лал Гаурі,
каже, що «ранками, при
тулившії вухо до каменя,
можна чути характерне
потріскування, то свід
чить яро безперервне руй
нування моноліту».
На думку Л. Гаурі, са
ме сіль була винна в пе
редчасному
зруйнуванні
більш пізніх гргко-ромапських кам’яних будівель.
Особливу тривогу у дос
лідників викликають трі
щини, то швидко збільшу
ються, в кам’яній підвали
ні статуї. Якщо процесу
руйнування не буде зупи
нено.' вважають вони, то
одного чудового - дня ве-

У СВІТІ ЦІКАВОГО

личка споруда давнини грошей ЯВНО
не досить.
перетвориться па купу ка Затердженції проект міг
м’яних уламків.
пролежати під сукпом ще
Минуло
якби з
мемало часу хтозна-скільки,
відтоді, як єгипетським підвалини статуї рангом
властям стало відомо про не вивалився величезний
тяжкий стан
----”Великого камінь. Лише після цього
Сфінкса. Два роки тому міністерство культури тер
думали, що досить обли міново знайшло додаткові
цювати статую каменем чи кошти й ухвалило почати
покрити її шаром
водо роботу
найближчим ча
стійкої фарби. 1 лише ве сом.
личезні тріщини, що їх
Па сьогодні підготовку
побачили члени комісії, до реставрації
величної
котра прибула зг Каїра, пам’ятки, спорудженої ру
примусили їх прийняти ками невідомих майстрів
рішення про проведення давнини, в основному за
необхідних реставраційних вершено.
робіт. У розробленні пла
В
останніх
інтерв’ю
ну взяли участь спеціаліс
ти з багатьох країн світу. журналістам реставратори
Головне, то потрібно бу висловили палке бажання
ло зробити. — це зменши якомога швидше присту
Якщо їм,
ти вміст солей у камені і пити- до діла.
замінити деякі, Найбільш незважаючи на всі труд
пошкоджені частини під нощі. вдасться пов.іістю
валини, закріпивши їх з здійснити
задумане, то
допомогою полімерів.
Великий Сфінкс захоплю
Підготовлений
проект ватиме ще не одне поко
було Затверджено мініс ління любителів старови
терством культури. Мали ни,
початися роботи, але з'я
М. ГОНЧАРОВ.
сувалося, що виділених
(АПН).
раніше’ ‘ іїа
реставрацію

Ще під час матії: у під
групах лідерство захопили
кіровоградський «Гірник»
та криворізький «Олімп».
Паші земляки програли
лише один раз (запорізь
кому «Дпіпровцю» — 1:2)
і набрали вісім очок з де
сяти можливих, а кризоріжці йшли без поразок.
Отже, вирішальний поє-.
дпнок. Хто одержить приз
— «Олімп» чи «Гірник?»
Одні з иайсіїльнішнх су
перників наших земляків
— юні футболісти київсь
кого «Факела», які програ
ли кіровоградця'м з рахун
ком 1:4, пророчили їм пе
ремогу. Так і сталось —
як не чііїиїли опір спорт
смени «Олімпу», та перева
га весь час була
па боці
«Гірника».
Кінцевий ре
зультат — 2:1 на користь
представників нашого об
ласного центру.
Доля третього і четвер
того місць вирішувалася
у матчі
між київським
«Факелом» і кіровоградсь
кою «Зірочкою». «Факел»
виграв — 2:1.
Приз пам’яті підпільної
комсомольської організа
ції «Спартак» вручив «Гір
нику» Герой Радянського
Союзу В. О. Верхоланцев.

ська районна рада това
риства. Вона пагороджсн.і
перехідним Червоним пра
пором і грамотою. Друге
і третє місця
відпозідпо
зайняли Додннська і Бобринсцька районні ради топаркетна.
У другій групі найкратих показників ДОМОГЛіІся фізкультурні оргапізації Компапіївського райо
ну. Другими
призерами
визнано світловодців. тре
тіми — вільшанців.
Серед
колгоспних ко
лективів фізкультури пер
ше місце вибороли спорт
смени
колгоспу
імені
Шевченка Ульяновського
району, серед радгосп?!их
— фізкультурники радгос
пу імені Карла Маркса
Долппського району.
На другий рік одпяадцятої п’ятирічки обласна
рада ДСТ
«Колос» і її
підрозділи прийняли під
вищені
соціалістичні зо
бов'язання. націлені
па
виконання постанови ЦК
КПРС і Ради
Міністрів
СРСР «Про дальше підне
сення масовості фізичної
культури і спорту».

БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Традиційний турнір
серед юнаків з класичної
боротьби на приз двічі Ге
роя Соціалістичної Праці
Олександра. Васильовича
Гіталова відбувся в ІІовоукраїнці.
Впевнено провели поє
динки представники облас
ного відділу народної ос
віти. Вони й одержали най
вищу нагороду — пам’ят
ний приз знатного механі
затора країни. Друге міс
це дісталося борцям з то
вариства «Авангард», тре
тє — представникам «Тру
дових резервів».

ВОЛЕЙБОЛ.
Чотири
НАЙКРАЩІ
дні в спортивному залі ме
дичного училища імені Му
що в обласному центФІЗКУЛЬТУРНИКИ -рі,хіна,проходили
змагання з
Президія обласної ради
ДСТ «Колос» підбила під
сумки соціалістичного зма
гання по розвитку фізич
ної культури і спорту за
1981 рік.
Переможцем у першій
групі стала Олексапдріз-

волейболу серед чоловічих
команд
за програйою
Спартакіади-82 товариства «Спартак».
На високому рівні гра
ли
спор гемени-авіа горн,
які й піднялися на найви
щу сходинку
п’єдесталу
пошани у першій групі.
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«Молодий комунар»

ЖОРНА
НАРЕШТІ
НАШЕ
«П’ЯТЕ КОЛЕСО»
НА
ЧЕСТЬ 8 БЕРЕЗНЯ РОЗ
ВАЛИЛОСЯ ВІД
РА
ДОСТІ. МИ РОЗУМІЛИ,
ЩО НА П’ЯТОМУ КО
ЛЕСІ ДАЛЕКО НЕ ЗА
ЇДЕШ. І ВСЕ Ж ЇХАЛИ
І ДІСТАЛИСЯ ДО ВІТ
РЯКА.

Саме так колись назива
ли клуби
гумористів, що
були розсіяні
по степах
нашої
області, як гриби
після рясного дощу. Віт
ряки
махали
крилами,
скликаючи до себе хлопців
і дівча г. язикатих моло
диці. і хитромудрих дядь
ків. Усі вони
їхали
до
млина, щоб поділитися но
винами, розповісти черто
гу гумореску (їх тоді на
зивали анекдотами), про
співати жартівливу частів
ку тощо. Ну, і між іншим
змолоти якийсь мішок зер-

на. Але не вже
так, для
годиться.
Головним призначенням
вітряків було об’єднувати
навколо себе гумористів
довколишніх сіл і пропагу
вати їхню
веселу твор
чість па довгі роки, аж до
наших днів. Отож, відкри
ваючи подібний
клуб на
сторінках «Молодого ко
мунара», просимо
врахо
. вувати, що він ще імену
ється так: Вісник Това
риства РЯсних Колючок.
Запрошуємо до наших
рубрик: «Жорна» (фейле
тони, репліки), «Висівки»
(пародії, епіграми), «Мі
шок гумористів»
(твори
наших читачів) і г. д.
А ЗАРАЗ
ВІТАЄМО
ВАС, ШАНОВНІ ЧИТА
ЧІ, З ДНЕМ
СМІХУ І
ПРОПОНУЄМО ПОПРО
БУВАТИ ПЕРШЕ МЛИ
ВО НАШОГО
«ВІТРЯ
КА».

МІШОК ГУМОРИСТІВ

ПОРОСЯТА
І ЛЬОХА
— Чому не в тебе
дріт у рилі?
Спитали Льоху
поросята,
— Це, дітки милі.
Така вже мода була
клята... —
І справді Льоха мала
молу:
Робиш скрізь і всюду
шкоду.
Борис ЧАМЛАЙ.

ЗІЗНАННЯ

обвалених східцях, потріс
каних парапетах та ще де
яких ознаках я
відразу
збагнув, що тут раніше ве
чорами струмував каскад

ний водограй, перелива
лись веселою
райдугою
ліхтарі і квітники. Дзвенів
щасливий сміх
малечі і
молодих матерів...
Звичайно, зараз, диагяуязиги
чись на ці руїни,
подібну
картину можна
лише при моїй бурхливій
фантазії. І це мені вдало
ся.
Вдалося
мені й інше.
Надибав я на
старезну
споруду. Забута
часом і
людьми, вона зустріла ме
не непривітно і насторо
жено. Правда, близько до
неї підходити я не наважу
вавсь. Адже при всій моїй
неймовірній
сміливості я
не переконаний
у тому,
що з цієї руїни якась цег
лина не впаде на голову.

Коли ж я пильніше обди
вився цю споруду, нона
мені здалась
уже не та
кою грізною, скоріше жа
люгідною. Тут я не робив
ніяких розкопок, адже ця
кам'яниця майже повністю
збереглася, хоч і вигляд
має вельми
непривабли
вий. Отож вік її встанозити мені не вдалося. Як і
сьогоднішнє її призначен
ня. А втім, при моїй бурх
ливій фантазії я здогадав
ся, що це
— своєрідний
гуртожиток горобців і па
цюків.
Третя моя
знахідки т
котлован,
який, мабуть^
розрили мої колег и-попередники,
бажаючи мені
допомогти в копітких по
шуках слідів
історичних
подій. Яма вийшла прямотаки чудова. І я відрззу лс
подумав, що якби її на
повнити водою, та запус
тити сюди мальків, можна
було б мати чималу ко
ристь в рибному госпо
дарстві.
Звичайно, я назвав не
всі
знахідки,
виявлені
мною в археологічних роз
копках за тисячі кіломет
рів від нашого обласного
центру. Але про інші я
розповім іншим разом. Бо
на честь
першого квітня
ви можете
мені і не по
вірити.

МЕЛЬНИК ОМЕЛЬКО.

І .

МЛИВО БЛ1ЦКОЫКУРСУ

— Я — лежебока?
Ну і люди!
Нехай же соромно їм
буде,
Коли відверто всім
скажу:
на сіпші я завжди лежу,

У «П’ятому колесі» за
ІЗ лютого ц. р. був надру
кований знімок В. Клацкіна, до якого ми пропону
вали читачам зробити гу
мористичні
підписи. ОСо
що просіялось через на
ше решето: «А в мене все
написано на власній спи
ні» (Є. Царенко—Кірово
град), «Не витримав кон
куренції» (П. Кизименко—
Кіровоград), «Ні приписно,
ні пристало» (М. Чернов—
Олександрівський район).
«Запрягайте, хлопці, коні,
бо
нема
бензину»
(Ю. Яєорський — Новоук-

бракороба
Я так аналізую
Роботою,к у свою:
Коли я не працюю,
Я браку не даю!
А. КЛИМЧУК.

РЕШЕТО

Із підслуханого
на уроках

ВИСІВКИ

Не СВОЇМ

«Бальзак був дуже енер
гетичною людиною».
«В древні
часи тіла по
мерлих балансували».
«Сейсмограф ' слугує для
регулювання землетрусів».

ГОЛОСОМ

Муки поета
Бона співала,
як страждала,
Змарнівши болісно
з лиця...
Співала, як ішла
на страту,
І слухачів своїх вела.

Надіслав
А. САРЖЕВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

♦

Поет шукав прокляту
риму,
Змарнівши болісно з лиця,
Та все ж втікала
невловимо
Від нього клята рима ця.
А він уста кусав г вперто

«У водах
Амазонки во
дяться різні риби, змії, кро
кодили і гладіатори».

Надіслала
А. МИХАЙЛЕНКО.
м. Світлоеодськ.

«Молодой коммунар» —

ПАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарськсго, 36.

На украинском язике.

Я захопився археологі
єю. За три тисячі кіломет
рів від нашої області на
схилі пагорба почав пер
ші розкопки. І саме тут
я виявив цікаву знахідку.
Розчистивши
від куль
турного нашарування по
рівняно невеличкий
май
данчик. я з подивом поба
чив, що це
колись було
чудове місце для відпочин
ку місцевих
жителів. По

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ «ВІТРЯКА». Мельник Омелько
намолов три мішки вовни і мішок нісенітниць. По
перше, всі його «знахідки» знаходяться в Кірсвограді.
По-друге, каскадний водограй, квітники, ліхтарі іс
нували не так давно в сквері біля приміщення еблсуду. І це дійсне було улюблене місце
відпочинку
кіровоградців.
По-третс, кам'яниця, — всього-навсього колишня
Ковалівська церква, яка є пам’яткою історії, однак
не перший рік своїм виглядом жахає і жителів, і гос^г
тей міста.
і потім, «чудова яма» — це котлован будіеннцтеа
театру, де будівельники «забули» поставити огорожу
чи якісь щити, щоб наш Омелько не плутаа котлован
з археологічними розкопками.

4-1е доливала пива Ллуся
3 буфету, те в кафе
«Катруся»,
Не долива і автомат:
При ньому слюсар —
Мусин брат.

♦
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раїнський район),
«Мрія
коня XX сторіччя» (С. Па
латна — Маповчсківський
район). Як бачимо, один і
викликав
той же знімок
досить різні
роздуми у
наших авторів. Але, як ка
же Мельник
Омелько:
«Все перемелиться на бо
рошно,
а з нього уже
можна щось спекти».
Ми дякуємо всім учас
никам бліцконкурсу за ак
тивну участь у цьому сво
єрідному герці дотепників
і запрошуємо частіше си
пати зерна гумору на жорна нашого «Вітряка».
Продовжував рядки
сплітать,
Шептав жагуче: «Краще
вмерти,
Ніж вірші капосні писать».
Чоло боліло, мліли пальці.
О мука радісна творця!
Він так писав, немов
на п'яльці
Чужі нап алював серця.
Поет у задумах не крився.
Не шкодував ні рим,
ні- слів,
Писав і плакав,
і кривився,
Мов читачів на страту вів.

В. ВАСИЛЕНКО.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Газета виходить у віпгонок,
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
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