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Юнаки і дівчата! Наполегливо оволо
дівайте знаннями, культурою, професій
ною майстерністю!

Будьте полум’яними патріотами нашої 
Батьківщини, самовідданими борцями за 
справу Леніна, за комунізм!

(Із Закликів ЦК КПРС).

продуктивно, випускати 
солодку продукцію тільки 
відміїшої якості.

— Я працюю в цеху 
п’ять років, — говорить 
Олена Кашерна, — і за 
цей час не пам’ятаю, щоб 
план виконувався менше 
ніж на 100 процентів. І, 
взагалі, — продовжує сек
ретар, — ми не звпклп 
пасти задніх.

За дев ять місяців цьо
го року план реалізації 
кондитерських і здобнобу-

СПРАВА
ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ
ЖИВЕ І ПЕРЕМАГАЄ

Триває Тиждень револю
ційної слави, присвячений 
66-й річниці Великої Жов
тневої соціалістичної рево
люції. Цікаво проходить 
він у школярів Доброве- 
Личківського району. У ці 
дні до піонерів та комсо
мольців Тишківської СШ 
Л'2 1 завітали ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни 
Н. І. Сердешна, А. П. Ду
дник, Д. А. Кривонос. Ці
каву і пізнавальну екскур
сію до Ленінської кімнати 
інколи організували для 
четвертокласників Люда 
Куценко, Люба Трохимсн- 
ко, Світлана Устименко. 
Усі школярі взяли актив
ну участь у трудовому де
санті, під час якого впо-

ДІДІВ І БАТЬКІВ
рядкували територію біля 
пам’ятників загиблим 
нам та В. І. Леніну., 

На 190 карбованців 
повсюдили художньої 
тератури протягом цього 
тижня учні Добровсличкіи- 
ської середньої школи. 
Про революційні традиції, 
бонову славу нашого на
роду, священний подвиг 
батьків і дідів розповіли 
школярам ветерани Вели
кої Вітчизняної війни 
М. С. Малішевськин, П. М.- 
Шийко, В. О. Лозінський, 
А. І. Вовиснко.

Молодь села Піщаний 
Брід присвятила знамен
ній річниці Великого Жов
тня вечір революційної піс
ні. Учасники його ознайо
мили присутніх з історією 
написання найпопулярні- 

^Лртних революційних пісень, 
- а потім усі разом співали 

невмирущу «Варшав'ян
ку», «Сміло у ногу рушай
мо», «Орлятко». «Ми мо
лода гвардія» ті інші.

О. КУЛІ НА, 
завідуюча відділом 
учнівської молоді РК 
ЛКСМУ. 
Добровслнчківський 
район.

вої-

роз- 
лі-

Майстри
«СОЛОДКОГО»

Завітайте у кондитерсь
кий відділ Ульяновського 
центрального гастроному
— і ви потрапите у 
справжнє царство печива, 
булочок, тістечок, тортів— 
солодких виробів найріз
номанітніших рецептів, па 
будь-який смак!

— Що тобі особливо по
добається із цих тістечок?
— запитую я маленьку 
дівчинку, яка стояла біля 
прилавка з мамою 1 ніяк 
не могла вирішити,, яких 
саме солодощів їй найбіль
ше хочеться.

— Мені тут подобається 
все, — відповідає дівчатко,
— і якби я мала стільки 
ж грошей, як і мама, я б 
купила багато-багато цу
керок і печива.

Після такого яскравого 
«рекламування» захотілося 
неодмінно познайомитися 
з коїідптсрамп-чарівннка- 
мп. Ними виявилися дів
чата з комсомольсько-мо
лодіжного колективу кон
дитерського цеху рестора
ну «Світанок» (групком- 
сорг Аделаїда Вінярська, 
старший кондитер — О. А. 
Жпкуд).

...В цеху, заповненому 
солодкими пахощами, ки
пить робота. Сьогодні пра
цює зміна, до складу якої 
входить і секретар комсо
мольської організації ком
бінату громадського хар
чування Олена Кашерна. 
Вона і знайомить мене з 
колективом.

— Наш колектив існує 
близько шести років. Цс 
невеликий термін, але від
чуття таке, що ми вже 
довгі роки працюємо ра
зом. Це тому, що дівчата 
наші — дружні. Питання 
плинності кадрів у нас 
практично не існує.

Найкращим підтверд
женням словам Олени — 
високі результати праці

молодих кондитерів, пос
тійне лідерство у районно
му соціалістичному зма
ганні. Минулого ж року 
комсомолки стали третіми 
в обласному змаганні:

А вимпел «Колективу 
комуністичної праці» та 
високе звання комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву імені XXIV з’їзду 
ЛКСМ України, запевня
ють дівчата, зобов’язують 
їх працювати ще більш

КМК: СЛОВО І ДІЛО

цеху
лочних виробів виконаний 
відповідно на 102,8 і 110,2 
процента. А це означає, 
що магазини районного 
центру і сіл району одер
жать додаткові кілограмі) 
запашних виробів «солод
кого» цеху. На радість ді
тям і дорослим.

Т. СВІТЛА.
знімку: комсоргНа

КМК кондитерського цеху 
Аделаїда ВІНЯРСЬКА.

Фото В. ГРИБА.

корпункти

* Бурякові
жнива 
закінчили

З плантацій колгоспу 
імені Ілліча відправлено 
останні центнери солод
ких коренів.

Ударно попрацював в 
останні дні на буряковому 
лані комсомольсько-моло
діжний екіпаж у складі 
кандидата в члени КПРС 
Анатолія Скрипника і Ва
силя Смілянця, які працю
вали на комплексі РКС-6.

За 45 днів вони зобов’я
залися викопати буряки з 
250 гектарів. Час, однак, 
вніс свої корективи. Хлоп
цям вдалося за 35 днів 
звільнити 270-гектарну пло
щу корнеплодів.

Свій вагомий внесок у 
перевиконання норм вніс і 
водій трактора МТЗ-5 Ми
кола Трембач, який швид-

ко і вправно транспорту
вав корені з поля на 
цукрозавод.

Л. ЧЕРВОНІЙ, 
інструктор Гайворон- * 
ського райкому ком
сомолу.

З перевиконанням
норм

Молодий тракторист Ва
лерій Альшанов за п’ять 
місяців роботи виробив

гектарів умовної 
оранки. Готуючись до під
няття зябу, займався вне
сенням рідких комплекс
них добрив. При нормі 25 
гектарів за добу Валерій 
обслуговував 35—38-гек- 
тарні площі.

Нині ж його потужний 
Т-150 — на орному лані. 
І тут В. Альшанов пере
вищує норми виробітку. 
Це дозволило йому вже 
обробити близько 600 гек
тарів земельних угідь.

О. ЛИМОНЧЕНКО, 
колгосп імені Леніна 
Онуфріївського району.

УРОЧИСТІ ЗБОРИ В КИЄВІ, ПРИСВЯЧЕНІ 66-й РІЧНИЦІ 
ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Символом нової епохи в житті людства став Великий 
Жовтень. Шістдесят шість років майорить над нашою 
країною його переможний прапор. Живий подих Жовт
ня, торжество ідей ленінізму — у великих звершеннях 
радянських людей, тісно згуртованих навколо Комуніс
тичної партії. Трудящі України," як і весь радянський 
народ зустрічають свято в обстановці великого політич
ного і трудового піднесення, зосереджуючи увагу на 
ключових напрямах творчої роботи по здійсненню рі
шень XXVI з’їзду партії, листопадового (1982 р.) і черв
невого (1983 р.) Пленумів ЦК КПРС, завдань п’ятирічки.

Учора, 4 листопада, в Києві відбулись урочисті збори 
представників трудящих міста і воїнів Київського гарні
зону, присвячені 66-й річниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

Під оплески присутніх місця в президії заимають чле
ни і кандидати в члени Політбюро ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький, О. Ф. Ватченко, І. О. Герасимов, Ю. Н. 
Єльченко, Є. В Качаловський, Б. В. Качура, О. П. Ляшко, 
І. О. Мозговий, В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, О. С. 
Капто, С. Н. Муха, Я. П. Погребняк. Разом з ними члени 
Президії Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР, члени 
бюро Київських міськкому і обкому партії, виконкомів 
міської'і обласної Рад народних депутатів, знатні люди 
столиці республіки, представники Збройних Сил СРСР.

Урочисті збори відкрив голова виконкому Київської 
міської Ради народних депутатів В. А. Згурський.

Учасники зборів з піднесенням обирають почесну 
президію у складі Політбюро ЦК КПРС нь чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Вер
ховної Ради СРСР товаришем Ю. В. Андроповим.

З доповіддю про 66-у річницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції виступив член Політбюро ЦК 
Компартії України, перший заступник голови Ради Мі
ністрів УРСР Є. В. Качаловський.

Радянський народ, усе прогресивне людство, сказав 
доповідач, урочисто відзначають 66-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. Історія не знає ін
шої події, яка справила б такий глибокий вплив на до
лю народів, на хід світового розвитку. Великий Жов
тень скинув владу капіталістів і поміщиків у нашій кра
їні, розбив ланцюги соціального і національного гноб
лення, відкрив перед людьми праці широкий шлях, що 
веде до соціалізму і комунізму.

Чим далі відходять у минуле легендарні Жовтневі дн», 
які потрясли світ, тим повніше і масштабніше постають 
перед людством велич Жовтня, нездоланна творча си
ла його ідей. Справа Жовтня живе і торжествує в нашій 
великій Вітчизні — першій державі перемігшого соціа
лізму, яка стала могутнім оплотом миру і прогресу на 
землі. Справа Жовтня живе і торжествує в країнах со
ціалістичної співдружності, його ідеї окриляють націо
нально-визвольний рух народів, є могутнім стимулом у 
боротьбі за мир і соціальний прогрес.

Йдучи ленінським ШЛЯХОМ, ВТІЛЮЮЧИ В ЖИ’ТЯ ідеали 
Жовтня, відзначалось у доповіді, партія на своєму 
XXVI з’їзді, в рішеннях наступних пленумів ЦК визна
чила стратегічні завдання на 80-і роки і більш тривалу 
перспективу. Це — завдання вдосконалення розвину
того соціалізму. Головна наша турбота — дальший роз
виток економіки, єдиного народногосподарського 
комплексу країни. Адже могутня, високоефективна еко
номіка — це матеріальний фундамент соціального і ду
ховного прогресу нашої Батьківщини, зміцнення її без
пеки і міжнародного авторитету.

Конкретну і всебічно обгрунтовану програму партії І 
народу по виконанню планів економічного і соціально
го розвитку країни дано в документах листопадового 
(1982 р.) і червневого (1983 р.) Пленумів ЦК КПРС. У ви
ступах товариша ІО. В. Андропова на пленумах підкрес
лювалась необхідність дальшого вдосконалення партій
ного і державного керівництва економікою, зміцнення 
планової і виконавської дисципліни в усіх ланках гос
подарювання і управління, поліпшення роботи з кадра
ми, висунуто вимогу виняткової ваги —• підняти ідео
логічну, політико-виховну роботу на рівень тих великих 
і складних завдань, які розв'язує партія в процесі вдос
коналення розвинутого соціалізму.

Шістдесят шість років, сказав на закінчення Є. В. Ка
чаловський, розвивається соціалістична держава.* І з 
кожним роком росте і міцніє Країна Рад, усе глибше 
і міцніше входять у наше життя безсмертні ідеї Жовт
ня.

Нинішній рік з новою силою підтвердив: непохитною 
є рішимість радянського народу йти курсом Комуніс
тичної партії, втілити в життя великі заповіти Леніна. 
Ніколи не перерветься зв'язок часів і поколінь. Буде 
жити у віках, у ділах і звершеннях радянських людей 
слава Жовтня. Його ідеї — безсмертні!

Учасники урочистих зборів направили вітального листа 
Центральному Комітетові КПРС, Генеральному секре
тареві ЦК КПРС Голові Президії Верховної Ради СРСР 
товаришеві Ю. В. Андропову.

(РАТАУ).
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| КОМСОМОЛЬСЬКА 
ДЕСЯТИДЕНКА

65-річчя Ленінської о
комсомолу Радянського 
Союзу Толбухінські ок
ружні комітети Димитрів- 
ської Комуністичної Спіл
ки молоді та болгаро-ра- 
дянської дружби відзна
чили програмою заходів, 
розрахованих на десять 
днів. Славний шлях моло
дого більшовицького по
коління Країни Рад оха
рактеризував на вечорі в 
Будинку болгаро-радянсь- 
кої дружби Вадим Горін, 
заступник директора Бу
динку. Він наголосив на 
тому, що радянські ком
сомольці живуть, працю
ють, вчаться по-ленінськи. 
На цьому вечорі було за
читано телеграму побра- 
тимської комсомоли Кіро
воградської області, чий 
досвід широко використо
вується організаціями
ДКСМ Добруджі.

В ході десятиденки ок
ружний Будинок молоді 
показав виставу-концерт 
«Радянська країна в піс
нях», організував фотовис
тавку «Славний шлях Ле-* 
нінського комсомолу», 
провів вечори тематичної 
дискотеки «Радянська ест- 
рада-83», а також тиждень 
радянських кінофільмів з 
молодіжної тематики, цик
ли лекцій, бесід тощо.

ЛЮДИНА, 
ЗЕМЛЯ, ХЛІБ

Так назвали свою вис
тавку живопису студенти- 
відмінники столичного інс
титуту образотворчого 
мистецтва в клубі Толбу- 
хінського зернофуражно
го комбінату. Велику оцін
ку творчого доробку мо
лодих художників дав на 
відкритті виставки профе
сор Добрі Добрев. Серед

РОВЕСНИКУ
картин, які він відзначив 
— пейзажі, композиції, 
портрети знатних людей 
праці комбінату. Митці по
радували своїми досягнен
нями в образотворчому 
мистецтві численних відві
дувачів виставки.

Кілька картин художни
ки подарували комбінатов- 
ському клубові, котрий 
має намір створити влас
ну художню галерею.

НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ 

БРИГАДИРА
Комплексна бригада 

промислового виробницт
ва, очолювана досвідче
ним хліборобом Стефаном 
Митковим—одна з найста
ріших в Каварненському

свято
ЧЕРВОНОЇ 
ЗІРОЧКИ
Жовтенята Вівсяниківсь- 

КОЇ восьмирічної школи 
люблять гру «Жовтенята по 
країні Жовтня». Перед по
чатком осінніх канікул ком
сомолка Валя Білятпнська 
та піонерка Таня Москален
ко зібрали своїх підшефних 
— хдрпчиків і дівчаток з 
п’ятикутними зірочками на 
грудях — і повідомили про

АПК, багаторазовий пере
можець соціалістичного' 
змагання за сталі врожаї; 
зернових і технічних куль-1 
тур. Надійне плече хлібо-1 
роба служить міцною опо
рою для молодіжного по
повнення колективу. Сте
фан Митков і інші кадро
вики допомагають юнакам 
скорочувати строки учнів-, 
ства, озброюватися дос-І 
відом передових механіза-ї 
торів, до числа яких нале- і 
жать нині трактористи-; 
комсомольці Тодор Пеп-: 
ков та Іван Ніколов. Моло
ді механізатори не тільки 
добре працюють, а й вча-' 
ться в сільськогосподарсь-і, 
кому технікумі.

За матеріалами Тол- І 
бухінської окружної 1 
газети «Добруджан- 
сьиа трибуна».

Добірку підготував 
Н. ДОБРІН.

«Молодий комунар»--------------------------- -

От і закінчилася твоя, друже, перша навчальна 
чверть. Певно, вона була для тебе складною, бо піс
ля літніх канікул сідати за парти було трохи незвич
но і нелегко. 1 все ж два місяці навчання пролетіли 
швидко, непомітно. Настали довгожданні дні відпо
чинку. То не біда, що їх всього лише п'ять. Цього 
вистачить, щоб зайнятися своїми улюбленими спра
вами: і фільм повнії переглянути, і книжку молодшій 
сестричці почитати, і вволю в спортивному залі побі
гати, і мамі по господарству допомогти... Словом, 
нудьгувати ти не будеш.

Не менш насичено і захоплююче проходять дні ка 
нікул і в твоїх ровесників.

старт нового етапу гри, 
яким присвячений 60-річчю 
ЖОВТСНЯТСЬКОЮ руху., при
своєнню Ленінській Спілці 
Молоді і піонерській органі
зації імені Леніна. Потім 
Валя і Таня поділили жов
тенят на три екіпажі. У 
першокласників його очоли
ла Світозара Бакай, у дру
гому класі — Женя Шрам, 
третьому — Сергійко Миро- 
шок. Кожен екіпаж має своє 
завдання. Приміром, підго
тувати і провести першу за
очну подорож «По країні 
Жовтня». А скільки хвилю
вань нині перед пайпам’ят- 
пішим моментом у житті 
першокласників — днем 7 

ЗАВТРА МИНАЄ 40 РОКІВ, ЯК РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКА ВИЗВОЛИЛИ СТОЛИЦЮ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ВІД НІ
МЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ. У ці дні в Києві тривають зустрічі з колишніми фронтовиками, тисячі 
жителів і гостей міста йдуть до пам'ятників і обелісків, щоб віддати шану полеглим героям.

До знаменної дати готувалися і митці, і фотожурналісти столиці та всієї республіки. У кінотеатрі «Київська 
Русь» нині експонується фотовиставка, присвячена 40-річчю битви за Дніпро і визволення міста від німецько- 
фашистських загарбників. Тут експонується 120 робіт 34 авторів. Спілка журналістів УРСР, що організувала цю 
виставку, запросила взяти в ній участь відомих фронтових кореспондентів.

На знімку: відвідувачі оглядають фотовиставку. Фото В. КОВПАКА.

Листопада! їх ' під час 
шкільного езята червоної 
зірочки приймуть у жовте
нята.

м. КОРДЮКОВА, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Вільшанський район.

НА УКРАЇНІ
До цієї поїздки учні на

шої школи готувалися за
здалегідь. Не раз відкрива
ли географічні атласи і шу
кали на карті, де знаходи
ться Кіровоград. Планува
ли дні перебування на да
лекій і незнайомій тоді кі
ровоградській землі. Бажаю
чих поїхати на Україну ви
явилося багато. Тому дове
лося влаштувати своєрідний 
конкурс: у кого кращі оцін
ки. Ного успішно витримали 
семикласниця Світлана Шу
ліко, учні шостого класу 

Юрко Снчугов, Олена Бак- 
дерова — всього 28 хлопчи
ків і дівчаток.

І от настала щаслива 
мить зустрічі з кіровоград- 
цямн. Всі чотири дні у нас 
розписані по годинах. В ек
скурсійній програмі — озна-* 
ііомлсніія з містом, ВІДНІ- 
днин обласного краєзнавчо
го музею і хутора Надія, 
подорожі до Кам’янки, 
Світловодська. І, звичайно* 
ж, постійне спілкування зі 
своїми кіровоградськими 
однолітками. Першою та
кою нагородою вже став 
вечір відпочинку в облас
ному Палаці піонерів і шко
лярів.

Казань і Кіровоград роз
діляють більше тисячі кіло
метрів. Але ніяка відстань 
не може стати перешкодою 
для справжньої дружби, 
котра започаткована нашою 
першою спільною зустріч
чю. , ,

Р. 31ГАНШИНА, 
вчителька восьмирічної 
школи № 25 м. Казані.

Тут, біля пам'ятника вої- 

нам-визволителям, де похо

вано 167 бійців і офіцерів, 

ніколи не в'януть квіти. І 

вони, чотири хлопці-комсо- 

мольці, принесли сюди 

барвисті айстри.

Микола Крайтор, Микола 
Погрібний, Микола Поно
маренко, Сергій Мутар піс
ля закінчення десятирічки 
Пішли в рідний колгосп. 
Крайтор і Пономаренко во
дили трактори. Погрібний 
автомашину, Мутар працю
вав у різних виробничих 
підрозділах. Та ось настав 
час і для них виконати свій 
священний обов’язок —ста
ти на захист Батьківщини.

...Спадає на землю про
холодний осінній вечір. На 
майдані лунають пісні про 
Радянську Армію, звучать 
урочисті марші. До будинку 
культури сходяться люди.

Над сценою гасло-звер- 
нення: «Зміцнюй оборону 
Країни Рад!». На сцені за 
столом призовники, пред
ставники партійного коміте
ту, правління колгоспу, ком
сомольської організації, ве
терани Великої Вітчизняної 
війни, батьки майбутніх вої
нів.

Відкриває і веде обряд 
голова Панчівської сільської 
Ради А. К. Шевченко. Він 
говорить про історію 
Збройних Сил СРСР. Голова 
місцевого колгоспу А. К. 
Чорноіваненко розповів 
про те, як працювали юна
ки До призову а армію. 
Крайтор і Пономаренко зо
рали не одну сотню гекта
рів. І на тих гектарах.буй
но зеленіє пшениця. А доб
рива і зерно їм підвозив 
своєю автомашиною Погріб
ний, сіяв поле Мутар. Доб

рий слід залишають хлопції
— Так і служіть чесно, 

самовіддано, — сказав го
лова. — Та прийміть від на
шої великої колгоспної 
сім’ї скромні подарунки.

З АЙСТРАМИ
І вручив їм з гостинцями 

речові мішки, рушники. Та 
ще вузлики з рідною зем
лею — щоб не забували ні
де про неї, щоб поверну
лись у хліборобський край. 
Потім зачитав рішення 
правління колгоспу:

— Починаємо споруджу
вати на головній вулиці 
житлові будинки. Кожен 
вартістю 20 тисяч карбо
ванців. Залишитесь тут пра
цювати через два роки — 
ключі від них вам. 10 тисяч 
без повернення. Другі де
сять — в кредит, на випла
ту — 20 років.

Ветеран Великої Вітчиз
няної І. Г. Бринза закликав 
юнаків примножувати славу 
колишніх фронтовиків.

Виступає секретар комсо
мольської організації кол
госпу Г. Печкін.

— Я недавно повернувсь 
з Радянської Армії. Служба 

у ній почесна. Вона — ще 
одна школа в житті. Огак 
ніби підіймаєшся на нову 
вершину, з якої видніється 
в праці, в красі вся Вітчиз
на, що вручила тобі бойову

РЕПОРТАЖ
грізну зброю. Не для того, 
щоб проливати чужу кров, 
а для того, щоб був мир на 
землі. Незабаром і вам вру
чать цю зброю. Опановуйте 
її, міцно тримайте, щоб жо
ден ворог не зміг посягну
ти на нашу Вітчизну.

Від матерів призорників 
слово-наказ синам дала 
В. Г. Пономаренко:

— Є у кожного з вас дві 
матері. Одна, що ^ала вам 
життя, друга — це Батьків
щина. Коли вас ще не було 
на світі, коли гриміла Велика 
Вітчизняна війна, повсюди 
до боротьби звав плакат. 
На ньому було зображено 
жінку, що кликала до помс
ти за розтоптану ворогом 
землю. Так воєдино злилися 
в цьому плакаті два образи 
— матері й Батьківщини. І 
сьогодні ми, матері, даємо 
вам наказ: бережіть нашу 
Вітчизну, служіть чесно...

У дорогу далеку матері 
дарують синам вишивані 
рушники, на них — росянис
ті доріжки, калиновий цвіт 
і яблуневі сади. І усмішки 
наречених...

Своїх старших товаришів 
задушевно вітали і піонери.

Схвильовано звучить від
повідь Миколи Погребного:

— Дорогі батьки, ветера
ни, наставники, побратими, 
вчителі, наші дорогі матері! 
Приймаючи ваш наказ, уро
чисто обіцяємо вірно слу
жити нашому народові, обе
рігати його мирну працю і 
щастя, а коли буде потрібно

грудьми станемо за нашу 
велику соціалістичну Віт
чизну. Не для того ми сіяли 
пшеницю, щоб згоріла вона 
у вогнях. Наші серця будуть 
битись для Партії, Батьків
щини, Народу. Ми міцно 
триматимемо зброю в ру
ках, щоб мати змогу знову 
повернутись до домівок, 
до поля. І д цьому ще раз 
клянемось вам!..

їх проводжає все село, А 
вони в зоряній осінній ночі 
найперш прямують до кле
нів, де в спокої, в задумі 
стоїть вилитий з бронзи з 
непокритою головою сол
дат. А повторюючи ще раз 
клятву, кладуть до підніж
жя пам ятника яскраві айст
ри і ніжні хризантеми.

’ м. стоян.
с. Панчеве, 
Новомиргородський 

район.

тури запланував забезпе

«З БАЙДУЖІСТЮ 

ПРО ВАЖЛИВЕ»
Так називався критич

ний матеріал на теми со
ціально-культурного будів
ництва, вміщений у номері 
«Молодого комунара» за 
20 серпня 1983 року. Від
повідь на виступ газети на
діслав до редакції пер
ший секретар Олександрій- 
.ського райкому комсомолу 

Г. Недобиткін.
Він повідомив, що фак

ти, наведені в статті, пере
вірено спільно з райкомом 
Компартії України, рай- 
спорткомітетом і район
ним відділом культури. 
Виявлено, що культурно- 
освітня робота з молод
дю села Попельнастого бу
ла слабкою.

Нині в селі працюють 
клуб, бібліотеки при шко
лах та в бригаді № 5. 
Бібліотекарі бувають з лі
тературою, газетами на 
тваринницьких фермах, се
ред механізаторів. Відре
монтовано й забезпечено 
засобами наочної агітації 
школу на 500 місць. За
вершується будівництво 
будинку культури на 400 
місць. Проведено роботу 
но вдосконаленню форм і 
методів виховання з пра
цівниками колгоспу імені 
Шевченка.

Районний відділ куль
тури надав завклубом 
Т. Я. Озерній методичну і 
практичну допомогу щодо 
організації роботи гуртків 
художньої самодіяльності. 
В першому кварталі 1984 

року районний відділ куль-

чити клуб технічними 
собами.

Питання про стан куль
турно-освітньої роботи 
розглянуто на засіданні 
комітету комсомолу кол
госпу імені Шевченка і на 
сесії сільської Ради на
родних депутатів. На за
сіданні парткому колгоспу 
розглядалося також пи
тання про роботу секрета
ря комсомольської органі
зації господарства А. Су
хомлина по організації до
звілля молоді села. Вирі
шення проблем, зачепле
них у статті, взято на кон
троль райкомом комсомо
лу.

♦ ♦ ♦ •
Надійшла також відпо- 

відь від начальника об- .<5^ 
ласного управління куль
тури М. 1. Снчеика. Стат
тю «З байдужістю про 
важливе» обговорено на 
колегії управління. Відділ 
культури Олександрійсь
кого райвиконкому зо
бов’язано вжити конкрет
них заходіз по усуненню 
вказаних недоліків.

Завідуючого Попіль- 
настівським сільським клу
бом № 2 Олександрійсь
кого району Л. А. Цибуль
ко, повідомляється в лис
ті, за недобросовісне 
ставлення до своїх обо
в’язків звільнено з робо
ти. На її місце підібрано 
іншого культпрацівник^.

На території села ПР^ > 
пільнасте працює ще оди.-;, 
клуб — № 1, яким завідує 
Т. Я. Озірпа. Цей заклад 
культури нині активізує 
свою роботу. ВІДДІЛОМ 
культури райвиконкому 
вживаються також захо
ди по прискоренню будів
ництва нового будинку 
культури у Попільнасто- 
му.
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ЧЕМПІОН ГПО

ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ВПЕРЕД, КАПІТАНИ!

ВТРЕТЄ

змагання

роблять 
односель- 
фізкульту- 

Тож і не 
їх обрали

ВАЖКА АТЛЕТИКА

знімку: чемпіонка 
з багатоборства 
ІЗЮМЕНКО. 
ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

НА ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» —
Капітанську пов'язку спортсмени завжди вручають 

найавторитетнішому, людині, яка може і згуртувати 
команду, повести за собою, особисто показати висо
кім спортивний результат і навчити інших боротися 
до кінця за перемогу. А капітанам команд трактор
них бршад, що брали участь у обласнії! спартакіаді 
з багатоборства комплексу ГПО на приз двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталова, треба було бути 
ще и кращим виробничником. І саме їм, своГм капіта
нам, багато в чому зобов'язані багатоборці комаид- 
прнзерів.

Водій автомобіля кол
госпу імені XX з’їзду 
КПРС Новоукраїнського 
району Іван Щербина не
щодавно повернувся з лав 
Радянської Армії. Саме 
йому механізатори вручи
ли капітанську пов'язку. 
Бо ще й до призову юнак 
добре працював у госпо
дарстві. Нині він знову 
відзначився — на переве
зенні хліба під час косови
ці ранніх зернових, на за
готівлі корміз для громад
ської худоби. І в спортив
ному секторі 1. Щербина 
був серед кращих, особ
ливо на стометрівці та на 
кросовій дистанції. Він 
виборов друге особисте 
місце серед багатоборців 
своєї вікової групи. Беру
чи приклад з капітана, 
всі комишуватці виступили 
успішно і отримали приз 
свого прославленого зем
ляка.

Душею команди механі
заторів колгоспу імені Ча- 

і^лаєва Бобринецького ра
йону став ветеран сільсь
когосподарського вироб
ництва, наставник молоді 
В. Т. Бойко. З 1959 року 
працює він механізатором, 
виховав не одного хлібо
роба, до речі, більшість 
членів команди теж його 
вихованці. Віталій Тихоно
вич був найсильнішим на

вогневому рубежі, в інших 
видах багатоборства. Це 
дозволило йому зайняти 
перше місце в особистому 
заліку серед багатоборців 
своєї вікової групи. А вся 
команда бобринчан вибо
рола друге місце...

Впевнено вів на п’єдес
тал пошани свою команду 
водій автомобіля колгоспу 
імені XXII з’їзду КГІРС 
Добровеличківського ра
йону В. І. Бунецкул. Ва
лентин Іванович — кому
ніст, передовий шофер 
району, його портрет вис
тавлено на районній Дош
ці пошани. Він і кращий 
спортсмен колгоспу — 
має перший спортивний 
розряд з волейболу, ша
шок. На спартакіаді В. І. 
Бунецкул особистим прик
ладом вів товаришів до 
успіху. Серед багатобор
ців п’ятого ступеню пер
шої групи він переміг у 
метанні гранати, кросі та 
в бігу на 60 метрів і зай
няв перше місце серед 
спортсменів-ровесників. А 
командою добровелич- 
ківці були третіми.

Комсомолець Андрій 
Горячий уже два роки по- 
ударному працює в кол
госпі імені Шевченка 
Олександрівського райо
ну. Він доставляє на сви
ноферму корми. Коли то-

ф шлях НА 
П’ЄДЕСТАЛ 
ПОШАНИ

• БОРОТЬБА
ЗА ПУТІВКУ
В НАСТУПНИЙ
ТУРНІР

вариші обрали його капі
таном команди, що тут 
же, в Комишуватому, за
хищала спортивну честь 
району на спартакіаді ко
лективів тваринницьких 
ферм на приз бригадира 
свиновідгодівельної фер
ми радгоспу «Третій вирі
шальний» Новгородкївсь- 
кого району, Героя Соціа
лістичної Праці Г. І. Тка- 
ченка, юнак звернувся до 
своїх односельчан: к

— Сьогодні не можуть 
стартувати наші кращі ба- 
гатоборці Віктор Дани
ленко та Микола Карокоц. 
Тож треба зосередитись, 
зібратись, кожному про
явити бійцівські якості.

І капітан першим пока
зав приклад, встановивши 
на стометрівці особистий 
рекорд. А тваринники 
команди, відчуваючи від
повідальність, виступили 
краще, ніж на будь-яких 
попередніх змаганнях ра
ніше. Вони зайняли третє

місце.
Галина Сукозач (колгосп 

імені Фрунзе Кіровоград
ського району) та Василь 
Данилюк (колгосп «Мир» 
Гайворонського району) 
— теж палкі прихильники 
спорту, багато 
для залучення 
чан до занять і 
рою і спортом, 
дивно, що саме 
капітанами. Досвідчені ба- 
гатоборці змогли згурту
вати колективи, у вирі
шальний момент надихну
ти своїх товаришів на бо
ротьбу. Ці капітани приве
ли свої команди на п’єде
стал пошани. Фрунзенці 
вибороли головний приз 
змагань, тваринники кол
госпу «Мир» піднялися на 
другу сходинку.

* * *
Повернувшись із спар

такіадних змагань, капіта
ни ще з більшим ентузіаз
мом взялися до роботи 
по залученню молоді села

Коли в цехах 
з’явилася об’ява: 
«Проводиться мі
сячник цивільної 
оборони», робітни
ки Кіровоградсько
го виробничого 
швейного об’єд
нання знали, що 
відбудуться не 
тільки об’єктові 
навчання і змаган
ня санпостів, дру
жин, читання лек
цій про завдання 
цивільної оборони, 
а й цікаві, змістов
ні вечори, читацькі 
конференції, уроки 
мужності.

На знімку: сек
ретар комітету 
комсомолу В. Тка
ченко (зліва) та 
іктивісти цивіль
ної оборони і 
ДТСААФ О. До- 
линська та В. Са
марцев підбивають 
підсумки роботи 
місячника; началь
ник санпоста роз
крійного цеху 
В. Галка прово
дить інструктаж із 
сандружинни ц е. ю 
М. Жук.

Фото 
ю. дніпров
ського.

м. Кіровоград.

НШД ІЗЮМЕНКО
Вона працює тренером 

Кіровоградської ДЮСШ 
№ 4. Вона — член збірної 
України з багатоборства 
ГПО, кілька разів брала 
участь у республіканських 

і всесоюзних змаганнях. 
На X обласному фіналі 
чемпіонату країни з бага
тоборства ГПО на призи 
«Комсомольской правды» 
кандидат у майстри спор
ту Ніна Ізюменко не мала 
собі рівних серед спорт
сменок ступеню «Фізичне 
удосконалення».

На 
області 
ГПО н. 
Фото В.

ОСТАННІЙ ВАРІАНТ
29 жовтня в «Молодому комунарі» була надрукована 

підсумкова стаття про участь кіровоградської «Зірни»

німецько-фашистсь-
I знову 

вогне- 
спортив- 
кросових

до занять фізкультурою і 
спортом. Вони стали пер
шими пропагандистами 
нормативів комплексу 
ГПО, допомогли інструк
торам і тренерам прийня
ти залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготов
ки. Комишуватці, наприк
лад, передусім, покликали 
на старти призовників. Ко
жен майбутній воїн тут 
став значківцем ГПО, 
спортсменом - розрядни
ком, здобув технічну спе
ціальність.

Масові спортивні зма
гання відбулися в колгос
пі «Мир» Гайворонського 
району. Тут лідерами були 
ті, хто ударно попрацював 
на осінньо-польових робо
тах і виконав переджовт
неві соціалістичні зобов’я
зання по виробництву тва
ринницької продукції,

А багатоборці колгоспу 
імені Чапаєва Бобринець
кого району роблять уже 
виміри на зимовий сезон. 
В. Т. Бойко запропонував 
провести змагання на при
зи героїв-земляків, влаш
тувати спортивне свято, 
приурочене 40-річчю виз
волення Кіровоградщини 
від 
ких загарбників, 
тренування — на 
вому рубежі, в 
йому залі, на 
дистанціях.

Включившись у 
на приз «Молодого кому
нара», капітани команд, 
які була попереду на тур
нірі в Комишуватому, да
ли слово в наступному 
олімпійському році залу
чити до складання норма
тивів ГПО усіх комсомоль-

• ців.
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

На знімку: капітани 
команд призерів спартакі- 

■ ади колективів тваринниць-
- ких ферм (зліва направо)
- В. Данилюк, Г. Суковач, 
і А. Горячий.
і Фото автора.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
МОСКВА. Виступом

штангістів категорії понад 
110 кг завершився чемпіо
нат світу і Європи з важ
кої атлетики. Втретє під
ряд чемпіонські титули 
виборов 25-річний киянин 
Анатолій Писаренко, який 
у сумі набрав 450 нг 
(205 і 245).

У коді змагань Анатолій 
Писаренко встановив сві
товий ренорд у ривку — 
206 кг.

Другим з такою ж су
мою був ще один радянсь
кий спортсмен Олександр 
Курлович з Гродно, в яно- 
го власна вага на 400 гра
мів більша, ніж у киянина. 
Третім призером став бол
гарин Антоніо Крастсв — 
427,5 (190 + 237,5).

У загальнокомандному 
заліку перемогла збірна 
СРСР. наступні призові 
місця посіли спортсмени 
Болгарії та Польщі.

СХОДЖЕННЯ«РАДИСТА»
Стадіон кіровоградсько

го спортивного клубу «Зір
ка» три дні був у розпо
рядженні футболістів. Тут 
проходив турнір за путів
ку, яка дає право наступ
ного року виступати в 
республіканській першості 
серед колективів фізкуль
тури. В іграх брали участь 
чемпіон області 1983 року,
— «Трактор» з і
градської і " ’ ----- 1
піки та учасники цьогоріч
ного чемпіонату України
— «Радист» заводу радіо- 
виробів обласного центру, 
«Локомотив» з міста Зна
м'янки та олександрійсь
кий «Шахтар».

Розпочали- змагання 
команди «Шахтар» і «Ра
дист». Цікаво і напружено 
проходив цеп матч. Дев'я- 

. носто хвилин впертої бо
ротьби не виявили пере
можців. Було зафіксовано 
нульову нічию.

Матч між «Локомоти
вом» і «Шахтарем* закін
чився з рахунком 3:1 па 
ко рист ь Олександр і й ці в.

У підсумковій таблиці 
«Радист» і «Шахтар» мали 
по п ять очок з шести

можливих, але краща різ
ниця забитих і пропуще
них м'ячів (11:3) зніти
лася у «Радиста», яка дала 
йому право зайняти перше 
місце і захищати в наступ
ному році спортивну чесгь 
Кіровоградщини па рес
публіканській футбольній

ФУТБОЛ

арені. Другий рядок діс
тався «Шахтарю», третій 
— «Локомотиву», а замк
нув таблицю «Трактор», 
який дуже невдало провів 
всі ігри, не набравші' 
жодного очка.

В. ТВЕРДО’СТУП.

Кіпоао-у 46-му чемпіонаті нраїни з футболу. На прохання на- 
4 ,)о 1 читачів сьогодні ми друкуємо останній варіант тур-.. . читачів сьогодні ми друкуємо останній варіант

раїІСІЛЬГОСПТСХ- нірн0ї таблиці цьогорічного сезону,

1. СКА К
2. «Колос»
З,.«Нива» Вц.
4. СКА Од.
5. «Кривбас»
6. «Буковина»
7. «Спартак»
8. «Авангард»
9. «Шахтар»
10. «Закарпаття»
11. «Торпедо»
12. «Металург»
13. «Нива» Бік.
14 «Атлантика»
15. «Поділля*
16. «Кристал»
17. «Зірка»
18. «Новатор»
19. «Океан»
20. «Маяк»
21 «Стахаповець»
22 «Прикарпаття»
23. «Десна»
24 «Суднобудівник»
25. «Дніпро»
26. «Фрунзенець»

В Н п М
28 16 6 91—49
ЗО 10 10 99—45
29 11 10 86—44
27 11 12 66—29
23 18 9 70 — 44
23 14 . 13 79—52
21 14 15 66—50
19 16 15 56—59
20 13 17 56—55
20 11 19 67—54
20 9 21 66—71
17 14 19 35—39
15 18 17 41—51
17 13 20 53—50
1« 10 22 56—67
17 10 23 45—55
15 14 21 48—56
14 15 21 43—56
13 16 21 44—58
15 11 24 54—72
12 17 41 39—64
17 6 27 54—76
16 8 26 50—66
15 10 25 49—77
13 ІЗ 24 35—61
11 12 27 47—85
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ЯЭ ІСІМ місяців тривало 
** напружене змагання 
ерудитів — учасників кон
курсу складання і розв'я
зування кросвордів. У на
шій газеті («Молодий ко
мунар» за 1 жовтня цього 
року) повідомлялись під
сумки цього цікавого ма
рафону, називались і пере
можці конкурсу. І ось во
ни за круглим редакційним 
столом: архітектор Зна-
м’янського району Володи
мир Нечипоренко, викла
дач спецшколи міста Кіро
вограда Юрій Іванов, ди
ректор десятирічки у селі 
Іванівці Новоукраїнського 
району Петро Кігель і ак
тор обласного українсько
го музично-драматичного 
театру імені М. Л. Кро- 
ппвницького Петро Они
щенко.

Досі коротко газета в 
ході конкурсу розповідала 
про учасників. Сьогодні 
слово — переможцеві Во
лодимирові Нечипоренку:

— Кросворди розв’язую 
звідтоді, звідколи читаю 
газети. А взяти участь у 
конкурсі ерудитів нава
жився у початкових кла
сах — надсилав відповіді 
в газету «Пионерская прав
да», журнал «Піонерія». 
Трохи пізніше спробував і 
сам складати, небезуспіш
но змагався у різного ро
ду конкурсах ерудитів, пе
реможцем став уперше. 
Цього року...

(Отже, розмова за круг
лим столом почалася).

— .... гадаю, не обійшло
ся без прорахунків у орга
нізації змагання.

П. ОНИЩЕНКО: Але 
перш, ніж говорити про 

І недоліки, мабуть, слід від
значити позитивні момен
ти. Насамперед те, що 

І конкурс, якого ми чекали 
І три роки — нарешті стар- 
I тував. Добре, що жюрі 

врахувало побажання пе- 
I реможців «Еруднта-80» — 
І публікувати тематичні 
І кросворди. По-моєму, вони 
В значно цікавіші. Вважаю, 

публікації кожного туру у 
І визначений період (а це 
І було в кінці кожного мі- 
I сяця), чітко визначений ос- 
I танній день надсилання 
І відповідей (15 число міся- 
I ця) — слід віднести до 
І активу жюрі. Ерудитам

"■■■ КРУГЛИЙ СТІЛ «МК» І »■—„

ЕРУДИТИ МІРКУЮТЬ, ЗАУВАЖУЮТЬ, ПРОПОНУЮТЬ
було легше орієнтуватись 
у змаганні.

В. НЕЧИПОР Е НКО: 
Можна продовжувати пе
релік достоїнств конкурсу, 
але треба, певно, більше 
уваги в нашій розмові 
приділити недолікам. Бо
дай для того, аби їх . не 
повторювати в майбутньо
му. Перше — умови кон
курсу не були продумані 
до кінця.

ЖЮРІ: Тут доведеться і 
нам па мить втрутитися 
в цікаву розмову і зізна
тися відверто читачам — 
деякі учасники «Ерудита»

відмовились від участі в 
наступних турах, посилаю
чись на недосконалі умо
ви. 1 хоча жюрі намага
лось иайоб’єктпвпіше ви
рішити цю проблему, і сьо
годні не змінило своєї 
думки стосовно відступни
ків (змагатися треба до 
кінця, відмовитись — най
легше, відмовитись — зна
чить, передчасно визнати 
себе переможеним), але іі 
зауважує собі — до май
бутніх конкурсів слід ви
робляти конкретніші умо
ви змагань, особливо скла
дання кросвордів.

10. ІВАНОВ: Та й роби
ти це зараз, не відкладаю
чи на пізніше. Посилаю
чись на цьогорічне зма
гання, скажу, що кросвор
ди друкувались тематичні, 
•але якщо окремі з них бу
ли чисто тематичні («Літе-

ратурний», «Історичний», 
«Кіномистецтво»,_ наприк
лад), то деякі мали у со
бі запитання, які аж ні,тк 
не вписувались у тематику 
кросворда. З цього погля
ду найпоказовішпй крос
ворд «Україна». Такі, на
приклад, відповіді на цей 
кросворд як казка, опока, 
бра, стоянка, ондатра, рак
ша, акт, накип, азарт, 
мантиса, калій, лот та інші 
мають абсолютно нейт
ральне відношення стосов
но тематики кросворда. 
Тому в даному випадку 
мало сказати, 'що нараху
вання автору 60 очок було

порушенням. Кросворд, що 
має більше третини своїх 
запитань нейтрального 
змісту, взагалі не заслу
говує на публікацію серед 
тематичних.

П. КІГЕЛЬ: Але це тіль
ки в ході конкурсу виріше
но було публікувати тема
тичні, умови передбачали 
й нетематичні...

П. ОНИЩЕНКО: Аби 
не було суперечок, в умо
вах треба чітко визначи
ти процент запитань, які 
не стосуються тематики і 
повинен він бути, звичай
но, невисоким.

П. КІГЕЛЬ: Вважаю, 
що у змаганні ерудити бу
ли поставлені трохи в не
рівні умови. Так, мені зда
ється, в умовах бракувало 
й такого пункту — схва
лити до друку лише один 
кросворд учасника. Бо за 
складання нараховуються 

додаткові очки і можна 
вийти в лідери тільки за 
рахунок цього.

В. НЕЧИПОР Е Іі К О. 
Може, доцільно було б 
визначити окремо пере
можців за складання і за 
розв'язування. Бо деякі 
учасники склали зброю 
після перших трьох турів 
не тільки тому, що нелег
ким виявився кросворд 
«Літературний». Змагання 
втратило’ напругу. Надто 
ж для тих, хто кросвордів 
не складає і перспективи 
здобуття пільгових очок 
позбавлений.

Ю. ІВАНОВ: Давайте 

поміркуємо ще й з такого 
приводу — чи варто зма
гання розтягувати на та
кий тривалий строк: вісім 
місяців? Наприклад, для 
мене, вчителя, це складає 
певні труднощі влітку, — 
коли їдеш у відпустку за 
межі області.

П. ОНИЩЕНКО: Я та
кож підтримую цю пропо
зицію, бо чимало зусиль 
треба було докласти, щоб 
працювати над кросвор
дом на гастролях за Ура
лом. По-перше — літера
тури українською мовою 
там не було, по-друге — 
строки на розв’язання ско
рочувались; бо поки при
йде по пошті «Молодий 
комунар»...

ЖЮРІ: Усі ці пропози
ції — для нашого наступ
ного конкурсу і стосують
ся вони переважно умов 
змагання. Жюрі дякує 

учасникам за суттєві про
позиції, поради — їх буде 
взято до уваги.

А тепер жюрі пропонує 
відповісти переможців на 
два запитання:

1. Який кросворд був 
для Вас найважчим?

2. Що Ви взяли з цього 
конкурсу?

В. НЕЧИПО Р Е НЖ О: 
1. «Літературний». 2. Мені 
досі здавалось, що я знаю 
літературу, але кросворд 
ГІ. Онищенка переконав 
мене у протилежному.

10. ІВАНОВ: 1. «Літера
турний». І хоча я здобув 
у тому турі найбільше 
очок, але попрацювати ме
ні довелось, як ні над 
жодним. 2. Я чекав кож
ного наступного туру з не
терпінням. Змагання зму
шує займатись самоосві
тою.

П. КІГЕЛЬ: 1. «Історич
ний». 2. Конкурс поглиб
лює наші знання, еруди
цію, але не такими крос
вордами, як «Літератур
ний».

П. ОНИЩЕНКО: 1. 
«Сільськогосподарськ п й». 
Повторяюсь —гастролі ус
кладнили. 2. Люблю ри
тись у енциклопедіях, 
словниках, довідниках — 
відкривати для себе досі 
незнане, незвідане.

Розмову записав 
В. БОНДАР.

На знімку: за круглим 
столом «МК» (зліва напра
во) П. КІГЕЛЬ, П. ОНИ
ЩЕНКО, В. НЕЧИПОРЕН
КО, Ю. ІВАНОВ.

Фото В. КОВПАКА.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Того 

дня призери конкурсу бу
ли нагороджені грамотами 
редакції, їм вручено спеці
альні призи. В розмові за 
круглим столом вирішено 
разом з публікацією цієї 
розмови помістити і умови 
конкурсу «Ерудит-84»,
складені учасниками 
круглого стола «МК».

УВАГА! УВАГА! 
УВАГА!

КОНКУРС «ЕРУДИТ- 
84»

На конкурс надсилають
ся ТЕМАТИЧНІ кросвор
ди (не більше трьох).

Умови складання кросвор
дів:

— кросворд має бути 
симетричний по горизонта
лі і вертикалі;

— діаметр його не пови
нен перевищувати 21 клі
тинки;

— кожне слово кросвор
да мусить перетинатись не 
менше, як два рази*

— тематичним кросворд 
вважати тоді, коли кіль
кість нейтральних (що не 
стосуються тематики) за
питань не перевищуватиме 
10 відсотків усіх запитань 
кросворда;

— складати кросворди 
тільки українською мовою.

Для того, щоб жюрі бу
ло легше розглядати крос
ворди, надсилайте їх у 
двох примірниках — із за
повненими клітинками і 
порожній. Порожні бажа
но виконати чорною туш
шю на цупкому білому па
пері.

Разом з кросвордами 
надсилайте запитання і 
відповіді на окремих арку
шах. Після кожного за
питання вказуйте джерело, 
звідки воно взяте, і сто
рінку. Відповіді пронуме
ровуйте стовпчиком згори 
донизу.

Жюрі відбере для кон
курсу п’ять найкращих 
кросвордів п’яти авторів. 
Перший з них буде опуб
ліковано у сторінці «Су
ботній кур’єр» наприкінці 
січня. Тоді почнеться дру
гий етап конкурсу: на кра
ще розв’язування кросвор
дів. Закінчиться він у І 
травні.

Останній термін падем- І 
лання кросвордів на кой- : 
курс 10 січня за поштовим 1 
штемпелем.

На автора найкращого Е 
кросворда і трьох еруди
тів, які найправильніше 
відповідатимуть на запи
тання, чекають спеціальні 
призи «Молодого комуна
ра».

г

Наступний номер «Мо
лодого комунара» вийде 
7 листопада.

ІІМ ІГГОІ

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЗАХОПЛЕННЯ

СВІДКИ ДНІВ, 
ЩО МИНУЛИ...
Д ЕОНІД ВОЛОДИМИРО- 
’*■ вич заводить механізм 
невеличкого годинника, ста
вить його на стіл — і кімна
ту наповнює ніжна, чарівна 
мелодія. Кілька хвилин зву
чить музика, а в душі на
роджується повага до май
стра, який створив у мину
лому столітті це маленьке 
чудо мистецтва, до людини, 
чиїми вмілими руками по
довжено «життя» старовин
ного годинника.

Відновленим старих го
динників Л. В. Назаренко, 
зубний технік з Хмельово
го, всерйоз захопився кіль
ка років тому. Потрапив 
якось до рук старий годин
ник, зацікавився механіз
мом. Робота захопила з го
ловою. Став шукати спеці
альну літературу, щоб біль
ше довідатись про роботи 

годинникарів минулого. По
трапила на очі публікація в 
«Огоньке» про відомого 
реставратора з Сибіру П. В. 
Курдюкова — і відразу по
летів з Хмельоеого до Ан
гарська лист з проханням 
дати консультацію, допо
могти літературою. Отак 
поступово приходило знан
ня справи, підкріплене на 
практиці новими реставра
торськими роботами.

Якось відвідав умілець з 
Хмельового літературно- 
меморіальний музей «Хутір 
Надія» — родинне гніздо 
Тобілевичів. Звернув увагу 
на старовинний годинник, 
який вже давно не вів лік 
часу. Загорівся ідеєю відно
вити годинник, запропону
вав свої послуги завідуючій 
музеєм В. В. Тобілевич, Ко

пітка була та робота: пов
ністю довелося перебрати 
механізм, очистити і відпо— 1500 томі 
лірувати всі деталі. Власни
ми руками виготовив Лео
нід Володимирович корпус. 
Для цього використав дере
вину груші і бука. Через 
кілька тижнів годинник зно
ву зайняв своє місце в му-
зеї.

За цісю роботою була ін
ша — двометрової висоти 
підлоговий годинник. Та, 
власне, й той будильник, з 
якого розпочато розповідь 
про Л. В. Назаренка, теж 
призначено для музею. 
Опису речей, які за життя 
І. К. Карпенка-Карого були 
в будинку, не збереглося. 
Але цілком ймовірно, вва
жає Леонід Володимирович, 
що саме такий будильник 
стояв у спальні корифея 
українського театру.

Вже близько двох десят
ків годинників реставрував 
Л. В. Назаренко. Та старо
винні годинники — не єди
не захоплення. Коло інтере
сів цієї людини на диво 
широке. Кажу на диво, бо в 
більшості випадків люди за
хоплюються чимось одним.

А тут людина має прекрас
ну бібліотеку, в якій більше

в, чудово знає лі
тературу, займається різь
бою по дереву. Найголовні
ше ж те, що всі захоплен
ня Л. В. Назаренка служать 
людям. Чого гріха таїти, чи
мало останнім часом з’яви
лось «колекціонерів», які, 
керуються споживацькими 
інтересами.

Бібліотекою Леоніда Во
лодимировича користуються 
друзі, знайомі, сусіди. Рес
тавровані для музею Кар
пенка-Карого годинники до
помагають відвідувачам від
чути атмосферу, в якій тво
рив корифей українського 
театру. Передав Леонід Во-, 
лодимирович музею збірку 
творів Шекспіра видання 
кінця минулого століття (на 
думку Л. В. Назаренка, ці 
книги повинні були бути в 
домашній бібліотеці Тобіле
вичів). Найближчим часом 
ентузіаст збирається пере
дати музею ще кілька книг, 
виданих у минулому століт
ті.

Г. КРАСНИЙ.
Маловисківський район.
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