ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ф

Урочисто провели механі
заторів у поле в радгоспі
^Устинівсьций» Устннівсьного району. Тут, на централь
ній садибі, їх вітали з почат
ком весняно-польових робіт
Секретар райкому Компартії
України М. С. Рябокучма, го
ловний агроном господарства
ЙІ. І. Загара, голова профому Р. Ю. Нужна. Механі
заторам піднести на вишіДаному рушнику хліб-сіль.
Потім десятки агрегатів
рушили на спої ділянки ро
боти. Ми побували на вось
мому полі відділку № 1, де
Степан Дек, Василь Фесіок
та Сергій Швець готували
площу під посів гороху. За
один день вони одночасно
закрили вологу і вирівняли
300-гентарну площу. На цій
роботі сільсьні умільці вико
ристали важкий понад сто
метровий ланцюг, що тран
спортувався Дсома агрегата
ми. Продуктивність праці
зросла на 300 процентів.
На знімках: культар
мійці виступають перед ме
ханізаторами; хліб-сіль прий
має молодий комуніст Мико
ла МАРЧЕНКО; підготовка
площ ведеться по першому
класу якості;
командири
Середньої
ланки
Микола
МИХДЙЛЕВИЧ,
Олександр
ВАСИЛЮК та Василь СА
ВЕНКО задоволені: ще годи
на—друга і сівальні агрега
ти підуть у загінни.

Гідно нести
звання ленінців

Текст І фото
М. САВЕНКА.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ВИКОНАННЯ СОЦЗОБОВ'ЯЗАНЬ

І «БІЛЬШЕ» МОЖНА.
І «МЕНШ
Чи часто вам доводилося стояти на прохідній за
воду або фабрики і дивитися па робітничу гвардію,
і$отра йде до своїх робочих місць? Мабуть, нечасто,
бо ви — якраз серед отих, хто йде. А мені несподіва
но випала така нагода: до початку другої зміни іде
залишалося з півгодини, і я вдивлявся в обличчя чо
ловіків і жінок, молодих хлопців та дівчат, які з різ
них боків наближалися до прохідної. Скільки на об
личчях емоцій!
Бракоробів серед них годі пізнати. Ними окремі
стануть тільки на своїх робочих місцях, там, у цехах.
А що так само непросто розпізнати н передовика, те
задля цього я й справився у комітеті комсомолу Кі
ровоградського заводу радіовиробів імені XXVI з’їз
ду КПРС про адреси ударної роботи на підприємстві.
Серед КМК, які попереду в загальнозаводському со
ціалістичному змаганні, і комсомольсько-молодіжний
колектив токарів імені XII Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів механо-заготіиельного цеху № 17.
(Текст соціалістичних зобов’язань, взятих
колек
тивом на 1986 рік, надрукований у «Молодому кому
нарі» за 25 січня ц. р.).
У бригадира цієї зміни
Групкомсорг пояснив:
саме відгул, та на місці
— Прощо свідчать іноді
його «права рука» — груп- несподівані успіхи «серед
комсорг КМК Євген Тіль- нячків» у дні особливо
нов
ритмічної, я б сказав, са
— Женю, будь ласка, мовідданої праці — при
кілька слів про роботу в міром, у дні ударного тру
першому кварталі.
да на честь славетних дат,
— Першим пунктом було суботників тощо? Лиш про
зобов'язання
зустріти те, що в будні працюють
XXVII з їзд КПРС рапор вони впівсили. Тож ми по
том про виконання планів становили зробити кожен
двох місяців першого ро робочий день таким тру
ку п’ятирічки. Із цими зо довим святом. І здивувань
бов'язаннями бригада ус чи протестів це рішення
пішно справилась. Сприя не викликало — робота за
ли цьому високий рівень бригадною формою, зре
штою, і ефективна за такої
трудової та виконавської умови.
дисципліни, чіткий ритм.
Токарів з бригади КиянНа сьогодні в бригаді
шість чоловік, серед яких ця, між іншим,- знають не
чотири комсомольці. Це і тільки через те, ЩО ЕОНИ
утримують ЛІдерСТЕО, а й
є своєрідним секретом то
ще через одну особли
го, чому в нас неважко до
ЇХсягти взаєморозуміння — вість: серед бригад
цеху
в однорідному колективі нього сімнадцятого
простіше і проявити себе, лиш у них показник здавання ВТК продукції з пер
і сягти рівня передовиків. шого подання досяг по
Звертаю увагу на те. що значки 99,6 процента. Чи
ще тільки початок зміни, а можна виш.е? Поки що це
робота кипить в найвищо вершина, однак пам'ятаю
му режимі.
чи курс на прискорення,

заданий XXVII з'їздом
КПРС, можна вивільнити
додаткові резерви. А що
можливостей для росту у
членів
бригади багато,
свідчить, зокрема, і те, що
коефіцієнт трудової учас
ті у всіх шести токарів
КМК найвищий - одиниця.
Добрий гарт отримали
токарі під час передз'їздівського соціалістичного
змагання. Виборовши «зо
лото» серед КМК заготі
вельних цехів підприєм
ства, побачили, що ефект
у попередньому плану
ванні перемог є. До соцзобов'язань на весь рік
вписали рішення підвищи
ти кваліфікацію з третьо
го до четвертого розряду
двом робітникам. Зросла
майстерність Миколи Петлицького та Олександра
Осина. Нині в бригаді
п’ять ударників комуніс
тичної праці, тож пункт
зобов'язань про виборення цього високого звання
усіма членами бригади в
цілому близький до реалі
зації.
Було помітно, що пи
тання про дотримання ре
жиму економії для тока
рів болюче. Не через те,
що важко буде, примі
ром, виконати попередній
задум відпрацювати два
дні на заощаджених мате
ріалах та електроенергії.
Причина тут серйозніша.
— Два дні ми то від
працюємо, але так само б
не хотіли перетворити це
в кампанійщину. Хйчемо
економити щодня, щохви
лини, бо лиш такий стиль
ефективний і вартий гзастосування в бригадах. Що
ж виходить на ділі? Із еко
номією металу ще півбіди:
тут бажання лиш подеко-

ли розходиться з його
реалізацією. Високий про
фесіоналізм при серійній
обробці тих чи інших де
талей дозволяє економи
ти, скажімо, на припусках.
А от з електроенергією...
Євген роззирається до
вкруг і вказує на світиль
ники навколо верстатів.
— Порахуйте, скільки з них
горять даремно — у цю
зміну ж не за кожним з
верстатів працює токар...
Навіть найспрощеніші під
рахунки свідчать — тут іс
нує нагода виграшу у тих,
як кажуть, дрібницях, а
нею гребують. Хто? За
ступник начальника цеху
Олег Павлович Коваленко
на пропозиції са/лих тока
рів виключати зайві сві
тильники відповідає, що
нераціонально ставити на
кожному вимикача. Як же
інакше можна перегоро
дити цю річку розбазарю
вання копійок, карбован
ців і, зрештою, тисяч? Не
має також і доступної си
стеми контролю за витра
тами електроенергії: єди
ний лічильник на заводі,
ясна річ, не врахує вели
чин, заощаджених окре
мими бригадами.
Молодих виробничників,
котрим до душі робота з
«вогником», тут чимало.
Прагнуть працювати з повною віддачею й токарі з
бригади О. Киянця. Кар
динальна перебудова їм
навряд чи потрібна — так
тика й стратегія успіху,
узята ними на озброєння,
вірна й перспективна. Ут
римати високий ритм мож
на і слід, а ще ліпше —
досягти більшого. Не бу
де по-їхньому.
І. КУЦЕНКО.
м. Кіровоград.

|

Нині по всій країні, од
ночасно 8 величезним
розмахом робіт по вико
нанню планів першого
року XIІ п’ятирічки, три
ває широке обговорення,
вдумливе вивчення мате
ріалів
XXVII
з'їзду
КПРС. Найвищої про
дуктивності праці ми мо
жемо досягти лише то
ді, коли добре знатиме
мо стратегічну лінію пар
тії, чітко усвідомлювати
мемо завдання галузі,
підприємства, конкретно
го трудового колективу,
зможемо визначити про
граму дій особисто для
себе.
Донести до широких
мас зміст епохальних за
своїм значенням рішень
останнього форуму кому
ністів покликані пропа
ЩОДЕННИК
ГРУПКОМСОРГА:

КВІТЕНЬ

гандисти. У будь-якому
випадку, де
випадає
вільна хвилина, викорис
товувати час для полі
тичного
інформування,
роз’яснень
матеріалів
з’їзду, обговорення на
сущних проблем. Але тре
ба докласти максимум
зусиль, щоб не потопити
рішення з'їзду у бала
канині.Під особливим контро
лем повинні тримати ці
питання комітети комсо
молу, адже молодь зав
жди має менший досвід
роботи, не цілком сфор
мований характер.
Лапи області сповіґені
гуркотом моторів. Посів
на кампанія в розпалі.
Від того, чи вчасно, доб
роякісно, в ванкоротші
строки буде посіяно в
грунт зерно, залежить
кінцевий результат робопі хлібороба.
Комсомольський ватаж
ку! Необхідно згуртувати
актив, щоб успішно спра
витися з поставленим
завданням. Кожен робо
чий день має пройти з
особливим трудовим під
несенням. Повсюдно ма
ють діяти штаби «КГЬ,
проводитися рейди бе
режливості.
Девіз XII
п’ятирічки — прискорен
ня. І цс прискорення має
відчуватися в усьому:
скороченні строків сіль
ськогосподарських робіт,
зменшенні втрат, підви
щенні врожайності, зро-

етапні матеріального доб
робуту людей.
Особлива роль в цей
період ВІДВОДИТЬСЯ КОМ
СОМОЛЬСЬКИМ
організа
ціям ііромисловіїх під
приємств. Бонн повинні
не тільки справлятися зі
своїми плановими зав
даннями, але й надавати
посильну і вчасну допо
могу трудівникам полів і
ферм.
7 квітня — Всесвітній
день здоров'я. У наш час
особливо потрібні здоро
ві люди. Всі наші досяг
нення нічого не будуть
варті, цо.іп ми втрачати
мемо в основному багат
стві — здоров'ї. 1 тут по
винні сказати своє слово
активісти фізкультури і
спорту. Виводити на сте
рпну здоров’я якомога
більшу кількість людей.
Вести рішучу боротьбу
за тверезий спосіб життя.
12 квітня — День кос
монавтики.
Квітневий
день пам'ятного 19G1 ро
ку став днем нової, кос
мічної ери. Це перемога ,
радянської науки і тех
ніки, перемога духу ра
дянських- людей/
Залучати молодь до
наукової та технічної
творчості, виховувати лю
дину завтрашнього дня,
котра
повинна
буде
вправлятнея з набагато
складнішими машинами,
— обов'язок дитсадка,
школи, училища, інститу
ту, трудового колективу.
У всіх, без винятку ком
сомольських організаціях
це питання не повинно
зніматися з порядку ден
ного.
З 15 по 22 квіти» в об
ласті
проводитимуться
Ленінські читання, при
свячені 116-й річниці З
дня народження В. 1. Ле
ніна. Світлий образ вож
дя світового пролетаріату
надихав на творчу пра
цю не одне покоління ра
дянських людей. Його
життя є яскравим при
кладом
самовідданогослужіння
Батьківщнпі,
народу. Цей приклад має
і тепер запалювати маси.
Комсомольські
пропа
гандисти у своєму спіл
куванні з молоддю по
вніші постійно користу
ватися ленінською спад
щиною, передавати її у
спадок іншим.
22 квітня — день на
родження В. І. Леніна.
За традицією цьому свя
ту передуватиме Всесо
юзний комуністичний су
ботній:. 19 квітня по всій
країні мільйони людей
працюватимуть з особли
вим піднесенням Комсо
мольці та нсспілкова мо
лодь нашої області та
кож
повинні показати
зразки самовідданої пра
ці.

«Молодий комунар»

2 стор

АГІТПОХІД
ТРИВАЄ
25 березня ц. р- наша
газета
повідомила про
старт ооласного комсо
мольського
агітпоходу,
присвяченого пропаганді
рішень XXVII з'їзду КПРС.
Похід крокує Кіровогрвдщиною. У Компаніївському, Бобринецькому, УстИнізському,
Гіетрівському
районах лектори Ю. А.
Воронов, В. А. Короленко,
С. В. Каракулін прочитали

лекції «Радянська еконо
міка від з'їзду до з’їзду»,
«XXVII з'їзд КПРС про
ідеологічну
боротьбу»,
«XXVII з’їзд про основну
мету й напрями зовнішньо
політичної стратегії пар
тії».
Серед молоді було про
ведено «круглі столи» на
тему «З'їзд стратегічних
рішень», агітбригада по
казала програму «Свій го
динник звіряй за ритмом
п’ятирічки» та естрадносатиричний огляд «Не про
ходьте мимо».
Наш кор.

СОНЦЕ ВЕСНИ а МИРУ
ЗО березня дорослі І ДІТИ
обласного центру зібралися
р місцевому Палаці культу
ри імені Жовтня на заключ
ний концерт обласного дитя
чого свята мистецтв «Сонце
миру»,
. .
Звучать
дзвінкі
лісні,
іскрометна та мелодійна му
зика, веселі та серйозні за
змістом вірші, майорять у
танцях .червоні галстуки та
барвисті національні «остюми. Олена Шевченко, учасни
ця дитячого сектору будин
ку культури і техніки Світловодського
виробничого
об’єднання
«Дніпрорнергобудпром» (керівник 3. -НЄВЕ-

дріна) з великим піднесен
ням прочитала вірш І. Девіна «Відчуваю пульс країна».
Потім хор дитячого сентору
Палацу культури Імені Жовт
ня виробничого об’єднання
по сівалках «Червона зірка»
(керівник Н. Канаєва) вико
нав пісні М. Хромушнна —
М. Садовського «Щоб цвіла
Земля-планета» та Ю. Чичкова — М. Пляцковського
«Ось що таке Артек!»,
Близько 20 дитячих ху
дожніх
колективів взяли
участь у концерті..
Р. ЛЮБАРСЬКИЙ.

м. Кіровоград.

Цим днем почався
партії С. М. Шапікіиа, бри
гадир тракторної бригади
фестиваль колгоспу імені Ватутіна Кі
ЗО березня в селі Бережинці Кіровоградського ра
йону відбулося відкриття в
області Всесоюзного фести
валю народної творчості,
присвяченого 70-річчю Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції.
Чотирнадцята година. Орг
комітет фестивалю облас
ті, члени делегацій, ветера
ни війни та праці займають
місця біля пам’ятника- ге
рою громадянської війни
В. Н. Божепку. Звучать
фанфари: «Слухайте всі!».
Біля мікрофона голова
оргкомітету, заступник го
лови облвиконкому Є. М.
Чабаненко. Вона говорить
про те, що недарма другий
Всесоюзний фестиваль на
родної творчості, присвяче
ний
70-річчю
Великого
Жовтня, трудящі області
відкривають саме тут — ад
же місцевий колгосп носить
ім’я В. І. Леніна, село —
батьківщина легендарного
героя громадянської війни,
уславленого комбрига В. Н.
Боженка, що захищав за
воювання революції. Є. М.
Чабаненко пропонує поклас
ти квіти до підніжжя па
м’ятників В. Н. Боженку та
Загиблим у період Великої
Вітчизняної війни воїнам.
Перед мешканцями села
та гостями фестивалю вис
тупають секретар обкому

ровоградського району М. М.
Смиченко, Герой Радянсько
го Союзу М. Ю. Єрещенко,
активна учасниця художньої
самодіяльності
Бережинського СБК Н. Г. Дорош,
народна
артистка СРСР
О. Я. Кусенко. Вони поздо
ровляють присутніх з від
криттям фестивалю, бажа
ють творчих та трудових
звершень.
Другий Всесоюзний фес
тиваль оголошується від
критим. Над площею гордо
підіймаються прапори СРСР
та УРСР. Звучать гімни Ра
дянського Союзу та України.
Потім учасники фестива
лю шикуються у святкову
колону і проходять урочис
тим маршем до будинку
культури. Тут в фойє роз
горнута виставка виробів
самодіяльних майстрів де
коративно-прикладного мис
тецтва Кіровоградського ра
йону.
Килими, рушники,
салфетки... Глядачі з задо
воленням розглядають ро
боти Б. Г. Макогонськоі,
О. Р. Хомнч з Бережинкп,
О. П. Руденко з Великої Северинкп, твори інших ама
торів.
Цей день відкрив дорогу
другому Всесоюзному фес
тивалю у нашій області.
і
Г. ХАРИТОНОВ.
Кіровоградський район.

щих. Серед них уже зга
дана учнівська виробнича
бригада Бандурівської СШ
Гайзоронського
району,
бригади' Богданівської СШ

ПО ДОРОСЛОМУ,
НА ПОВНОМУ СЕРЙОЗІ
Учнями області ви
конано обсяг робіт на
2 мільйони карбованців.
За дні ударної лов
ці зароблено 77,8 тисячі
карбованців, які перера
ховано у Фонд миру та
на будівництво пам’ятни
ка пюнерам-героям.
Учнівські виробничі
бригади
Устинівсьного
району минулого року
доглядали 9000 голів пти
ці, 1200 голів худоби ви
пасли на непридатних
угіддях.
Школярі
Долинсьного району посадили
5188 дерев і иущів, догляЦе рядки з рапортів уч
нів шкіл Кіровоградщини
XXIV обласному зльоту
трудових об’єднань стар
шокласників, що відбувся
29 березня в обласному
центрі.
Секретар обкому Ком
партії України С. М. Шапікіна звернулася до прибу
лих на зліт з вітальним
словом і вручила перехід
ний прапор обкому партії
та облвиконкому представ
никам Бандурівської СШ
Гайворонського
району.
Заступник завідуючого від
ділом народної освіти обл
виконкому Т. Т. Дмитренко
підсумувала роботу тру
дових об’єднань старшо
класників за рік.
Сергій Тидоренко з Кі
ровоградської СШ № 5,
Валерій Гибаленко з Комишуватської
середньої
школи Новоукраїнського
району, Лариса Кирилюк з
Новоархангельської деся
тирічки, Ігор Усенко з
Олександрійської СШ № 2,
Олена Рєзник з Андрусівки Світловодського райо
ну та інші розповіли, що
їхні ровесники доїли корів,
доглядали лісонасаджен
ня, вирощували ягнят, кро
лів, разом з батьками зби
рали хліб під час жнив,
заготовляли лікарські тра
ви, споруджували народ
ногосподарські об’єкти, —
словом, внесли і свій, при
чому немалий, вклад у
копилку п’ятирічки. Юні
хлібороби й тваринники
заносили в списки своїх
колективів героїв війни,
працювали за членів пер
ших учнівських виробни
чих, своїх земляків, що за
гинули при виконанні ін
тернаціонального обов'яз
ку. Зароблені гроші над
силалися до Фонду миру.
Привезли з собою шко
лярі й, так би мовити, на
очну агітацію. У вестибю
лі будинку культури іме
ні Компанійця (там прохо
див зліт) діяла присвячена

Володіти словом
Штампи, прозаізми, ба
нальні епітети, слабенькі
рими, порушений віршова
ний розмір і т. п. На жаль,
їх у творах наших студій
ців ще не меншає. Наве
демо деякі з них: «Ты, как
ангел, прекрасная», «І піс
ню співає в нас кожен
трудар», «Твои ласковые,
нежные, шершавые руки»,
«Так и хочеться сесть и
плакать», «I плакали очі від
горя», «Надя, ты меня лк>.
била. Без меня ты не мог
ла», «Щебетанье птиц в
лесах»,
«Весною земля
розквітай,
«Роща
тихо
листву отряжает» та інші.
Цитуючи ці рядки, ми
ще раз хочемо нагадати
всім тим, хто береться
вперше за перо, що по
езія — це річ надзвичайно

нули 22 гектари лїсопосадон, виготовили 187 шлаКІаень та 1232 кормушки
для птахів.
££ Учні шкіл Маяовисківсьного району посади
ли 2 гектари цибулі, про
сапали 55 гектарів оаочів, зібрали 40 тонн по
мідорів, заготовили 7 тонн
яблук.
Під час трудового
літа школярі вільшансьного району провели 6
походів місцями револю
ційної, бойової та трудо
вої слави; 277 учнів за
цей час виконали норма
тиви комплексу ГПО.

XXVII з’їзду КПРС вистав
ка виробів гурткізціз об
ласного Палацу піонерів
та школярів.
— Зверніть увагу, —
сказала директор палацу
Л. В. Листопадова, — екс
понати підібрані на до
вільно, а так, щоб знайом
ство з ними стало в при
годі тим, хто проводитиме
літні канікули на полях і
фермах.
Справді. Ось костюм
доярки (автори Т. Ткаченко й Л. Мандер). Традиційні халат, фартушок, ко
синочка з білої бавовня
ної тканини. Але десь зай
ва кишенька, строчка, обо
рочка з матерії в горо
шок, що їх легко може
зробити кожен, хто вміє
тримати в руках голку —
і одяг «заграв», набув су
часних рис, молодіжного
вигляду. Чудова уніформа
для школярок, що на літо
перекваліфікуються в доя
рок. Недорогим, зручним,
з різноманітними кишень
ками (і функціонально, й
модно) вийшов і костюм
юного механізатора.
А ось «підказка», чим
ще, крім основної роботи,
члени ТОС зможуть допо
могти сільським трудів
никам: виготозлені руками
учнів ящики для овочів,
різні пристосування до ме
ханізмів
демонстрували
юні техніки; а, може десь,
у колгоспі іржавіє списана
машина — чому б не взя
тися її «воскресити», як це
зробив Б. Дудник (Кіровський Будинок піонерів
м. Кіровограда) з мото
циклом випуску 1938 ро
ку... Юні художники пред
ставили роботи, що від
творюють їх уявлення про
роботу в ТОС чи й прак
тичний досвід.
Не раз звучав на зльоті
туш у виконанні духового
оркестру — це коли гра
моти,
вимпели,
премії
одержували кращі з кра-

Розмір витриманий. Що
правда, на останньому за
нятті ми пропонували на
писати вправу на віршо
ваний розмір дактиль (три
складова стопа з наголо
складна, відповідальна і
І як органічно звучать сом на першому складі).
серйозна. Ось чому ми прості І зворушливі рядки З цим завданням добре
сьогодні (як і минулого у кінцевій строфі:
впорався
кіровоградець
разу) говоримо з усією
О. Величко. Ось початок
Попросилась в вірш
серйозністю про окремі
його домашнього завдан
калина.
Все одно простий
«огріхи», що зустрічаються
ня:
пейзазк.
Мирного неба бажають
у творах молодих авторів.
Та за цю просту
всі люди —
А пишуть до нас і зовсім
картину
Жити щасливими
І життя своє віддаш.
юні поети, як, наприклад,
в мирнім труді.
шестикласниця А, Труш.
Так, це — чотирискладо
Але не змогла авторка
Вона надіслала свою гумо уникнути поетичних штам вий дактиль.
реску.
У своєму листі О. Велич
пів. До того ж останній ря
1 все ж, перечитуючи чи док вірша краще звучав ко запитує нас: «Чи мож
сельну пошту початкуючих би, коли б замість слова на букви і, я, е, є, ю вва
поетів, ми знаходимо стро «віддаш»
стояло слово жати складом?».
фи і рядки, що заслуго «віддаси». Ми радимо ав
Навіть потрібно.
вують на увагу. Сьогодні торці
І далі: «Чи вважається
попрацювати над
Хотілось би назвати вірш цією
мініатюрою. Вона стопою склад, на який па
кіровоградки Любові Ку- цього варта.
дає наголос?».
бишиної, який називається
Ні. Стопа може бути
А тепер, за традицією, або двоскладовою або ж
«Ранковий пейзаж». Це —
настроєвий етюд про літ перейдемо до теорії. Наш трискладовою, про що ми
студієць із Світловодська вже говорили на своїх за
ній ранок, де:
Річка пісеньку співає
Ю. Корчак виконав до няттях.
Про великий океан.
машнє завдання, написав
Ще одне зпитання: «Чи
Поетеса зуміла по-своє ши вірш ямбом:
можна в одному рядку
му побачити і відчути фа
Огонь горит в печи.
комбінувати двоскладові і
уну і флору рідного краю:
Гляжу в его нутро.
трискладові стопи?».
Ранок — дятел стука
Присядь и помолчи,
в шибку...
И ощути тепло.
Можна. Якщо вдається,

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧ»

Заняття заочної лїстудії
«Сівач» веде член Спілки
письменників СРСР, поет
Валерій ГОНЧАРЕНКО

1 квітня 1986 року

КОЛОНИЯ
ЗАПИТАНЬ
І ВІДПОВІДЕЙ

№ 1 імені В. I. Леніна,
Знам'янського, Дружелюбівської десятирічки Добровеличківського,
Новопразької середньої школи
Олександрійського, Першотрааенської СШ Компаніївського районів, шкіль
ні лісництва Богданівської
СШ № 2 Знам'янського
району, Голованівської СШ
№ 2 та інші.
Вручали нагороди, го
ворили напутні слова стар
шокласникам знатні люди
області: Герой Соціаліс
тичної Праці М. А. Монаша — доярка
колгоспу
«Зоря комунізму» Новоархангельського району, Г. І.
Ткаченко — бригадир сви
ноферми радгоспу «Третій
вирішальний»
Новгородкіаського району, Л. Куженко — молода дояркашеститисячниця з колгоспу
«Союз» Знам’янського ра
йону.
У зльоїі взяли участь
завідуючий відділом науки
й навчальних закладів об
кому партії О. О. Реше
тов, другий секретар обко
му ЛКСМУ В. Іванов, голо
ва обкому
профспілки
працівників освіти, вищої
школи й наукових установ
С. Л. Скалько, директор
обласного інституту вдо
сконалення вчителів М. А.
Яровий, секретар обкому
ЛКСМУ Н. Ангелуца, за
ступник голови обласної 1
організації
Товариства
охорони природи В. Т. Ов
сянников.
Учасники XXIV зльоту
трудових об’єднань стар
шокласників
прийняли
звернення до всіх школя
рів області
ф «Більше
полозини
трудовлаштованих випуск
ників середніх шкіл, — го
вориться в рапорті зльоту
старшокласників Новомиргородського району, —
залишилися в селі чи на
правлені вчитися як КОЛгоспні стипендіати у назчальні заклади».
Ось — учора ще учні,
сьогодні вжо хазяйни землі. І, безперечно, господарювати на ній легше бу
де тим, хто пройде гарт у
трудових шкільних об’єд
наннях. Бо (поверніться до
початкових рядків з ра
портів) займаються їх чле
ни на повному серйозі
справами вагомими, ціл
ком дорослими.
Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодого
комунара».

то комбінуйте, шукайте,
відкривайте, експеримен
туйте. Зичимо успіхіві
У нас на черзі віршова
ний розмір — амфібра
хій. — Це — теж трискла
дова стопа, але з наголо
сом на другому складі.
Наприклад:

В пас клятва єдина
і воля єдина,
Єдиний в нас клич
і порив:
Ніколи, ніколи не буде
Вкраїна
Рабою німецьких катіві

Пропонуємо всім учас
никам нашої заочної літ
студії «Сівач» виконати до
машнє завдання, викорис
тавши розмір амфібрахій.
Чекаємо ваших листів.
Тему сьогоднішньої роз
мови на нашому занятті
підказали А. Звенигород
ська, Ж. Сторчак, Г. Безай,
В. Бердик, С. Пилипенко,
А. Таран, К. Каплюк, І. Єре
менко, Ю. Кравченко та
багато інших. Ми їм усім
вдячні за надіслані листи і
чекаємо нових. Шановні
друзі, надсилаючи до ре
дакції свої твори, не за
бувайте вказувати адресу
і називати прізвище, ім’я
та по-батькозі.

У конверті
без марки
Студенти
Кіровоград-,
ського інституту сільсько-,
господарського
машино-,
будування запитують: хто, і
має право користуватися
безкоштовною пересилкою )
письмової кореспонденції. І
листівок?
. На запитання відповідає '
начальник кіровоградсько-1
го поштамту А. А. Авсеє-' '
вич:
1 1
— Правом безкоштовно
пересилати листи і пошто
ві листівки користуються
солдати, матроси, сержан- 1
ти, старшини
строкової1
служби (включаючи і вій
ськово-будівельні загони .
Міністерства оборони і Мі-'
ністерства зв’язку).
І
Змін і доповнень про' ‘
право студентів безкош 1
товно пересилати корес
прнденцію не надходило. 1 1
Підстава:
прейскурант1
№ 125 тарифів на послуги1
зв’язку.

«Москвич»
на виплату
Жителя міста Олександ- '

ріїі Г*
Г. й
В. Г'ипнаиі/а
Сидченка a«Btza_
пікавить, чи можна придбати
автомобіль «Москвич» і/
місті Кіровограді на виплату?
’

I

/
,

'
‘

Листа редакція наира-*,
вила в Кіровоградське об-д,
ласне виробниче об’єднай і 1
ня «Кіровоградавтотехоб-і .
слуговування», на який
нам відповів внконуючпйі .
обов’язки генерального ди
ректора об’єднання Б. Ф.₽,
Костенко:
і
— Міністерство торгівлі^
УРСР дозволяє продаж і
автомобілів у кредит та- ,
ких моделей: «Москвич- і
2140 люкс» (ціна 8241 кар-$
бовансць) і «Москвич-2140»?,
(ціна — 7516 карбован і .
ців).
,
Для оформлення купівлі1 ,
автомобіля в кредит (при1 .
наявності їх на складі)1 .
необхідно мати:
'
1. Договір з магазином' ■
(бланки договорів взяти'
в автосалоні).
І
2. Довідку з підприєм- .
ства, з місця роботи (згід- '.
но додатку № 2, затвердженого постановою Ради’
Міністрів УРСР від 15 ■
листопада
1979
року І .
№ 532).
‘ ’ ( .
3. Розрахунковий чек на
суму’не менше 50
Г" процен-' 'і
тів вартості автомобі.
•омобіля на?.
ім’я покупця.
...
‘І.
Кредит оформляється на' 1
4 роки. За користування?,
кредитом з покупця утримується 3 проценти суми,1 і
яка залишилася иесплаче-1 .
ною.
Детальнішу інформацію1 можна отримати в Кірово-*
граді по телефону 2-52-76.$'

Де купити
солярку?
Кіровоградець І. Москаі ленко в листі до редакції А
і1 запитує: де купити соляр- '
ку для опалення?
'

Читачеві відповідає ди
ректор
Кіровоградської
нафтобази В. Л. Мишериченко:
— Торгівля
дизельним
паливом приватним осо
бам в роздрібній торгівлі
не передбачена. Господа- ,
рям приватного сектору.
. які мають котли, що пра-'
1 цюють на рідкому паливі і
(пічному), можна придбати
паливо через райспоживспілку або торговельні під-'
1 приємства міськпромторгу-і ,

1 квітня 1986 року
ФУТБОЛ
-

І

■

«НИВА»
«ЗІРКА»»—1:1
У день відкриття нового
футбольного
сезону на
Стадіон «Локомотив» при
йшло більше 14 тисяч він
ничан. Своїй команді чи
мало спортивних провид
ців пророчили успіх, паМ^ЙЬЦОЧИ обіцянку футболіс^* «Ниви» взяти доб
рий старт і стати чемпіо
ном республіки.
«Нива» пішла в наступ. І
•же на 5-й хвилині гри за
хисник Сергій
Руденко
майстерно пробив м'яч по
воротах «Зірки», але її
голкіпер Юрій Колаковський був справді на своє
му місці. Впродовж усієї
гри він ще не раз потім
виручав свою команду.
«Зірка» контратакувала.
На флангах активно діяли
Михайло Калита та Володи
мир
Димов,
захисники
утворювали непробивний
Щит перед своїми вооіть-

«Молодий комунар»

ми. І все ж, у другому
таймі завдяки одному з
багатьох рішучих комбіна
ційних проривів «Нива»
першою відкрила раху
нок — м’яч у ворота «Зір
ки» забив Сергій Савран.
Проте кіровоградці не
втрачали надії і на своє
щасливе
завершення
контратаки.
Впевненість
«Зірки» зміцнила її насту
пальні позиції. І на 84-й
хвилині Ярослав Бобиляк
зрівнює рахунок. Як не на
магались господарі поля
втішити своїх прихильни
ків, проте «Зірка» не дала
їм завоювати
головний
приз відкриття спортивно
го сезону — перемогу.
«Зірка» виступала в та
кому складі: 10. "КолаковСамохвалов,
ський.
В.
Чижик,
В. Іодепко,
Є.
“
*
М. Альошин. С. Казаков
В. Димов.
Лисковець).
(О.
л. Федоров. Я. Бобиляк.
м. Калита (О. Коробко).
,
О. Сальников (М. Шевчен
ко).
Сьогодні кіровоградські
футболісти знову грають
на виїзді — зустрічаються
з ірпінським «Динамо». А
6 квітня на своєму полі
«Зірка» приймає футболіс
тів ужгородського «Закар
паття».

д|инат

(Ірпінь)
В 1984 році дннамівЦі,
•[оді дебютанти всесоюзної
першості, посіли 21.-е міс
це, а минулого року підня
лися на один щабель ви
ще. Як то буде в ниніш
ньому сезоні? У стосунках
{рпінців з «Зіркою» — рів
новага: команди одержали
до одній перемозі, забив
ши у ті й інші ворота по
шість голів

«Закарпаття»
(Ужгород)
команда існує лише
п’ятий рік, та є однією з
найбільш прогресуючих у
другій лізі. З 17-го місця
в сезоні 1982 року «Закар
паття» піднялося на шос
тий щабель у минулому
чемпіонаті. І хто зна, мо
же саме ужгородці підне
суть головний
сюрприз
першості. Із 38 поперед
ніх матчів з «Зіркою» за
карпатці виграли 15, ще
10 звели унічию та 13 про
грали при різниці м'ячів
38—36 на свою користь.

Новини. 18.00 — Новини. ська година. 19.30 — «Спів
18.15 — «...До шістнадцяти і дружність».
Тележурнал.
старші». 19.00 — Рнтмічин 20.00 — Вечірня казка. 20.15
Народна творчість. Те.чеі імнастііК'і. 19.30 - Музич
ний кіоск. 20.00
Вечірня ОГ.1ЯД. 20.-15 — Якщо хочеш
казка. 20.15 - Міжнародна бути здоровим. 21.00—«Час*.
«В ім’я
панорама.
21.00 — «Час». 21.40 -- Телефільм
1 і 5 серії. 23.10 21.40 -- Телефільм «В Ім’я народу».
Новини.
народу». 2 і 3 серії. 23.40 —
Новини

З КВІТНЯ

■і квітня
А ЦТ (І програма)

1 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Концерт ансамблю пісні і танцю
Палацу піопе)1ів м. Красно
ярська. 9.20 — Спорт за тиж
день. 9.40 — Фільм «Тричі
про кохання», 11.05 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 1-1.45 —
Документальні фільми теле
студій країни. 15.55 -- «По
лярною ніччю до полюса
відносної недоступності». Зу
стріч школярів з учасника
ми
полярної
експедиції
«Комсомольской
правды».
17.10 — Новини. 17.15 — До
кументальний
телефільм,
18.15 — Наука і життя. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільми, 19.25 — «Іііівколе сміху». Вечір гумору
в Концертній студії Останки
но. 21.00 — «Час», 21.40 —
VII з'їзд композиторів СРСР.
Концерт у Великому залі
консерваторії. В перерві —
Сьогодні у СВІТІ.

А УТ

СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ»

Д Вихованці кіровоград
ського тренера Олександра
Луппо, Максим Леоновим
і Віктор Тутаев стали пе
реможцями особистої пер
шості республіканської ра
ди ДСТ «Спартак» серед
юніорів, яка закінчилась в
м. Калуші, що на ІваноФранківіцині. А їх одно
клубник Володимир Панченко був срібним призе
ром, Олександр Нікулін—
бронзовим.
£ У Знам'янці закін
чився перший чемпіонат
області серед жінок з ро
сійських шашок. У 9 турах
кандидат у майстри спор
ту з Кіровограда Емілія
Барна набрала 7,5 очка і
стала чемпіонкою.
£5 Вісім команд з Кіро
вограда, Олександрії, Світловодська і Знам’янки взя
ли участь в змаганнях з
настільного
тенісу, що
входять до заліку спарта
кіади облради ДСТ «Спартак». Серед збірних міст
перемогли кіровоградці, в
групі команд житлово-ексі
плуатаційних дільниць —
олександрійці.
(2) Кіровоградець Воло
димир Дубовий став пере
можцем першості області
з
міжнародних шашок.
Цей турнір тривав в ша
ховому клубі «Біла тура»
м. Кіровограда.

З стори

10.90 — Новини. 10.20 —
Телевнстава «Коли я див
люсь у дзеркало». 11.20 —
Художній фільм «Служили
двоє товаришів». 12.55 —.
Зустріч в Будинку кіно.
13.55 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок.
16.30 — Рішення
XXVII з'їзду КІІРС — в жит
тя. «Лгропром: проблеми і
пошуки». 17.00 — Камерний
концерт. 17.20 — Сторінки
•гворчосуі. 18.00 — Екран запрошує. 18.20 — День за
(Кіровоград).
18.30
днем.
— Об’єктив розповідає. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Худож
ній фільм «Вам телеграма».
20.35 — Телевізійна
т—школа
------ ...
спорту. Вечірня гімнастика.
На добраніч,
діти!’
20.45 — Г
'
'
21.00 — «Час». 21.40 — Коніртистів Кіровоградцерт артистів
СЬКОЇ
Іобласної філармонії.
(Кіровоград).

8.00 — «Час». 8.40
ьумепта.іьниіі
телефільм.
9.10 — Клуб мандрівників.
10.10 - Фільм
«Любив 1
лють». 11.39 -- Новини. 14.30
— Новини. 14.au — «Союз
науки і праці». Документаль
ні фільми. 15.2,> -- розпові
дають наші кореспонденти.
15.55 — Стадюн для всіх.
16.25 — Новини. 16.30 —
Концерт лауреата міжнарод
них конкурсів. С. Буніїїа
(фортепіано). 17.00 — «...До
шістнадцяти 1 старші». 17.45
— До 20-ршчя польоту ІО. Гагаріна. «Космічний шк. Сто
рінки літопису». Фільм 6.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Футбол. Кусок воло
дарів кубків. Півфінал. «Ди
намо»
(Київ) — «Дунла»'
(ЧССР). У перерві — 1У.45—
Новини. 21.09 — «Час». 21.40
— Документальний фільм,
23.00 — Сьогодні у світі.

А ут
10.00 — Новини. 10.20 —
Ранковий концерт. 10.35 —
Шкільний екран. 6 клас. Ф1зика. 11.05 — «Грай. баян».
11.40 — Шкільний екран. 8
клас. Російська література.
12.05 — Художній фільм
«Таємниця «Чорних дроздів».
13.35 — Новини. 13.45 —
Програма
«Братерство».
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 16.30 — Концерт.
17.10 — «Олівець — малювець». 17.40 — Документаль
ний фільм «Людина на вело
сипеді». 18.00 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.15 — День
за днем. (Кіровограду. 16.30
— Фільм-копцерт «Мелодії
старого замку». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30—Наш
друг — Болгарія. Докумен
тальний фільм «Крила над
Болгарією». 20.00 — Співає
ДІЛ! Іванова. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Художній
фільм
«Провал операції «Велика
Ведмедиця». 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Природознавство. 2
клас. 8.55 — «Ефективність
бригад нового типу у ВТК».
Науково-популярний фільм.
9.05, 13.10 — Французька мо
ва. 9.55 — «Загадки зоряйого неба. Невловимий гори
зонт». Науково-популярний
фільм. 10.05 — Учням СИТУ.
Естетичне виховання. 10.35,
11.40 — Географія. 6 клас.
11.05 — Шахова школа. 12,10
— В. Катаєв. «Син полку».
4 клас. 12.40 — Загальна біо
логія. 10 клас. 13.40—«Знан
ня — сила». Тележурнал.
14.10 — М. Гоголь. Сторінки
життя 1 творчості. 15.10

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної
техніки. 9 кл. 0.05, 12.40 —
Німецька мова. 10.05 — Наш
сад. 10.35, 11.40 — Історія.
9 кл. 11.05 — Лірика В. Брю
сова. 12.10 — Музика. 4 кл.
13.10 — Естетичне вихован
ня. Живопис. 13.40 — Шко
лярам — про фізіологію і гі
гієну. Про зір і слух. 14.10 —
10. Тынянов. Роздуми... Зу
стрічі... Спогади. 15.15 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Концерт симфоніч
ного оркестру Московської
філармонії під керуванням
народного
артиста СРСР
Д. Кнтаєпка. 18.30 — СІль-

4 ЦТ (І програма)

4 КВІТНЯ

▲

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — На
приз клубу «Золота шайба».
Фінальні змагання юних хо
кеїстів. 9.25 — Комічна опе
ра Т. Хренникова «Доротея»,
вистава Ленінградського Ма
лого театру опери та балету.
11.20 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.45 — «Сільські го
ризонти*. Документальні те
лефільми. 15.20 — Угорські
народні мелодії. 15.45 — ро
сійська мова. 16.15 — Нови
ни. 16.20 — М. Равель. Друга
сюїта з балету «Дафщ.с і
Хлоя». 16.40 — Фільм «Ву
лиця Молодшого сина». 18.15
— «За словом — діло». За
кон про трудові колективи в
дії. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. J9.00 — Наш сад. 19.30—
Мультфільми для дорослих.
Ш.55 — Новини. 20.09 — До
національного свята Угор
щини — Дня
визволення.
Програма телебачення Угор
ської народної Республіки.
21.00 — «Час». 21.40—Виступ
джазового оркестру під ке
руванням О. Лундстрема.
-'3.10 — Сьогодні у світі.

8.00 — «Час». 8.40 — «Сні
ваіать конеиські маїнинооудівниглі». Виступ народного
хору ьудинку ігульчурн ма
шинобудівного заводу імені
С. Кірова м, ііоиеііеьі.а, У.ЬО
— «полярною піччю до по
люса Відносної недоступное
■гі». Зустріч школярів з учас
никами иоляршн експедиції
«Комсомольском
правды».
10.15 — у світ» тварин, іі.ю
— Повний. 14.зу - новини.
14.50 — Документальний
ЧНЛЬм. 15.15 — чЗіши і умій».
Науково-пізнавальна переда
ча ДЛЯ школярів. 16.15 —
Шахова школа. 16.45 — Но
вини. 16.30 — документаль
ний телефільм. Гі.зо — На
.»риз клуоу «Золота шайба»,
гша.тыи змагання іошгх хо
кеїстів. 18.05 — Сучасіши
світ і робітничий рух. 18.35
— Мульїцизьм. 18.45 — Сьиіодіи у світі. 19.00 — Коміч
на опера Т. Хренникова «До
10.00 — Новини, ім.20 —
ротея». Листана ленінград
ського Малого театру опери Виробнича гімнастика. 10.30
—
Грають юні музиканти.
та балету. 21.00 — «Час».
21.40 — Кубок європейських 11.00 — Художній фільм
чемпіонів з баскетболу. Чо «Провал операції «Велика
ловіки. Фінал.
’
«Жальгіріс» Ведмедиця». 13.30 -- Нови
(Каунас) — «Цнбона»
(За- ни. 16.00 —г Новини. 16.10 —
грео). В перерві - 22.20 — срібний дзвіночок. 16.30 —
Телефільм. 17.00 — Неспо
Сьогодні у світі.
кійні серця. 17.50 — Малень
кий концерт. 18.00 — День
А УТ
за днем. (Кіровоград). 18.15
16.99 — Новини. 16. KJ
Джерела. (Кіровоград).
Срібний дзвіночок. 16.30
19.00 — Актуальна камера.
Республіканська фізико-ма- 19.30 — Но музеях і виста
тематична школа. 17.00 — вочних залах. 19.55 — Грані
Грає духовий оркестр. 17.30 пізнання. 20.40 — На добі а— Рішення XXVII з’їзду ніч, дітиі 21.00 — «Часі*.
КІІРС — у життя. «Колектив 21.40 — Художній телефільм
і п'ятирічка». 18.00 — Теле «Картина». 1 серія. 23.00 —
фильм. (Кіровоград). 18.15 — Новини. 23.20 — Футбол —
День за днем. (Кіровоград). хокей.
18.30 — Народний депутат.
(Кіровоград). 19.00 — Акту А ЦТ (П програма)
альна камера. 19.30 — До
кументальний фільм. «Любі
” 8.00 — Гімнастика. 8.15 —
мої земляки». 19.50 — Теле- «Блакитна
Наукововізійна школа спорту. Ве популярний мрія».
8.35, 9.35
чірня гімнастика. 20.00 — — Історія. -1 фільм.
9.05, 13.05
Молодіжна студія «Гарт». — Англійськаклас.
мова. 10.05 —
20.45 — На добраніч, дітні Учням
СИТУ.
Фізика.
21.00 — «Час». 21.40 — Круп 11.40 — Географія. 5 10.35,
клас.
ним планом. 22.30 — Новини. 11.05 — «Прості складні
іс
тини». Тележурнал для бать
А ЦТ (П програма)
ків. 12.10 — Зоологія. 7 клас.
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 12.35 — Історія. 7 клас. 13.35
Документальний телефільм. — Радянське образотворча
8.35, 9.35 — О. Фадеев. «Мо мистецтво. Є. Кибрик. 14.25
лода гвардія». 7 кл. 9.05, — А. Чехов. «Чайка». 15.10—
12.55 —Іспанська мова. 10.05 Новини. 18.00 — Новини.
— Учням С1ТГУ. Історія. 10.35 18.20 — Твори Ф. Шопена
— Поезія И. Уткіна і Дж. А.ч- виконує Л. Тимофеева (фор
гаузена. 11.15 — Російське тепіано). 18.35 — Етика і
мистецтво XVII ст. 12.00 — психологія сімейного жит
Географія. 7 кл. 12.30 — Зоо тя. 19.00 — Із скарбниці сві-.
логія. ’< кл. 13.25 — Фільм тової музичної культури.
«П’ять вечорів». 15.05 — О. Бородін. Фрагменти з
Новини.
18.00 — Новини. опери «Князь ігор». 20.00—.
18.20 — Для всіх 1 для кож Вечірня казка. 20.15 — До
ного. Де купити модний кос Дня геолога. Документаль
тюм? 18.50 — Документаль ний фільм. 20.25 — Концертний фільм. 10.00 — 9-а сту вальс. 21.00 — «Час». 21.40—.
казка. Телефільм «В ім’я народу».
дія. 20.00і — Вечірня
" ’
20.15 — Ритмічна
.
гімнасти- 8 серія. 23.15 — Кубок євро
ка. 20.45 — «Подолай земне пейських чемпіонів з ганд
тяжіння». 21.00 — «Час». болу. Жінки. Півфінал. «Ва21.40 — Телефільм «В Ім’я шаш» (Угорщина) — «Спар
народу». 6 і 7 серії. 23.50 — так» (Київ). 2-й тайм. 23.45 —
Новини.
Новини.

УВАГА’ КОНКУРС!

ФУТЗЭЛЪЖЗ МАРАФОН
відповіді на запитання
четвертого туру (кросворд
«Футбол»).
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Ма
уро. 4. Праті. 7. «Локомо
тив».
тип». 11. Лідер. 14. Грівс.
15. Кіліані. 16. Петров.
17. «Арарат». 21. Батирев.
Зіпна».
22. Ополе. 23.

26. «Богеміанс».
28. «Танго».

27. Ісаєв.

•

\\\ Ярі-

л‘ л

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. кубок.
2. Латиш. 5. «Омонія».
6. Бріто. 8. Новая. 9. Метревелі. Ю. Гранатній. 12. Ніколас. 13. Андреев. 18. «Рапід». 19. «Динамо». 20. Се
ном. 24. Неман. 25. Анонс.

П'ятий тур
1. Хто з радянських фут
болістів найчастіше робив
«хет-трики» у першостях
СРСР, тобто забивав вод
ному матчі три й більше
м’ячів? Скільки саме «хе
тів» на його рахунку? (2
очка).
2. В якому ропі відбула
ся перша зустріч радян
ських футболістів з закор
донним професійним клуЯкі команди брали
участь у тому матчі і з
яким рахунком він закін
чився? (2 очка).
3. Назвіть прізвище фут
больного арбітра, якому
за
відмінне
суддівство
йрисвоєно почесне звання

«Заслуженого
майстра
спорту Радянського Сою
зу». (З очка).
4. Вихованець ужгород
ського футболу, який у
свій час захищав ворота
збірної Чехословаччини, а
потім був її тренером. Хто
він? (З очка).
5. Назвіть рахунок мат
чу п’ятого туру чемпіона
ту країни серед команд
шостої зони другої ліги
«Океан» (Керч) — «Зірка»
(Кіровоград), який відбу
деться 14 квітня в Керчі?
(5 очок).
Термін надсилання відпо
відей на запитання п’ято
го туру — 10 квітня за
поштовим штемпелем.
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Фото В. ГРИБА

«Молодий комунар»

---------- 4 стор.

твоє дозвілля

«НОВИХ ВАМ ГІР»
«Мужчини не можуть без риску. Дедалі частіше
ризикують воигі в суперництві з природою: на багато
місяців У космос, без кисню па Еверест, на лижах До
Полюсу. У ножного свій Полюс і. досягнувши «ого,
людина безмірно щаслива. Перемога в альпінізмі щед-.
ро дарує людині радість Перемоги над собою».

Він
цементує
людське
братство. Справді, тут ко-

1 квітня 1986 року

жен залежить від товари
ша і відповідає за нього.
В одній же зв'язці всі
йдуть...
За час існування клуб
підготував чималий загін
спортсменів - розряднинів.
Закінчивши інститут, вони
роз’їхалися працювати І

різні місця і взяли з со
бою любов до гір. Взяли
й постаралися прилучити
до альпінізму й гірського
туризму товаришів зі сво
го нового оточення. Це
можна сказати, наприклад
про В. Доброва, В. Рощупку, С. Косогорова.

В. БОДНИК,
чемпіон СРСР з альпінізму^

цьому особлива увага при
діляється виробленню й
зміцненню у членів секції
таких якостей, як швид
кість реакції, хороша ко
ординація рухів, фізична
витривалість.
Тренуються спортсмени
цілорічно — в спортзалі, в
лижних походах, у кар’єрі.
У рамках студентського
ДСТ «Буревісник» наші
альпіністи брали участь у
різних змаганнях і виходи
ли в них переможцями -*
зокрема,
А.
ЄрмакоЬ,
Ю. Коровайченко.
— Альпінізм, — поясни^
О. О. Шкуркін, — не прос
то виховує волю, муж
ність, стійкість — він ви
пробовує їх на міцність.

Читач, мабуть, не розуТліє, яке відношення до
нашого рівнинного краю
має підкорення гірських
вершин. А от має: при Кіровогріадському
інститу
ті сільгоспмашинобудуван
ня вже більше десяти літ
діє секція альпінізму й гір
ського туризму, яку очо
лює Олександр Олексійо
вич Шкуркін. Регулярно
спортсмени виїздять у аль
піністські табори, розта
шовані у різних районах
Кавказу.
Заняття альпіністів вклю
чають загальнофізичну під
готовку, теоретичні занят
тя, відпрацювання техніки
подолання різних видів
/ гірського рельєфу. При

I
і
і
:
I

Освоюють
спортсмени
новий вид змагань — М,
долання крижаного рель
ефу. Матеріальна база ни
нішньої секції, правда, ще
слабувата, тренажер потрі
бен. Чекає секція й мойд»
Дого поповнення. Хто ХоЬ
че загартувати силу, во«
рю, характер — будь лей
не, це якраз можливість,
Це й шанс позбутися де
яких негативних рис: «Гб?
ри не люблять занадто с<мовпевнених», .— заува
жив О. О. Шкуркін.
Прощаючись із голоєЯю
лекції альпінізму, я псб<£
Жав: «Високих вам вер
шин...».
— Ні, у нас, скелелазів?
прийнято говорити інакЗ
ще: «Нових вам гір»^ ЙИ*
соких чи не дуже, зі сню
гом чи без — не має зна
чення. Головне — ще
підкорених нами. Аджф
Пам’ятаєте у Висоцькогрі
«Лучше гор могут бьіїй
Только горы, на которых
еще не бывал...».
К. КЕРІМЛІ.
студент
Кіровоград
ського інституту сіль-гоепмашинобудування.
Фото О. АЛЕКСАНДРОВА.

З МІШКА ГУМОРЕСОК

усмішку

ДІАЛОГИ

СМІЙТЕСЯ НА ЗДОРОВ'Я

За графіком

КВІТНЯ
ПЕРШОКВІТНЕВА УСМІШКА

кондиції

— Чули, яка оказія ско
їлася нй новому житлово
му масиві? — запитав су
сіда, що поселився повер
хом вище.
— Не чув, — соромли
во призвався я.
— Дивно. Всі про це
говорять, я до вас «юмуіь
не Дійшло. Там... — сусіда
по-змовницькому присунув
ся ближче, — у такому
точно, як ваш, новому па
нельному будинку аварія
Трапилася. В одній із
квартир панель упала.
Я перелякався і обереж
но став обмацувати стіни.
— А... жертв не було?
— Обійшлося. Ніхто з
мешканців ие чув і це ба
чив, бо вона... серед ночі
шубовснула. Тільки вран
ці виявилося, що па вось:
йому поверсі замість сті
ни дірка, а панель під бу
дником на газоні валяє
ться.
— Чому ж вона.., упа
ла? — пробелькотів я.
— Кажуть, приварити
фабули. Електродів не ви
стачило.
— Отак майстри буду-

ють, щоб їм ні дна, ні по
кришки. — продовжував
він. — Подивіться на цю
роботу. .Хіба колись так
будували? Ви як хочете, а
я своїми руками буду до
кондиції доводити... Бо чу
жими, як знаєте, тільки
жар загрібають...
Сусіда пішов.
Незабаром з ного квар
тири почав доноситися сту
кіт, грюкіт, тріскотіння і
завивання. Він щось ла
мав, прибивав, шкріб.
Мене цс дратувало. Не
втерпівши, пішов полаяти
ся по-добросусідськи. Не
вийшло. Подивився і...- за
разився. Напала свербляч
ка також доводити до
кондиції.
Отож змагаємося: хто
що втне.
Увесь вільний час, вихідні і відпустки трудимо
ся до сьомого поту. Пар
кет перестелили, плитку
приклеїли, унітази замі
нили, комірчині) вбудува
ли. За шість років ще пе
довели до кондиції. Кож
ного разу народжуються
нові ідеї.
...Позавчора сусіда пі
шов у чергову відпустку і
заходився балкона пере
ставляти. Хочеться йому,
щоб вихід був із кухні.
Я також заяву про від
пустку подав.
У ній попросив адмі
ністрацію та комітет проф
спілки зважити, що я маю
право на відпочинок. Ато
му... добровільно і катего
рично відмовляюся од від
пустки.
З мене досить!.. Балко
на не осилю.
Феодосій ПУЗАН.

Антиалкоголізми
А На нетверезих рогах
важко втриматись на ро
боті.
А Спочатку
самогон
женуть, а потім п’яниць —
з місця роботи.

® Одна твереза голова
краще за дві п’яні,
® Де говорить оковита
язиком п'яниці, там замов
кає розум.
Юрій РИБНИКОВ.

«Щось мене останнім ча
сом все більше і більше
стали навантажувати. З
дев’ятої до вісімнадцятої
години без перерви, без
Хвилини відпочинку пра
цюю й працюю. Іноді до
ходить до того, що почи
наю помилятися від пере
втоми.
Минула субота була ко
роткою, а я трудилась не
втомно, як і завжди. Зате
сусідка моя може цілими
днями байдики бити. Во
на. бачте, про он те не
знає, того не вміє, а того
не може... Одні дрібні до
ручення тільки й виконує.
А я, що не дадуть, —
все викопую. Через те во
ни й сіли мені па шию. Ні,
сьогодні жодної хвилини
більше працювати не буду.
Тільки за графіком».
ГІ електронно-обчислю
вальна машина, заблимав
ши лампочками, видала на
дисплей:
•— На сьогодні все!
Володимир ПОЛІЩУК.

м. Кіровоград.

висновок
Коли темна нічка
за вікном лягла,
Галя нареченогд
привела.
Вся сім'я зібралася
в тую ж мить,
щоб їй нареченого
оцінить.
Модний аж до шику
одяг він надів,
тільки вчасно стриматись
не зумів.
Як припав до пляшки
тєї, що приніс:
мов стрючок перчини,
став у нього ніс.
Мати відвернулася:
«Бодай не діждав,
щоб любитель випити
мені зятем став».
А бабуся глянула:
«Ну й жнашла!
Я жа нього й ш-штаріштю
не пішла!».

— Давненько вже не
грав я в шахи, не розв’я
зував кросвордів, не роз
гадував ребусів, не слу
хав анекдотів...
— Так, начебто вчора
проводили тебе на заслу
жений відпочинок, а про
йшло вже цілих п’ять ро
ків.

ПАРОДІЯ

Запойное чтение

му: «Стислість — сестра
таланту». Гордію Гордійо■ичу, скільки часу вам по
трібно для виступу?
Лектор: — Дві години...

Ни золотые яблоки,’ни ямбы
Вам душу трезвую, увы, не шевелят
И не блокируют... Чего не сделал я бы,
Чтоб Блока А. с обложке цвета яблок
Вам — на закуску —- под «Полёт шмеля!»
Взапой читать вдвоём ночами мыслю.
Не бутылёк домашнего вина —
Несу я третий том собранья Ю. Каминского
Для чтения в любые времена!
м. Кіровоград.
Антоніна КОРІНЬ.

м. Кіровоград,

областного комитета

вул. Луначарського, 36.
Обсяг 0.6 друк. арн.

Георгій ПОЗДНЯК.

м. Мала Виси?

Афоризми
ТІг Перш ніж наступати
горло власній пісні,
з’ясуй: чи вона не володіє
Дзюдо.

★ Заборонений хід зав
жди солодкий, особливо,
ноли він — службовий.
-А Якби покоління сту
дентів перегризли граніт
на порох, ото пилюки б
було!

★ Підлабузнику й си
нець під оком начальника
вікопомний.
Анатолій ПАСТЕРНАК.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального сенретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
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2-59-82; учнівсьної молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
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шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83.
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Не повірила

Борис СЛЮСАР.

★ Кинув бити байдики:
ліньки стало.

(Ю. КАМИНСКИЙ,
из нниги «Ранний свет»).

орган Кировоградского

•— «Ладу» виграв паш
Микола!
— ІІс машину —
сто рублів! —•
Кум Онпськд доповів.
І тоді додав Панас:
— Виграв, тільки...
в преферансі
А його сусід додав:
— І не виграв, а програв^

м. Світлсводськ.

★ Рапорт шофера-калимника: «Бортова систе
ма працює нормально».

Я принесу в авоське желтой яблок
И бутылёк домашнего вина.
Мы сядем у раскрытого окна,
И золотые яблоки, и ямбы —
Аас унесут в иные времена.
...И лишь рассвет наметится є окне,
Я, уходя, забуду томик Блока.

316050. МПС,

Розмовляють всі довкола^

— Позавчора лантух з поля |
На собі тягла...
Порожняк вів твій Микола
Й не взяв до села.
Про стислість — Щось не можу віродж
тому, —
Головуючий: — Дорогі Каже молодиця, —
товариші,
пропонується Bin щодня везе додому
вашій увазі лекція на те В машнпі гостинця.

на

«Молодой коммунар» —

Чи правда!

Час летить

Бабусин

Світлана ТИМКО.

НАША АДРЕСА:

БК 01165.

— Куди це ви, сусідонь
ко, так поспішаєте?
— Обід несу чоловікові.
— Та ж він працює шефкухарем дієтичної їдальні.
— Так то воно так, але
ж у нього хворий шлунок...

с. Нова Осота,
Олександрівський район.

1 На украинском языке.
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Фразі
□ Скільки не копався в
собі, нічого гарного Т8Н 1
йе знаходив.
□ «Забивати козла» ~
марна справа: ні м'яса, гД
вовни.
> “
□ Розумних життя на
вчає, дурням — подає лйше уроки.
□ Склеротик, а про се
бе пе забуває.
□ Безсловесні з’явилися
на світ задовго до появй
слова.
□ Професійна хвороба
шабашника: за копійку..,
аж труситься.
□ І на арені життя час
то зустрічаються коміки.
Михайло СТОЛІН.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
Газета виходить у вівторок,
четвер, суботу
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