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Олена РЕПЕНЬКО — учениця 
Олександрійського профтехучили
ща Н? 7. делегат XVIII з’їзду 
ВЛКСМ. Як і десятки її подруг, во
на захоплюється баскетболом і во
лейболом, бере участь у змаганнях 
з багатоборства ГПО. Олена : 
фізорг групи.

МОСКВА готується до Олім- 
піади-30. Готуються вся 

країна, всі радянські спорт
смени. Готуються й ті, хто зро
бив лише перші кроки до ви
сот спортивної майстерності. 

До Олімпіади-80 лишилося 
840 днів. То хай же кожен із 
них наблизить тебе, юний дру
же, до нового рекорду, до но
вої чемпіонської медалі.

Візьми приклад з олімпійців 
і подаруй собі перемогуі

* » *
Нам, спортсменам, радісно бачи

ти, ян оновлюється, йде до нових 
висот Радянська Україна. І всюди 
щасливі люди, які мають право на 
працю, на відпочинок. Про це йде
ться в статті 25-й проекту нової 
Конституції УРСР-

Мені довелось побувати в бага
тьох містах республіки, в районах 
області. Всюди створ,$Уо’гься. Умови 
для занять фізкультурою і спор
том — відкрито Палаци спорту, 
стадіони, спортзали; вони длл 
всіх — для робітників і хліборобів, 
для студентів і школярів. І у від
повідь на піклування держави про 
нас, спортсменів, мам хочеться 
«гнути щ. більших

А
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кЛАМІЧАЮЧИ свої завдання на ни- 
’ * нішній рік, ми визначили насам
перед магістральні напрями:

— посилити фізкультурно-масову 
та оздоровчу роботу серед насе
лення;

—- поліпшити фізичне виховання 
учнівської молоді;

— забезпечити дальший розвиток 
фізкультурного руху на селі; •

— розширяти мережу спортивних'

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНО, 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНО
споруд, використовуючи їх з макси
мальною ефективністю;

— неухильно підвищувати рівень 
майстерності з усіх видів споріу, і 
насамперед олімпійських;

— посилити ідейно-виховну роботу 
в колективах фізкультури і серед 
членів збірних команд;

— удосконалювати форми і мето
ди пропаганди фізичної культури і 
спорту.

На це орієнтували нас і збори рес
публіканського активу з питань даль
шого розвитку фізичної культури і 
спорту і підготовки до Олімпіади-ЗО.

Вимір слід робити від того, чого 
вже досягли. Торік в області підго
товлено 11 2 086 значківців ГПО, 90 091 
спортсмена масових розрядів, 20 
майстрів спорту СРСР. А борець кла
сичного стилю Віктор Савчук став 
майстром міжнародного класу. Б 
1331 колективі фізкультури, у спор

тивних клубах секційною роботою бу
ло охоплено 222 938 робітників, кол
госпників, студентів і школярів. 40 на
ших спортсменів стали призерами 
республіканських та всесоюзних зма
гань. Найбільше нас порадували бор
ці класичного стилю, самбісти. Певні 
зрушення є в легкій атлетиці. Загін 
кандидатів у майстри і першорозряд- 
г-'Рків поповнили В. Посипай, В. Пащ- 
кін, О. Демеха, С. Фаюк, В. Алек- 

сандровський, М. Бадов. На республі
канських турнірах вони були здебіль
шого у п’ятірці найсильніших. Ось 
тільки географія призерів залишає
ться дуже вузькою — Кіровоград, 
Знам’янка, Олександрія.

Добре зарекомендували себе на 
турнірах України гімнастки, є пози
тивні зрушення у плаванні.

І все ж у графі майстерності «але» 
найбільше. Наші збірні поки що по
ступаються багатьом колективам з 
інших областей республіки. І це ще 
раз говорить про те, що окремі чем
піони не зроблять «погоди», якої ми 
бажаємо. Неабиякі прогалини в ігро
вих видах спорту.

Основа фізичного виховання — 
ГПО. Тут наче й справна цифра. Але 
якісний показник іще дуже низький. 
1 це передусім тому, що на місцях 
формально ставляться до підготовки 
значківців ГПО, вдаються до окоза

милювання. Звідси й сумний резуль
тат — десятки представників район
них команд навіть на першості облас
ті з багатоборства ГПО не підтверди
ли нормативів.

Підводять нас фізкультурні активіс
ти Вільшанського, Світловодського, 
Новоархангельського районів, які не 
можуть розв’язати проблему масо
вості і майстерності.

На зборах республіканського акти
ву підкреслювалось, що у вирішенні 
завдань, які стоять перед фізкультур
ним рухом, відповідальна роль нале
жить комсомольським організаціям. 
Спільно з іншими організаціями ко
мітети комсомолу мають проводити 
змагання з масових і військово-при
кладних видів спорту, турніри на 
честь героїв війни і пр^ці. Але ком
сомольські активісти області ще ду
же мало виконують роботи разом з 
фізкультурними працівниками. Зна
м’янці, наприклад, навіть не бувають' 
на відповідальних турнірах.

Гостро стоїть питання про розви
ток матеріально-спортивної бази, бу
дівництво плавальних басейнів, 
спортзалів, тирів. Та комітети комсо- 
ме-лу рідко прилучаються до цього, 
не згуртовують молоді для створення 
спортивних баз, не дбають, щоб вони 
ефективно використовувались.

Як бачимо, на шляху до мети є ще 
багато завад. Проблеми у спорті ми 
зуміємо розв’язати тільки тоді, коли 
відповідально й цілеспрямовано ско
ординуємо свої дії, коли кожен фа
хівець, якому доручено фізичне 
виховання молоді, працюватиме з 
найбільшою активністю, з макси
мальною віддачею.

О. БЕРЕЗАН, 
голова обласного комітету 
по фізкультурі і спорту.

• В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

У численних спортивних секціях МИТУ № 7 м. Олександрії тренуються легкоатлети, 
<киісєпи, баскетболісти. Еелейбслісти»-багатобрпці.ГПО! тенісисти. ____ ...

—— -------- фртаДЗ.. КОВПАКА,

ТРИНАДЦЯТИРІЧНІ 
ЧЕМПІОНКИ

Представниця «Трудових 
резервів» 13-річна Наталка 
Карамушка стала абсолют
ною чемпіонною України з 
спортивної гімнастики. Вона 
завоювала цей титул на жі
ночій першості республіки, 
що завершилася в Хмель
ницькому. Вперше на вищу 
сходинку п’єдесталу пошани 
зійшла така юна гімнастка. 
Наталя — учениця шостого 
класу однієї з харківських 
шкіл, дворазова переможни
ця резиграшів республікан
ських кубків «Надія», член 
молодіжної збірної країни. 
Друге місце зайняла хмель- 
ничанка Жанна Красножон, 
третє — Тетяна Піснуй з Во- 
рошиловграда. У командно
му заліку попереду перша 
збірна «Авангарду».

Одночасно в Хмельницько
му пройшла першість Украї
ни з спортивної гімнастики 
серед дівчат. Тї виграв дина- 
мівський колектив. В особис
тому заліку перемогла 
13-річна херсонська школяр- 
каЛіда Радіонова,
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БІЇІІ ЦЯТКИ
НА ЧОРНОМУ
КОЛІ

Ми з

спор- 
не ви- 

3 — 5 
норма-

Яка ж вона вередлива, ця І мішень! Усього на три се- 
І нунди повертається силует 
■ «лицем» до стільця, та й 

невідомо, коли це буде, а ти 
^влуч, будь добрим, у нього 

точно. Бо навіщо ж тоді дов- 
гі-довгі тренування, числен
ні настанови тренера, перед- 
стартові хвилювання?

...Наталя Фіногенова поча
ла свій шлях V стрілецько
му спорті з малокаліберної 
гвинтівки і вже на перших 

■ заводських змаганнях виби- I ла 73 очка із 100.
Успіх не вельми дзвінкий, 

■ одначе він окрилив, і дівчи- I на залюбки згодилася стрі- 
■ ляти на міських змаганнях, 
■ але вже з пістолета. І тут 

виступила (як на новачна) І непогано — 250 із 300.
Та асе ж це була свого 

роду самодіяльність. На 
щастя, тренер 
спортивно - стрі- ■«—

буЦЬНОо°б К оК^Уу ЧЕМПІОНИ 
дтсааф г. в. з КІРОВОГРАДІЦИНИ 
Чернявськии по- 

I мітив у Ната-жмжжі
лі неабиякі да
ні в стрільбі і запропону
вав їй тренуватися за ви
робленою системою.

...У руках — коробочка з 
патронами, пістолети.

— З якого починати, Гри- В горію Васильовичу? — пи- I тас тренера. — 3 Марголіна І чи матчевого?
І — 3 Марголіна. І пістолет І легший, і вправа не така І складна.
Ж Вийде на вогневий рубіж, 

зосередиться, і починається 
_ «двобій» з мішенню. По дві 
В години тричі на тиждень І проводить спортсменка в ти- 
I ру, по 50 — 100 нуль посилас 
■ щоразу в ціль. Тренер — по- 
■ Руч, і поради його лягають 
| у свідомість легко, невиму

шено.

»
Перерве тренування в 
стрільбі, візьметься за кис
тьовий еспандер. Розвиваю
чи м’язи рук, кожного тре
нування стискає еспандер де
сятки разів. А то візьме ган
телі, тримає у витягнутій 
руці.
Міцнійте, м’язи, призви- 

Очаюйся, руна, до відпові
дальних змагань!

Так починалося спортивне 
сходження. Вже через півро
ку після серйозного захоп
лення стрільбою Наталя Фі
ногенова стала чемпіонкою 

Е області. Тоді виконувала дві 
вправи — МП-3 (стрільба з 
маткового пістолета по мі
шені на 50 метрів) та МП-5 
(ураження рухомого силуета 
на відстані 25 метрів). У 
першому випадку вибила 
260 із 300, у другому — 555 
із 600.

Шлях «нагору» не був 
■ легким. На республікам 
В ських змаганнях у Києві Фі- 
■ ногенова ввійшла лише в

першу десятку. Та наступ
ний, 1976 рік став щедрі
шим — позначились ре
гулярні напружені трену
вання Наталя посіла трете 
місце і виконала норму кан
дидата в майстри спорту.

— Важко було? — питаю.
— Так. Виступало 26 

команд, у кожній — по дві 
жінки. Звичайно, нелегко. 
Та ноли прагнеш перемог
ти... — • усмішка задоволен
ня заграла на її вродливому 
обличчі.

Далі — краще: стріляючи 
на змаганнях в Одесі, вона 
показала найкращі резуль
тати і впевнено зійшла на 
найвищу сходинку п’єдеста
лу пошани.

Перша в республіці!
Того разу Наталі 

у вправі МП-3 272 
вправі МП-5

Наталя вибила 
_ _.2 очка, у 
— 565. Це вже 

було вище нор
ми кандидата в 
майстри 
ту, але 
стачало 
очок до __
тилу майстра, 

тренером, — ді
литься планами дівчина, — 
намітили, що цього рону я 
повинна добитися звання 
майстра спорту СРСР. І над 
цим нині працюємо.

Що ж, мету поставлено, і 
спортсменка тренується, як 
кажуть, на всі сто. Адже 
спорт —це передусім праця.

ф.
Наталя Фіногенова — кі- 

ровоградка. Закінчила шко
лу № 8, машинобудівчий 
технікум. З 1970-го працює 
на «Червоній зірці» техно
логом відділу технічного І 
контролю. Веде технічну 
документацію, рацорг відді, 
лу. І не тільки організовує 
роботу раціоналізаторів, а й І 
поназує особистий приклад. 
Лише торік було впровад- . 
жено у виробництво три її 
пропозиції з економічним 
ефектом у 1500'карбованціз. 
Чого варта одна з її творчих 
задумок —змінити конструк
цію упаковки зернотрав’яно-1 
го ящика сівалки СЗТ-3,6! .
Тільки це нововведення дає 
змогу зменшити витрати де
ревини рівно на третину.

Активна Наталя в комсо
мольському житті відділу — 
член комсомольського бюро, 
веде культмасову роботу... 
А спорт для неї — перший 
помічник у праці.

Життя спортсмена — дов
га стежина по шляху поліп
шення результатів, здобуття 
перемог.

Віриться, що ще не раз 
Наталя. Фіногенова, радіючи 
серцем, із сяючим обличчям 
ступатиме на ту з 
сходинок п’єдесталу, на якій 
красується цифра «1».

і не тільки в республіці.

А. КУМАНСЬКИЙ.

БУДІВНИЦТВО

СПОРТИВНИХ СПОРУД

ців підтримали колгоспи імені 
Шевченка, імені Фрунзе. Тут, 
у селах Грушці і Лозуватій, 
цього року теж створять зраз
кові спортивні комплекси. А 
колгосп імені Горького допомо
же Велнкотроянівській серед
ній школі — збудує спортивний 
зал, мале олімпійське містечко. 

У день Всесоюзного суботни- 
ка в кожному селі ударні заго
ни очолять рекордсмени і чем
піони. Ці загони обладнають 
спортивні майданчики в польо
вих таборах тракторних бригад, 
біля тваринницьких ферм, сіль
ських клубів. Ми зробимо все 
можливе, аби в кожному колек
тиві фізкультури був простий 
плавальний басейн, стрілецький 
тир. А юнаки і дівчата 
госпу імені Шевченка 
нього року збудують 
рове стрільбище.

Під час суботника 
’ ший загін спортсменів 

■ватиме в Ульяновці. Впорядку
вавши спортивні бази, юнаки і 
дівчата посадять тут _ ‘
дерева, подбають, щоб на 
ському стадіоні були засоби 
наочної агітації, спортивні щи
ти і фотовітрини. 1 кожен, хто 
прийде сюди у вихідний день, 

. після робочої зміни, подарує 
гаРпе собі святковий настрій та ба- 

,2/ . • . • -----  — ') ДьОрість.
■ бігові доріжки з твердим по- 
Ікриттям, ігрові майданчики, ’
■ легкоатлетичні сектори. Поруч
■ буде стрілецький тир.

Ініціативу кам’япокришічан-

СПРАВА

КОМСОМОЛЬСЬКА

ПОДАРУЙ
СОБІ
СВЯТО
Першими були кам’янокри- 

цичанці. Голова колгоспу імені 
Шорса Л. М. Чудновський так 
і сказав:

— Якщо будувати спортивні 
споруди на селі, то треба все 
по-новому, за типовими проек
тами. Сільський стадіон пови
нен бути схожим на невелике 
олімпійське містечко.

За словом — діло. Господар
ство виділило кошти, механіз
ми, будівельні матеріали. І там, 
де був пустир, появилися риш
тування. Нині сільські майстри 
закінчують роботу. Є г— 

ту 3 трьох футбольне поле, навколо якого галу, на якій ■ з? . ’

кол-
ииніш- 

200-мет-

найбіль-
праню-

квіти і 
мі-

М. РУДЧЕНКО, 
голова Ульяновської ра
йонної ради товариства 
«Колос».
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нок був 2:0 на нашу користь. Остання 
зустріч відбулася в місті То'лбухіні з 
нашими добрими знайомими і друзя
ми — футболістами «Добруджі», що 
Б?.ОДИТЬ у другу лігу. Команди обмі
нялися голами. До речі, в липні доб- 
руджанці будуть нашими гостями, 
тож ми матимемо змогу ще раз зу
стрітися з ними в товариському матчі.

Найбільш відповідальним і вирі
шальним був останній відрізок пе- 
редтурнірної підготовки, який ми про
вели знову в Алушті. Він неначе під
сумовував якість проведеної взимку 
роботи, мав визначити основний 
склад команди на перші ігри чемпіо-

І ДОПОМОЖУТЬ
доб- 

се
нам

ЗАВТРА, 2 квітня, стартує 41-й чемпіонат країни з футболу 
Цього дня на одинадцяти стадіонах України і, Молдавії 

проведуть перший тур футбольного марафону команди дру
гої зони другої ліги класу «А». Восьмого числа прапори від
криття змагень піднімуться над стадіонами колективів вищої 
ліги, а наступного дня почнуться календарні ігри в першій лізі.

Нагадаємо про основні поло
ження нинішнього чемпіонату. 
У вищій лізі виступатимуть 
шістнадцять команд, у пер
шій — двадцять і по 21—25 
команд — у шести зонах дру
гої ліги.

Запроваджено деякі зміни 
порівняно з минулим роком. 
Установлено, що в нинішньому 
чемпіонаті команди вищої ліги 
лише у восьми матчах мають 
право на нічиї, за які нарахо
вуватиметься по одному очку, 
за наступні ж нічиї очки не на
раховуватимуться. Очікується, 
що таке рішення обмежить 
кількість «мирних» матчів, усу
не можливість проведення так

званих «договірних нічиїх», 
б підсумку зробить 
більш наступальним, 
ромісним. еидовищним. 
бутнє понаже, чи виправдає се
бе цей захід. А може, й тут ви
никне обхідний маневр, який 
свого часу поховав серію оди- 
надцятиметрових ударів, що 
теж були запроваджені для за
побігання нічиїм.

З метою дальшого 
ження складу першої 
ліг у кожній команді 
бути не менше двох 
1У60 року народження.

футбол 
безкомп- 

Мая-

омолод- 
і другої 
повинно 
гравців

Клуби другої ліги нашої рес
публіки виступатимуть у другій 
зоні. Ось її склад: «КРИВБАС»

«Зірка» перед стартом. У першому ряду (зліва 
направо): М. ЖУРАВЛЬОВ, М. ПОРОШИН, В. ГОШ- 
КОДЕРЯ, В. ЯЩЕНКО, В. МУЗИЧУК, О. СМИЧЕНКО, 
В. САМОФАЛОВ, В. ХРОПОВ, М. МИХАЙЛОВ; у дру
гому ряду: адміністратор команди Ю. Д. ТОКАР-

мук. начальник і 
СЄЄВ, Б. МОРОЗ, 
БИВАНЦЕВ, Ю. І 
Л. КОЛТУН. Д. Н. 
ТОРГУЄВ, лікар В. М. ПАЩЕНКО.

(Кривий Ріг), СКА (Київ), «КО
ЛОС» (Нікополь), «МЕТАЛІСТ» 
(Харків). «ЗІРКА» (Кіровоград), 
«ГОВЕРЛА» (Ужгород), «КРи 
СТАЛ» (Херсон), «СПАРТАК» 
(Житомир), «БУКОВИНА» (Чер
нівці), СКА (Львів), «СУДНОЬУ 
ДІВНИК» (Миколаїв). «НОВА
ТОР» (Жданов), «АТЛАНТИКА» 
(Севастополь), «ДЕСНА» (Черні
гів), «ЛОКОМОТИВ» (Вінниця), 
«ПОДІЛЛЯ» (Хмельницький), 
«ФРУНЗЕНЕЦЬ» (Суми), «СТАРТ . 
(Тирасполь). «ТОРПЕДО» (Луцьк), 
«АВАНГАРД» ;Ровно), «КО
ЛОС» (Полтава). «ШАХТАР» 
(Горлівна), «ДНІПРО» (Черкаси). 

Завтра, в першому матчі чем
піонату країни, кіровоградська 
«Зірка» прийматиме на своєму 
полі команду «Новатор» із Жда
нова. Нагадаємо, що минулого 
року Кіровограді на полі су
перників зазнали поразки з ра
хунком 1:2, а на своєму пере
могли — 2:0. За підсумками 
чемпіонату «Зірка» займала 
п’яту сходинку турнірної таб
лиці, «Новатор» — дванадцяту.

команди Ю І. МАХНО, О. АЛЕН- 
С. ГЛИЗЕНКО, В. АБРАМОВ. С. ВИ- 
КАСЬОНКІН. в. НОВАКОВСЬИИИ, 

• ХАЄБ. старший тренер О. І. РАС-

Фото ю.’дніпровського.

ДЛЯ любителів футболу настала 
довгождана пора. Починається 

новий ігровий сезон. 22 матчі, остан
ній з яких відбудеться 28 жовтня, бо
лільники побачать на своєму полі. 
Звичайно, ми, футболісти, прагнути
мемо провести всі зустрічі (і не тіль
ки вдома, а й на виїзді) якнайкраще, 
щоб принести більше приємного на
шим прихильникам, щоб кожна гра 
була цікавою, видовищною.

Наші наміри не завжди здійснюю
ться — бувають невдачі, бувають і сі
рі матчі. І тут відразу хочеться ска
зати про необгрунтовану оцінку та
ких матчів деякими відвідувачами 
стадіону. «Не хо
чуть грати», — ка
жуть вони про на
шу команду. Та
ке обвинувачення 
не відповідає дійс
ності. Грати 
ре, агресивно, 
зультативйо
завжди хочеться. 
Та, на жаль, не що
разу це вдається.

1 ще гірше, коли деякі горе-боліль- 
иики під час матчу помилки чи епізо
дичні невдачі декого з гравців зустрі
чають вигуками: «На мило!», «З по
ля!», «На пенсію!» тощо. Такі люди 
не розуміють, що вони завдають ве- 

, дикої шкоди гравцям і команді в ці- 
і лому. Подібна демонстрація «при

хильності» насправді відіграє нега- 
іИЕНу роль, шкідливо позначається на 

* психологічному стані футболістів.
Напередодні нинішнього чемпіона

ту наш колектив із задоволенням 
сприйняв повідомлення керівництва 
команди про те. що плани навчально- 
тренувального процесу виконано пов
ністю. Як відомо, він складався з 
кількох етапів, що проходили в Кі
ровограді, Світловодську, Алушті і 
Народній Республіці Болгарії. Особ
ливо запам’яталося наше перебуван- 
і я в Болгарії, яка в той час урочисто 
святкувала 100-річчя
країни від османського ярма, 
друзі з Толбухінського округу при
вітно зустріли нас, оточили піклуван
ням. Разом з ними ми побували 
пам'ятних місцях, пов’язаних з 
роїзмом російських військ під 
розгрому турецьких гнобителів, 
і’лали квіти до пам’ятників і на 
іи.іи радянських воїнів. Що загинули 
в дні Великої Вітчизняної війни.

Плодотворною була навчально-тре
нувальна частина нашого перебуван
ня в Болгарії. Цьому сприяли чудова 
погода, добрі футбольні поля, надам* 
в розпорядження «Зірки». Пропелтг 
ми кілька говарпськнх контрольних 
матчів. У місті Варні з рахунком 2:1 
пшрали у команди «Чорне .море» пер
шої ліги (ь чемпіонаті Болгарії бе
руть участь команди двох ліг). У міс
ті Балчику нашим спаринг-партнером 
була команда другої ліги, шо теж но
сить назву «Чорне море»- Там раду-

„РІДНІ СТІНИ“я в я

визволення
Наші

Налендар ігор «Зірни» в першому колі
2 нвітня. «Зірка» — «Новатор» (Жданов).
6 квітня. «Зірка» — «Шахтар» (Горлівна).

11 квітня. «Спзртак» (Житомир) — «Зірка»,.
15 квітня. СКА (Київ) — «Зірка».
20 квітня. «Зірка» — «Авангард» (Ровно).
25 квітня. «Зірка» — «Торпедо» (Луцьк).
29 квітня. «Зірка» — «Дніпро» (Черкаси).
4 травня. «Поділля» (Хмельницький) — «Зірка».
7 травня. < Буковина» (Чернівці) — «Зірка».

13 тровня. «Зірка» — СКА (Львів).
17 травня. «Зірна» — «Говерла» (Ужгород).

22 травня. «Зірка» — «Лономотив» (Вінниця). 
Зі травня. «Кривбас» (Криеий Ріг) — «Зірка».

4 червня. «Колос» (Нікополь) — «Зірка».
9 червня. «Зірка» — «Металіст» (Харків).

13 червня. «Зірна» — «Колос» (Полтава).
18 червня. «Десна» (Чернігів) — «Зірка».
22 червня. «Фрунзенець» (Суми) — «Зірка».
27 червня. «Зірна» — «Кристал» (Херсон).
ЗО червня. «Зірка» — «Атлантика» (Севастополь). 
6 липня. «Суднобудівник» (Минолаїві—«Зірка».
10 липня. «Старт» (Тирасполь) — «Зірна».

в
ге-

час
■ П0-
.мо-

нгту. Контрольні ігри,, проведені в 
цей час у Криму, дали змогу зістави
ти наші можливості з можливостями 
інших команд.

Поки що ми не знаємо, кому керів
ництво команди довірить захищати 
честь кіровоградського футболу в 
гершнх календарних іграх. Але всі 
наші хлопці готові до цього, всі на
брали непоганої спортивної форми. 
ІІа жаль, любителі футболу не поба
чать на полі Дмитра Кіхаєаа — він 
лікується після операції. Розпроща
лася команда з Анатолієм Кроповим. 
Його відчислено за порушення спор
тивного режиму.

Більшість гравців команди знайома 
кіровоградцям по минулорічному 
чемпіонату. Але є й поповнення, яке 
вперше виступатиме за «Зірку». Не— 
колишній гравець ворошиловград- 
ськрї «Зорі» Віктор Абрамов, вихо
ванці групи підготовки молодих фут
болістів Володимир Возник і Володи
мир Ященко. Повернувся до команди 
Микола Журав.тьов.

Любителі футболу часто питають, 
на яке місце ми розраховуємо в ни
нішньому чемпіонаті. На не важко 
відповісти, бо кожна команда при
йшла до сезону не в тому складі, в 
якому була торік. Особливо зміцни
лися київський СКА, нікопольський 
«Колос», знову гратиме в зоні криво
різький «Кривбас», ми зовсім не знає
мо тираспольського «Старту». Слід 
чекати, що за путівку в першу лігу 
боротимуться харківський «Металіст-» 
і деякі інші команди.

Одне можна сказати певно: «Зірка» 
вс-стиме ігри з повною віддачею, 
прагнутиме в кожномх матчі показа
ти змістовний футбол.

Ю. КАСЬОНКІН. 
капітан команди.

ТРИВАЄ ПІОНЕРСЬКА 

СПОРТИВНА ГРА

„ОЛІМПІЙСЬКІ СХОДИНКИ“
Менше трьох років залишилося до XXII Олімпійських ігор у Москві. То 

нехай же стануть вони для тебе, юний друже, для твого загону трьома схо
динками до вершин майстерності. Кожен рік — сходинка.

Газета «Зірна» дала старт масовій піонерській грі «Олімпійські сходин
ки». Для участі в ній запрошуються всі учасники «Стартів надій».

Гра має три етапи, три сходинки. Кожний етап — навчальний рік. Девіз 
першої сходинки'— «Зроби крок уперед!», другої — «Весь загін — значківці 
ГПО», третьої — «Перемагають сильніші».

«ЗРОБИ КРОК УПЕРЕД» 
(.СХОДИНКА ПЕРША — 
1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК) 

жині визначить штаб гри 
дружини.

Отож, юні друзі, в нож
ному загоні створіть свій 
штаб гри. До нього по
винні ввійти: начальник 
штабу, п іонери-і нстру к- 
тори з різних видів спор
ту. спортивні кореспон
денти.

Учасники гри візь
муть участь у вікторині 
«Спорт, спорт, спорт».

До 19 травня цього ро
ку за донесеннями я 
штаб «Олімпійських схо
динок» (у редакцію газе
ти «Зірка») *’ Ц-------
чено загони, 
ся на першу 

Найкращі 
загони буде 
грамотами і 
дарунками, чемпіонів за
гонів — нашими олімпій
ськими дипломами.

Найкращі піонерські 
загони здобудуть право 
послати своїх представ
ників на спортивний збір 
до Одеси, в піонерсьний 
табір ЦК ЛКСМУ «Моло
да гвардія».

Спортивні кореспон
денти загону хай донлад- 
но повідомляють, як про-

Щоб піднятися на пер
шу сходинку, загін пови
нен:

а) скласти нормативи 
ГПО, боротися за звання 
спортивного загону;

б) в загонових змаган
нях визначити чемпіонів 
з усіх видів багатобор
ства ГПО;

в) допомогти обладна
ти в школі чи у дворі 
спортивний майданчик;

г) проводити в підшеф
ній жовтенятській групі 
Цікаві спортивні ігри;

д) добитися, щоб кож
ний піонер знав і вико
ристовував основні гігіє
нічні засоби і правила 
загартування, знав і 
виконував раннову за
рядку.

Кожен піонер загону 
за час гри мас поліпши
ти свої спортивні резуль
тати. Щоб бачити ваше 
зростання, пропонується 
двічі на рін улаштовува
ти контрольні змагання 
з видів комплснсу ГПО. 
Загін, де більше полови
ни піонерів поліпшать 
свої результати на кінець 
року, вважатиметься 
спортивним. Кращий 
спортивний загін у дру-

йшли контрольні змаган
ня з комплексу ГПО, хай 
розкажуть про чемпіонів 
загону, про те, як і де 
організовано тренування, 
про допомогу тим, хто 
поки що показав невисо
кі результати.

Чекаємо від вас листів, 
друзі! «Молодий кому
нар» разом із «Зіркою» 
систематично висвітлю
ватиме хід піонерської 
гри «Олімпійські схо
динки».

• ГПО НА МАРШІ

буде визна- 
що підняли- 
сходинку.

піонерські 
нагороджено 
цінними по-

ВЕДУТЬ
РЕКОРДСМЕНИ
Ми подбали передусім 

про створення належної 
спортивної бази. Разом 
із старшокласниками об
ладнали бігові доріжки, 
смугу перешкод, май
данчики для футболістів, 
баскетболістів, гандбо
лістів. Є у нас і стрілець
кий тир, у будівництві 
якого допоміг нам кол
госп імені Чапаєва. Вирі
шено питання зберігання 
навчальної зброї.

і тепер учні А—10 кла
сів регулярно . треную
ться, щоб скласти залік 
з фізичної та військово- 
технічної підготовки. 5б 
учнів у цьому навчаль
ному році вже виконали 
нормативи комплексу 
ГПО. Першими визначи
лись Микола Правда та 
Іван Жосан, Юрій Прав

да і Володимир Романов, 
Валерій Нікітін і Михай
ло Рогатинський. Це ті, 
кому незабаром треба 
буде йти до армії. І 
хлопці найбільше уваги 
приділяють військово- 
прикладним видам спор
ту-

Вони, чемпіони і ре
кордсмени школи, допо
магають своїм молод
шим друзям долати 
спортивні висоти, вони---
громадські тренери і 
фізорги, спортивні судді- 

ГПО у нас підключає
ться до «Стартів надій», 
а «Старти надій» — до 
«Олімпійських сходи
нок».

М. МАМАЛИГА, 
вчитель Грузькій- 
ської середньої шко
ли Кіровоградсько
го району.

Кіровоградський ма
шинобудівний технікум. 
Торік тут підготовлено 
35 першорозрядників, 
З кандидатів у майстри, 
одного майстра спорту. 
Спортклубу '-Машинобу
дівник» вручено кубон 
«Молодого комунара» — 
за найкращі поназнини в 
обласному огляді колек
тивів фізнультури по 
впровадженню ГПО.

На фото: майстер 
спорту з художньої Гім
настики Наталя ЦУПРІЙ.



6 стор. і. «'Молодий комунар» ■ 1 квітня 1978 року

Пвітловодськадюсш 
** невдовзі відзначатиме 
15-річипй ювілей свого існу
вання, але й досі перебу
ває «на пташиних правах». 
Бо в приймах у музичної 
школи. А кімната для про
ведення засідань педагогіч
ної ради і зберігання доку
ментації — в міському Бу
динку піонерів і школярів. 
Невеличкий кабінет орен
дує в Палаці спорту заводу 
чистих металів. Заняття ж 
численних груп п’яти відді
лень дитячо-юнацької спор
тивної школи й нині прово
дяться в різних зцлах: у 
Палаці культури імені В. І. 
Леніна, в ігровому залі 
спортивного комплексу ме
талургів, у невеличкому 
розмірами залі Будинку 
культури енергетиків вироб
ничого об’єднання «Дпіпро- 
енергобудіндустрія», в залі 
десятирічки N° 8.

Протягом багатьох років 
обіцяють збудувати нове 
приміщення для Д10СШ, та 
далі обіцянок справа не по
сувається. Вже паче і типо
вий проект було виготовле
но, і місце для майбутньої 
спортивної школи відведе
но, але потім усе повисло в 
повітрі... Одначе, в цих не
сприятливих умовах тре
нерський склад ДЮСШ 
знаходить можливість для 
проведення систематичної 
роботи зі своїми вихован
цями. А їх у школі майже 
чотириста.

• « •

ЗА РОКИ свого існування 
чимало випускників

Світловодської ДЮСШ, на
бувши необхідних знань, 
навиків і спортивного гарту 
в секціях, вибрали собі езій 
подальший життєвий шлях 
за спеціальністю, зв’язаною 
зі спортом. Став керівником 
методичного об’єднання 
вчителів фізкультури міста 
Світловодська Іван Дудінов, 
який після закінчення Кіро
воградського педінституту 
працює в середній школі 
№ 4. Вихованець відділення 
футболу Анатолій Шабалін 
після закінчення вузу вже 
сам виховує в рідній спор
тивній школі майбутніх 
футболістів.

Пишається своїми випуск
никами тренер відділення 
легкої атлетики І. І. Мірош- 

■ ниченко. Працюючи з часу 
організації шьоли, ветеран 
прищепив любов до короле
ви спорту своїм численним 
вихованцям. Добре зареко 
мендувала себе в бігу на 
400 і 800 метрів Тетяна Да- 
ниленко, яка потім закінчи
ла факультет фізичного 
виховання Ленінградського 
інституту імені Герцена. Ре
корд області одинадцяти- 
^ічної давності на дистанції 

00 метрів зумів переверши

ти Олександр Касян, котрий 
після закінчення навчання в 

Київському інституті фізкуль
тури перебуває в лавах Ра
дянської Армії. Цей же на
вчальний заклад закінчив і 
Борис Грабовий. Повернули
ся до рідного міста стайєри 
Людмила Савченко і Віктор 
Куян — випускники факуль
тету фізичного виховання 
Черкаського педінституту.

Зрозуміло, що не всі вихо
ванці ДЮСШ стали послідов
никами своїх наставників, 
але всіх їх єднас одне — 
почуття бадьорості і здо
ров'я, палка любов до спор
ту. Мірилом роботи школи 
с участь її вихованців у

НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»

складі збірних команд об
ласті на республіканських 
та обласних змаганнях і під
готовка спортсменів-розряд- 
ників.

Про успіхи світлоподських 
легкоатлетів, яких навчають 
І. І. Мірошниченко, І. В. Ла
заревський і В. І. Зав’ялов, 
свідчать призові місця, зай
няті номандами на легкоат
летичній першості, що про
ходила в Олександрії, і на 
дистанціях обласного кросу, 
що відбувався на мальовни
чих алеях парку культури і 
відпочинку імені Т. Г. Шев
ченка рідного міста. Чотири 
світловодських вихованці в 
складі збірної України стар
тували на першості СРСР. 
Перспективними спортсме
нами є дев'ятикласниці Те
тяна Гула та Ірина Скороба- 
тюк, їхній ровесник Сергій 
Кружков. Складові елементи 
успіху — в індивідуальному 
підході до кожного, у вмінні 
вселити в школярів упевне
ність, оптимізм, заохотити 
дітей до повсякденних за

нять. Тренери методично 
дозують навантаження, ви
ходячи з можливостей кож
ного учня.

» • «

ОСОБЛИВЕ , піклуван- 
ня — про наймолодших. 

Тут наставники . віднахо
дять для юних підбадьо
рююче, привітне слово, все
ляючи в них надію па май
бутній успіх. 11я риса ха
рактерна й для тренера від
ділення волейболу В. Л. Ку- 
лішкіна. Погсґ вихованки — 
кістяк збірних команд об-

ласного відділу народної 
освіти двох вікових груп. 
Команда дівчат, де капіта
ном Ольга Зоро. зарекомен
дувала себе стійким турнір
ним бійцем. Вона виграла 
першість області, перемігшії 
всіх суперниць. Добре ата
кують Наталка Сідненко, 
Любов Коробова, вміло діє 
розпасувальниия Світлана 
Стасюк. Щоб завжди бути 
в спортивній формі, дівчата 
зустрічаються в матчових 
поєдинках зі спортсменками 
заводу чистих .металів, з 
волейболістками колективу 
фізкультури «Чайка», зі 
своїми ровесницями із се
редньої школи № 10. Хоро
шою практичною школою 
для юних була неодноразо
ва участь V розиграшах пер- 
шостей України.

Дбають у ДЮСШ про во
лейбольну зміну. З ініціати
ви дирекції і тренерів В. Ку- 
лішніна та М. Залюбського 
прц середній школі № ю 
створено спеціалізований 
клас. Хоча висновки робити 
Ще^рано, все ж видно, що 
п’ятикласники з цікавістю 
ставляться до тренувальних 
занять.

Певні досягнення мають і 
інші відділення ДЮСШ. З 
перемогою повернулися не
щодавно з обласної першос
ті юні борці, яких тренує 
В. Котвицький. Удержують 
першість плавці (тренер 
Ю. Поліщун), які непогано 
виступили і в розиграші зо
нальної першості республі
ки. Призові місця посідають 
і футболісти (тренери А. Ко- 
нопльов, А. Шабалін і В. Тре
тяк).

Значну роботу проведено 
по підготовці спортсменіз- 
розрядників. 42 вихованці 
виконали нормативи друго
го спортивного розряду, 34 
випускники одержали, нрім 
свідоцтв про закінчення 
школи, ще и дипломи спор
тивних суддів і громадських 
інструкторів по спорту.

• * •

Важливою ділянкою 
своєї роботи тренер

ський склад ДЮСШ вважає 
також ідейно-політичний 
гарт і психологічну підго
товку своїх вихованців. 
Цьому питанню було підпо
рядковано зустріч вихован
ців ДЮСШ з Героєм Ра
дянського Союзу Миколою 
Івановичем Євсєєвнм. Пал
кий прихильник . фізичної 
культури і спорту, ветеран 
Радянської Армії, учасник 
Великої Вітчизняної війни 
дохідливо розповів дітям 
про значення спортивного 
загартування.

Цікаво пройшли зустрічі з 
відомими спортсменами міс
та, майстрами спорту СРСР 
Г. М. Манойловим, В. АГ 
Трофименком, М. О. Горо- 
диським.

Чимало турбот у світло
водських педагогів по вихо
ванню юних спортсменів. 
Адміністрація школи (ди
ректор І. В. Лазоревський, 
завуч М. І. Пушкаренко) 
приділяє увагу методичному 
вдосконаленню тренуваль
них занять. На черговому 
засіданні педагогічної ради 
розглядались питання роз
витку витривалості і відпо
чинку спортсмена.

Вихованні ДЮСШ з не
терпінням чекають погожих 
днів, щоб на свіжому повіт
рі. використовуючи ті при
родні можливості, якими 
так щедро наділений наш 
наддніпрянський край, ще 
більше посилити тренування, 
щоб досягти нових спортив
них успіхів.

І. КАРАНТ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
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ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 4

1. У шаховій партії, як ві
домо, ходи робляться по 
черзі. Кожний гравець праг
не використати своє прано 
на хід з найбільшим ефек
том для досягнення тієї чи 
іншої мети. В дебютній ста
дії право першого ходу, на
дане білим, тривалий час 
зберігає за ними ініціативу 
ДІЇ.

Але трапляються й такі

Восьмикласниця середньої школи № 17 м. Кіровограда 
Тетяна ДУБІВКА вже першорозрядниця. Вона — чемпіонка 

республіканської ради «Спартака», влітку братиме участь у 
першості Центральної ради цього спортивного товариства. 

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

НАШ КОНКУРС

ТАЄМНИЦІ
НА
ШАХІВНИЦІ

виняткові позиції, де право 
на хід з тієї чи іншої причи
ни невигідне, де нраще бу
ло б відмовитись від черги 
ходу і передати її противни
кові. Це і є цугцванг.

Найчастіше цугцванг бу
ває наприкінці партії.

Ось приклад з відомо

го етюда В. Королькова. 
В позиції (див. діаграму) 
білі повинні виграти, якщо 
їм удасться передати чергу

«Молодий комунар»
ходу противникові і водно
час самим відійти королем 
від шаху. Але як це зро
бити?

Якщо 1. £1, то 1... Та8Ц-’ 
2. Кр:Г7 Та7... — і вже не 
чорним, а білим треба ду
мати про нічию. Щоб пере
могти, білим треба грати 
дуже тонко.

1. «е7. Тільки так, ховаю
чись королем за пішаками, 
можна розв’язати поставле
не завдання. 1.». (7:д6. Від
носно кращий хід. Тепер 
знову загрожує шах турою. 
На 1... 17 — 15 білі грають
2. КрЬб 14 3. Те2 (3 4. ТІ2— 
і у чорних цугцванг.

2. КрЬб! g5 3. КрИ5 д4 
4. Кр1і4 е^ 5. Кр^З. Тура аЗ 
або а4 і 6. Т:Ь2. Мат.

2. Шаховий годинник — 
годинник з двома . механіз
мами і циферблатами, змон
тованими в одному футлярі, 
оснащений пристосування
ми, які дають змогу при хо
ді вимикати один годинник 
і вмикати інший. Шаховий 
годинник показує час, за-

------------- ——7 стер
трачений кожним із гравців 
на обдумування ходів.

Шаховий годинник ви
найшов англієць Уілсон, 
його, годинник, уперше за
стосували на Лондонському 
міжнародному турнірі 1883 
року.

З Комбінація розв язує- 
ться так: 1. Ф^б!!
2. Ке74- КрЬ8 3. К:£б4-
4. Ке74- Кріі8 5. Т:Ь7-Ь 
Кр:Ь7 6. ТІїЗ. Мат.

ЗАВДАННЯ № 5
1. Що означає термін 

«зв’язка»? Наведіть приклад. 
(2 очка).

2. і і (п таке сеанс одночас
ної гри в шахи? Які види 
сеансів ви знаєте? (1 очко).

3. Розв’яжіть етюд Л. Ку- 
беля (1921 рік).

Білі; Крсб, Са8, пл: дб, Ьб.

Чорні; Кр1т8, Се2, пп: 
е4, е7.

Білі починають і роблять 
нічию. (З очка).

На будівельних майданчиках чудо
вої олімпійської п’ятірки — Москви, 
Лонінграда, Талліна, Мінська та 
Києва — гаряча пора.

МОСКВА. Проспскт-Миру. Тут зво
диться критий стадіон на 45 тисяч 
місць. Сіренєвий бульвар — універ
сальний спортзал на 5 тисяч місць. 
Іде будівництво готельних комплек
сів у Тропарьові та ВДНГ, критого 
стадіону в Лужниках, велодрому в 
Крилатському.

ЛЕНІНГРАД. Місто на Неві під 
час Олімпіади-80 прийматиме фут
больні збірні. Іще кілька об’єктів тут 
вважаються олімпійськими. Адже во
ни стануть у пригоді нашим олімпій
цям — і нинішнім, і майбутнім. При
міром, універсальний спортивний зал, 
що будується в Московському районі 
на проспекті Гагаріна. Цей гігант
ський циліндр діаметром 160 м, висо
тою 44 м може прийняти під своїм 
дахом будь-який ігровий вид спорту, 
гімнастику. І звичайно ж, футбол! То
ді зал вмістить 25 тисяч глядачів..

А головні події відбуваються на

ЗА МАРШРУТАМИ
ОЛІМПІЙСЬКОЇ
П’ЯТІРНИ
стадіонах імені В. 1. Леніна та імені 
С. М. Кірова. На другому, скажімо, 
заплановано 23 види робіт...

ТАЛЛ1Н. Традиційне місце відпо
чинку таллінців у недалекому май
бутньому — олімпійський парусний 
центр: яхт-клуб, гавань на 850 місць, 
елінги, готель, зал для зборів, прес- 
центр, два спортивних зали, закритий 
плавальний басейн, регіональний 
центр АСУ, медичний центр...

42 олімпійських об’єкти в місті — 
над усім цим з любов’ю попрацювали 
естонські архітектори.

МІНСЬК. Мальовничі горбисті пей
зажі, густий білоруський ліс. Це — 
олімпійська база Ратомка. Тут же 
кіі.оспортнвна школа.

Ще одне мальовниче місце — комп
лекс Раубичі — створено для зимо
вих видів спорту. Тут проходить тра-

. ся для лижних гонок, розташовано 
стрільбище для біатлоністів, трамп
ліни.

КИЇВ. Головний олімпійський 
об’єкт — Центральний стадіон. На
віть увечері, при світлі прожекторів, 
іде робота. Старі трибуни змінять но
ві, із спинками, оновиться футбольне 
поле, набагато посилиться освітлен
ня стадіону. Бо для того, щоб ство
рити добрий малюнок для кольорово
го телевізора, треба багато світла.

’ Будуються два тренувальних поля, 
відновлювальний центр. Офіційні 
представники і преса матимуть усе 
необхідне для роботи. На стадіоні 
появляться зручні кафе, кіоски..
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«П’яте КОЛЄСО» явмививииви
Г ІГАЮ я щоранку. Від інфаркту. Та н 
м зарядка душі і тілу на весь робочий 

день. Тож як тільки вдарить шосту — я 
на подвір’я. «Фізкультпривіт!» — гукаю, 
знак подаю і розминку легку роблю, по
ки з усіх під'їздів бігуни висипаються. 
Чоловік сорок. Масовість! Стаємо в косян 
і •— гайда задвірками. Я — попереду. Бо 
у мене організаторські здібності. Це еони 
так сказали.

Бігаємо...
А оце якось визирнув я у кватирку — 

віхола надворі, льодок на тротуарах по
блискує. Незатишно зробилось. «Дай, ду
маю, побігаю у квартирі. Ніхто від цього 
не постраждає, а на вулиці ще впасти 
можна, ногу зламати».

Вдарив тюпака по світлиці. Обхрестив 
її стонадцять раз вссперимстрально і- все- 
діагонально, накрутив свої традиційні 
три кеме і у ванну плюхнувся. Благо
дать! Як я раніше до такої ідилії не до 
думався? Все прозулками бігав. Як зга
даю — потилиця інеєм укривається. Дощ 
осінній шмагає, а ти біжиш. Вітер крижа
ний навиліт пронизує, сніговиця січе, 
а ти...

Все. Бігатиму дома.
У під’їзді зіткнувся із сусідом зліва.
— Вже на роботу? А чого ж це тебе 

сьогодні на бігах не було? Чи не захворів 
часом?

— Та є трохи, — викручуюсь, — Кістки 
ламає, сльоза з правого ока котиться. 
Грип, мабуть, добирається.

За рогом сусід зліва за полу зупинив.
— Чи не... -' „
— Вгадав, — лукавлю. — Ломом усього 

ламає, ногу ліву вправо тягне. Всю ніч 
криком кричав. Хіба не чув? Оце в лікар
ню шкутильгаю.

Викрутився. Нікому свого професійно

го секрету не видав, нехай їх дощі сі
чуть, вітри шмагають.

Відпрацював зміну. Додому вернувся. 
Відчинив двері, а дружина зі сльозами 
на шию.

— Вернувся, ріднесенький! А я вже всі 
лікарні оббігала, всіх знайомих лікарів 
обдзвонила, а тебе ніде нема... **

— Стій, — пручаюся. — До чого тут 
лікарі, до чого лікарні? Що ти тане ме
леш?

жишіиші
• ГУМОРЕСКА

А вона цілує і в світлицю тягне.
— Та, — схлипує, — весь будинок че

рез тебе на ноги піднявся.
Затерпло на мені все. На канапі сиділи 

сусід зліва і сусід справа, у кріслі — су
сід зверху, а на стільцях — з десяток 
сусідів з крайніх під’їздів. Побачили ме
не — ахнули, з місць посхоплювались, 
роздягати почали, в ліжно вкладати. Су
сід зліва електрожилет на мене натягає, 
сусід справа три грілки до правої ноги 
портьєрою примотує, сусід зверху яко
юсь крижаною рідиною в ліве око капає, 
ще хтось якусь чорну таблетку в рот за
пихає, ще хтось термометром під пахвою 
штрикає.

Задихатись почав. Тут страшезна лють 
мене з ліжка на підвіконня вишвирнула.

— Згиньте! — кричу. — Ви що, з глуз
ду з’їхали? Ніякий я не хворий. І грипу

Першоквітневий спортивний випуск
у мене немає, і ламати мене не ламає, і 
ноги лівої нікуди не тягне. Пожартував 
я. А на бігах не був, бо по квартирі га
няв.

Вони остовпіли. Покліпали, покліпали 
очима, згребли свої речі—-та в двері. Зліз 
я з підвіконня і заходився сміятися. До 
сліз.

А вдосвіта чую у сусіда справа: гуп- 
гуп, гуп-гуп... У сусіда зліва: тюп-тюп, 
тюп-тюп... У сусіда зверху: грим-бах, 
грим-трах... Не інакше, як у чоботях мис
ливських бігає. Стеля гойдається. «От 
чорти. — сплюнув я усно, — на мою ме
тоду перейшли».

На третій ранок увесь будинок танцю
вав. Сусід зліва гасав по квартирі під 
марш «Прощання зі слов'янкою», сусід 
справа тюпикав під Висоцького. А з 
квартири над нами лунко й розлого: стук- 
грюк — гав-гав, стук-грюк —гав-гав... Су
сід зверху гримів мисливськими чоботи
щами під акомпанемент свого вовкодава 
Плутона. А зусібіч — бій барабанами, 
нрики, скрегіт...

Мамо рідна! Стіни ходором ходять. 
Штукатурка із стелі в мій улюблений по
луничник кисіль шматками булькає, ба
тарея у спальні течу дала. Натягнув я 
трико, з кімнати вискочив.

— Фізкультпривіт! — крином кричу. 
Затихло все. Пух з кватирок летіти пере
став, голови з них різномасті повистром
лялися.

— Фізкультпривіт! — горлаю на всю 
івановську, а тим часом легеньку розми- 
ночку роблю, поки з усіх під’їздів бігуни 
висипаються. Чоловік сорок. Ладнаємося 
носяком — і гайда задвірками.

Я — попереду!
Вячеслав СОКУРЕНКО.

НАУКА— 
НЕ ШТУКА

ІЗ ЗАЯВ:
«Просю виписати свистка 

для футболістів. Бо вони не 
завжди бачать суддю...»

«Прийміть мене в коман
ду- До цих " ‘ ■
‘"’їз'лиЄЇГв ДО РЕДАКЦІЇ 
ДУ- ДО цих пір я виступав в 
індивідуальному порядку...» 

ІЗ ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ: 
«Я в основному бігаю. Але 

хочу займатись танцями на 
льоду. Та в нашому нлубі
немає льоду...»

* «Хочу вивчитись на кінно
го спортсмена. Але в нашо

му иолгоспг їздять лише на 
возах...»

«Ми з тренером бігаємо 
по два рази на день. Але 
йому не платять».

«Виробничу гімнастику 
ми робимо не роздягаючись. 
Правильно це чи ні?..»

«На фініш ми прийшли 
першими. А там уже стояли 
якісь хлопці...»

«Голова колгоспу каже, 
щоб йому знайшли неп’ющо- 
го інструктора. Ми знайшли. 
Він не п’є, бо слабий...»

Записав М. КРОКУН.
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«Ріп третій — рік ударний». 
19.35 — Д. Мамін-Сибіряк. 
«На золотому дні». Фільм- 
вистава. (21.00 — «Час»). 
22.40 — Романси російських 
і зарубіжних композиторів у 
виконанні солістів Горьнов- 
ського театру опери та бале
ту їм. О. Пушкіна. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Щасливе дитинство». Пон' 
цорт. 10.45 - Д0НістпеЛ®*^м 
«Бібліотеці — 450 років».
11.00 - К. т. Новини. 16.15 — 
«На ланах республіки». 16.30 
-К. т. Концерт. 17.00 — К.т. 
Для дітей. «Сонячне коло». 
17.30 — Тележурнал «Пар
тійне життя». 18.00 — т- 
«Музичні картинки»-
Дон. телефільм. 18.45 — ’Об
говорюємо проеит НОНСГИту 
ції УРСР». (Кіровоград на 
Республіканське телєбачен 
ня). 19.00 - К. т. ’Віс
ті». 19.30 — К. т. «Сто
рінки ТВОРЧОСТІ». 0ЛЧ^иіи' 
чар. 20.45 - «На ДОб?^'4’ 
діти!» 21.00 — «Час». 21.аи 

Фільм «Велине життя», ПО 
закінченні — новини.

ВІВТОРОК,
4 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
_  «Час». 8.35 — Гімнастина. 
8.55 — «Книга в твоєму жит- . 
ті». 9.25 — Д. Маміи-Сибіряк, 
«На золотому дні». Фільм- 
вистава. 14.30 — «Твій труд
— твол висота». Кінопрогра- 
ма. 15.25 — «Наш сад». 15.55
— «Громадянином бути му
сиш». 16.25 — Виступ націо
нального ансамблю танцю 
Сенегалу. 17.15 — Назустріч 
XVIII з’їзду ВЛКСМ. 18.00 — 
Новини. 18.15 — К. т. «На
ставники». (К-д). 19.00 “
«Магнітне тяжіння». 19.30 — 
До національного свята 
Угорщини — Дня визволен
ня від фашистських загарб
ників. Програма телебачення 
Угорської Народної Респуб
ліки. 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Алкоголізм». Бесіда лікаря. 
22.00 — Концерт молодих 
виконавців. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— К. т, «Молодіжна орбіта».
11.00 — К. т. Новини. 11.15 — 
«Наука —виробництву». 11.40 
«- К. т. «Шкільний еиран». 
10-й клас. Українська літе
ратура. «Образ В. І. Леніна в 
українській радянській літе
ратурі». 12.10 — К. т. Фільм 
«Тільии ти». 15.55 — «Рубе 
жі Ю-ї п’ятирічни». (На бу
дівництві газопроводу «Со
юз»). 16.20 — К. т. «Народні 
таланти». (Кіровоград на 
Республіканське телебачен 
ня). 16.55 — Сьогодні
— національне свято Угор
ської Народної Республіки — 
День визволення від фашист
ських загарбників. В переда
чі бере участь Генеральним 
консул УНР у Києві Ласло 
Ваці. 17.45 — «Ленінська на
ціональна політика — в дії». 
Бесіди про проект Конститу
ції УРСР. 18.00 —К. т. Мульт-

$
 Ільми. 18.30 — Концерт
ортепіанної музики. 19.00 

— К. т. «Вісті». 19.30 —
І. Кальман — «Сільва». Ви
става. 20.30 — Дон. теле
фільм. 20.45 - К. т. «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.30 — Продовження писта- 
ви «Сільва». В перерві — 
к. т. «Новини». 23.05 — Те
лежурнал «Старт».
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