
I Нон Тролены^

ПЛЕНУМУ

ОШУ»-ДОРОГУ КМК: СЛОВО І ДІЛО

ла за-
18.

РІШЕННЯ ЛИСТОПАДОВОГО (1982 р.) 
ЦК КПРС — В ЖИТТЯ!

НА ЛИСТОПАДОВОМУ 
(1982 р.) Пленумі ЦК 

КПРС було чітко сформу
льовано завдання, що сто
ять сьогодні перед трудо
вими колективами: забез
печити дальше піднесення 
м а теріа л ьиого до б роб у г у 
радянських людей на ос
нові стабільною, пссту- 

Ч'

пального розвитку народ
ного господарства, приско
рення науково-технічного 
прогресу і переведення 
економіки на інтенсивний 
шлях розвитку, більш ра
ціонального викорнетаніш 
виробничої о потенції.IV 
країни і підвищення якості 
роботи. Важлива роль у 
вирішенні них завдань від
водиться залізничникам 
країни.

Спираючись на досвід, 
нагромаджений у ході со
ціалістичного змагання під 
девізом «Одинздпятій п’я
тирічці — ударну працю, 
знання, ініціативу і твор
чість молодих!», міськком 
ЛКСМУ і комітет комсо
молу нашого’ залізничного 
вузла вважають і своїм 
першочерговим обов’язком 
допомогти молодим тру
дівникам привести в дію 
додаткові резерв і бороть
би за високу продуктив
ність праці. Ініціаторами 
цього руху повинні стати 
комсомольсько - м о л о д і ж и і

колективи. Сьогодні 
лізнцчному вузлі їх

Напружені соціалістичні 
зобов'язання молодих за
лізничників стали важли
вою складовою частиною 
особистих комплексних 
планів учасників Лелійсь-. технічного огляду локом’о- 
кого заліку «Рішення 
XXVI з'їзду' КПРС - в

життя!» Саме виробки іій 
діяльності кожного члена 
В.1КСМ було приділено 
найбільше уваги в ході 
громадсько-політичної ате
стації

Найбільших успіхів у 
змаганні добивається сьо
годні єдина комсомольсь
ко-молодіжна зміна заліз
ничного вузла. Там успіш
но втілюється в життя де
віз «Від високої якості ро
боти кожного — до висо
кої ефективності праці ко
лективу».’

Більшість локомотивних 
бригад має особисті ра
хунки економії і бережли
вості. А комсомольсько- 
молодіжна зміна 
станції Знам’янка, 
вава Володимиром 
буєвим, виступила 
тором почину 
поїзду місцевого 
вання 
гон». Завдяки цьому тіль
ки за перший квартал ни
нішнього 
но понад 
вів.

№ 1 
очолю-

Воло- 
ініціа- 

«Кожному 
форму- 

— додатковий ва-

року відправле- 
норму 879 ваго-

Серед правофлангових 
соціалістичного змагання 
залізничників чимало ком
сомольців. Це машиністи 
локомотивного депо Олек
сандр Гордієнко і Володи
мир Валєєв, слюсар пункту 

тивів Віктор Заболотний, 
складач поїздів Михайло 
Ферпега, диспетчер Петро 
Лигу». Усі вовн активні 
учасники руху «Від взаєм
них претензій — до тісного 
трудового співробітницт
ва», схваленого бюро 
м іськ ко му КОМ С О М 0.1 у.

У прискоренні науково- 
технічного прогресу велику 
роль відіграє рух раціона
лізаторів. Нині В ряд.іл 
умільців залізничного вуз
ла — 64 комсомольці, кот
рі подають щороку 2—3 
раціоналізаторські пропо
зиції. Тільки в нинішньо
му році економічний ефект 
від їх впровадження пере
вищив 18 тисяч карбован
ців.

Попереду у молодих за
лізничників нашого міста 
немало складних і ві іпові- 
дальпих завдань. Успішне 
вирішення їх вимагає .мо
білізації сил і енергії, пов
ного використання -наяв
них резервів. піднесення 
організаторської і політич
ної роботи. 1 ми г повнені, 
що юнаки і дівчата докла
дуть свої знання й ентузі
азм для втілення в життя 
історичних рішень XXVI 
з'їзду КПРС і листопадо
вого (1982 р.) Пленуму 
ЦК нашої партії.

В. СИРОМ'ЯТНИКОВ, 
перший секретар Зна- 
/л’янського міськкому 
ЛКСМУ. І

ЗБОРИ ВИРІШИЛИ
Важлпві завдання по 

нарощуванню виробитива 
сільськогосподарської про
дукції поставлені пере і 
трудівниками нашого кол
госпу у серцевинному році 
одинадцятої ц’ятнрічк'і. 
До вирішення їх причетна 
і молодь.

Комсомольці госпе іар- 
ства гаряче ііідтрим ч.і і 
заклик передових колекти
вів столиці «Честь і слана 
по праці!» 11а.зборах, кот
рі недавно відбулися у 
нашій організації, спілчани 
одностайно 
шс.іия: 
робшічу 
яльність, спрямовувані ма
сові заходи на зміцнення 
трудової дисципліни, по
ліпшення організації праці 
і зростання її продуктив
ності. Цс знайшло відо
браження і в соціалістич
них зобов'язаннях, взятих 
молодими колгоспниками 
на 1983 рік.

Тоді ж, на зборах, було 

прийняли pi- 
активізувати ни- 

і громадську ді-

внрішено створити два 
комсомольсько- .молодіжні 
колективи. КМК догляда
чів молодняка великої ро
гатої худоби очолила 
,1 юд м 11 л а 1 і ох нт а йло.

Звичайно, ще рано гово
рити про успіхи молодих 
твгршіиикіи — надто мало 
часу працюють вони разом. 

І все ж, думаю, варто від
значити те, що всі семеро 
справилися із соціалістач- 
гшмн зобов'язаннями пер
шого кварталу, то порів
няно' з відповідним періо
дом минулого року зросли 
середньодобові прирости 
живої ваги худоби. Дівча
та стали більше уваги при
діляти культурі вироб
ництва: на відгодівельному 
комплексі встановлено по
стійно чергування, раз на 
тиждень всі залишаються 
після роботи ДЛЯ ТОГО, щоб 
навести порядок у примі
щеннях. З ініціативи КМК 
на комплексі створено 
контролерську групу, кот

ра стежить за якістю при
готування кормів.

До складу комсомольсь
ко-молодіжного колективу 
тракторної бригади вхен 
дять дев’ять механізато
рів. Найкращих результа
тів на весняно-польових ро
ботах добивається груп- 
комсорг Павло Гордієнко. 
У минулому році віл став 
одним з переможців рай
онного змагання молодих 
механізаторів і був иаго- 
родгкений значком «Удар- 
нпк-82» та грамотою рай
кому комсомолу.

Успішно працює і найдо- 
свідчсиіший комсомольсь- 
ко-молодіжннн колектив 
нашого господарства.

Незабаром комітет ком
сомолу господарства спіль
но зі штабом «Комсомоль
ського прожектора» прове
дуть огляд по перевірці 
особистого вкладу комсо
мольців у виконання дове
дених планів, використан
ня робочого часу, вико
нання рішень комсомольсь
ких зборів

н.
секретар 
комсомолу
імені Мічуріна. 
Устинівський район.

БЕЗВЕРХА, 
комітету 
колгоспу

БУРЯКІВ ІЦО- 
ІІЕРЕВНКОНУЄ 
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На зустрічі були присут
ні керівники, сенретарі 
партійних і комсомоль
ських організацій підпри
ємств району.

А. МАШКОВСЬНИЙ, 
другий секретар Ле- 
нінсьного райкому 
ЛКСМУ.
м. Кіровоград.

квітня — Всесоюзний комуністичний 
суботнкм, присвячений 113-й річниці з дня 
зародження В. і. Леніна

СТАЮТЬ «S УДАРНУ ВАХТУ
ДО 25-РІЧЧЯ РУХУ ЗА КОМУНІСТИЧНИЙ ТРУД

Гідно відзначити цей ювілей готуються молоді пра
цівники Кіровоградського виробничого об'єднання 
«Друкмаш». Так, па загальних зборах комсомоль
сько-молодіжної бригади цеху № 10, яку очолює мо
лодий комуніст Володимир Бах.муцькпй, було одно
стайно вирішено на честь знаменної дати підвищити 

продуктивність праці проти планової на 1,5 процен
та, кожному члену КМК відпрацювати в підшефному 
колгоспі не менше трьох днів.
шД п.?0.!’0«-1.5 *6** передовій бригаді ніколи не розхо- 

яом’ піДсУ-мка.ми минулорічного соціа- 
, ' / 1,1010 змагання вона виборола прало носити по- 
‘єснс звання колективу Імені 60-річчя СРСР. Премію. 

чепп'Л".1.'/.,ЦІО„перемогу, молоді виробничники пе- 
кахУиа-,п До і адянського фонду миру.
маючи ча вахту «25-річчю руху за комуністичний 

'РУД 25 ударних тижнів!», члени КМК постійно 
перевиконують змінні завдання. Топ в індивідуально
му змаганні задають подружжя Валентина та Микола 
Кришив, Людмила та Сергій Каверіїш, а також 
Олександр Карауш (групкомсорг) і Юрій Пилипенко.

А. КЛИМЧУК.
м. Кірскогргд.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

Зустріч
з передовиками

Питання вдосконалення 
роботи комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
збільшення внеску моло
дих виробничників у бо
ротьбу за виконання пла
нів одинадцятої п’ятиріч
ки розглянуто в ході зу
стрічі членів бюро Ленін
ського райкому Компар
тії України обласного 
центру з передовими КМК 
цього району.

У своїх виступах учасни
ки зупинились на завдан
нях КМК по зміцненню тру
дової дисципліни серед 
юнаків і дівчат, підвищен
ню продуктивності праці 
молодих робітників, куль
тури і організації вироб
ництва.

Зазначено також. що 
комсомольсько - молодіжні 
колективи не завжди ефек
тивно використовують свої 
можливості по вихованню 
комуністичного ставлення 
до праці, зростання гро
мадсько-політичної актив
ності молоді.

Бригадам, які перемогли 
у соціалістичному змаган
ні другого року п’ятиріч
ки, вручено перехідні Чер
воні прапори обкому 
ЛКСМУ, грамоти і перехід
ні призи райкому комсо
молу. Велику групу брига
дирів, групкомсоргів та 
членів КМК нагороджено 
Знаками ЦК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць XI п’яти
річки».

Конференція 
молодих 
спеціалістів

Напружені завдання
одинадцятої п’ятирічни ви
магають від кожного мо
лодого спеціаліста актив
ної участі в науново-тех- 
нічній творчості, конкрет
ного внладу в підвищення 
продуктивності праці, по
ліпшення якості роботи. 
На цьому наголосили учас
ники Кіровоградської мі
ської конференції моло
дих спеціалістів і вчених.

Доповідач —перший сек
ретар міськкому ЛКСМУ 
В. Кулин, інші виступаючі 
констатували, що комсо
мольські організації зба
гатили досвід залучення 
юнаків і дівчат до участі в 
НТТ, на багатьох підприєм
ствах та установах значну 
увагу приділяють профе
сійному зростанню моло
дих спеціалістів, а коміте
ти комсомолу виявляють 
більшу турботу пре них.

Разом з тим комсомоль
ським ватажкам. вадам 
молодих спеціалістів не; 
рідка бракує системності і 
цілеспрямованос-і в робо
ті.

Наш йор.



2 стор. «Молодий комунар»
ШКОЛА, ГРОМАДСЬКІСТЬ, ТИ

В УМОВАХ розвинутого соціалізму 
радянському народу поряд із ство- 

| рєнням матеріально-технічної бази ко
мунізму необхідно вирішувати особливо 
важливе завдання — формувати людей 
всебічно розвинених, ідейно перекона- 

| них, готових відстоювати ленінську чис
тоту нашої партії, впроваджувати в жит
тя плани КГІРС. «Виховання, — письв 
В. І. Ленін, — є довга й важка справа. 
Тут неможливо відбутися декретом, тре
ба терпляче й уміло ПІДХОДИТИ, І МИ йде
мо до цього і будемо йти».

ті учнів профтехучилищ наша область 
була піддана справедливій критиці за 
низький рівень викладання суспільних 
дисциплін. Однією з причин незадовіль
ної навчально-виховної роботи у бага
тьох професійно-технічних училищах є 
велика плинність кадрів викладачів і осо
бливо майстрів виробничо-педагогічної 
категорії. 190 груп не мають вихователіз, 
наставників.

Виходячи з цього, питаннями добору, 
розстановки і виховання інженерно-пе
дагогічних кадрів повинні детально зай-

ОБ'ЄДНЛТИ ЗУСИЛЛЯ,
скоордшвт діїBE

Якщо розглядати питання з практично: 
точки зору, то сьогодні стає очевидним, 
що це загальнопартійне, загальнонарод
не завдання, здійснювати яке покликані 
сім'я, школа, громадськісь, трудові ко
лективи, партійні, комсомольські, проф
спілкові організації,

В області нагромаджено певний досвід 
виховання молоді, яка бере активну 
участь у всіх сферах соціального, полі
тичного, економічного й культурного 
життя. Пероважна більшість юнаків і д»в- 
чат — це чесні, працьовиті люди.

Скажімо, молодь Комишуватської та 
Богданівської середніх шкіл, Гайвороч- 
ського міжшкільного навчально-вироб
ничого комбінату, Кіровоградських 
МПТУ № 3, технікуму механізації сіль
ського господарства та педінституту ім»- 
ні О. С. Пушкіна виступили ініціаторами 
почину «Бережливість у малому — еко
номія у великому». Школярі Комишу- 
вагськоі СШ звернулися до учнів рес
публіки із закликом бережливо стави
тися до хліба.

В області ще не відлагоджено як слід 
механізм взаємодії між сім'єю, школою, 
трудовим колективом, громадськістю. 
Частіше всього вони діють відокремлено. 
Слабо координують виховну роботу в 
цьому напрямку виконкоми Рад народ
них депутатів та їхні комісії у справах 
неповнолітніх. Тому часом молодь про
являє споживацьке ставлення до життя, 
скептицизм, егоїзм тощо.

Ще багато правопорушень серед мо
лоді трапляється з Олександрії, Олек
сандрійському, Добровеличківському, 
Світловодському, Знам’янському, Мало- 
вискізському, Кіровоградському районах, 
в обласному центрі (насамперед п Кіров- 
ському районі).

Навчання з школі сьогодні — нелег
кий, напружений процес, і якщо підліток 
вчасно не отримує підтримки і допомоги 
педагога, бат»ків, колективу, то в нього 
з являються прогалини у 
впевненість у своїх силах, 
допитливість, інтерес до 
штовхає до антисуспільних

Що може дати у пізнавальному 
ральному відношенні, скажімо, 
трудового вихозання, який проводив у 
Капітанківській восьмирічній школі Гс- 
лованівського району вчитель В. Л. 
Войтко? У сьомому класі дітям пропону
ється матеріал навчальної програми чет
вертого класу. При вивченні теми 
«Умовні знаки на електросхемах» віч 
показав повне незнання матеріалу, допу
скав неточності, неправильно трактував 
теоретичні положення, твердження, по
няття. Подібне можна сказати і про ро
боту вчиїельки початкових класів Кіров 
ської восьмирічної шкели Кіровоград
ського району С. Г. Мазур. Вона вимагає 
аід учнів тільки зазубрювання, не вико
ристовуючи таких прийомів, як спосте
режливість, порівняння, узагальнення. 
Результат — низький рівень знань шко
лярів, 63 проценти учнів не справилися 
з контрольними завданнями.

У Мошоринській СШ Знам'янського 
району створені добрі умови для прове
дення навчально-виховної роботи. Однак 
тут не працює кабінет історії. Облад
нання перенесено у підсобну, котру учи
тель історії С. М. Остапенко перетворив 
у кімнату для куріння. Як показала пере
вірка, ефективність його уроків низька. 
Учні втратили інтерес до вивчення таких 
важливих дисциплін як історія, суспіль
ствознавство, основи Радянської держа
ви і права, які найбільш сприяють фор
муванню марксистсько-ленінського сві
тогляду, стійких переконань, високих мо
ральних якостей, с. М. Остапенко само
усунувся від проведення ідейно-вихозної 
роботи, не керує політичним інформу
ванням учнів і назіть не знає, що він ке
рівник політичного клубу «Глобус».

і акі прорахунки у навчально-виховній 
роботі допускаються частіше всього з 
вини органів народної освіти, працівни
ки яких мають зробити відповідні вис
новки.

На першому республіканському зльо-

знаннях, не- 
втрачається 

занять. 
Дій.

А це

■матися партійні і радянські органи на 
місцях, і роба залучити для роботи в 
училищах кращих виробничників, моло
дих інженерів, агрономів, зоотехніків, 
що мають нахил до педагогічної роботи.

Головним інструментом у справі фор
мування особистості дитини є сім'я. У 
ній вона отримує перший життєвий дос
лід, 8ІД С'м і залежить, яким виросте 
майбутній громадянин. А неблагополуч
на сімейна атмосфера сприяє формуван
ню ангисуспільних поглядів і навичок. В 
області на обліку близько тисячі родин, 
де процвітає пияцтво, прагнення до на
живи, духовне убозтво. У більшості ви
падків діти з таких сімей стають на шлях 
злочинності, якщо в справу їх вихован
ня не втручаються комісії у справах не
повнолітніх, школа, громадськість.

У газеті «Кіровоградська правдам 27 
листопада 1982 року було опубліковано 
матеріал «Знало село...»», в якому розпо
відалося про сім'ю, де мати трьох дітей 
прийняла в хату п’яницю, трутня. Вітчим 
морально і фізично знущався над семи
річним та десятирічним хлопчиками. 
Суд засудив його до п'яти років позбав
лення волі. Але тут напрошується питан
ня: як могли жителі села Гурівки Допин- 
ського району, школа, сільська Рада сто
яти осторонь, коли на їхніх очах знуща
лися над дітьми?

З певністю можна сказати — тут від
сутній зв’язок з трудовими колектива
ми, де працюють батьки, погано працює 
школа по педагог ізації батьків. Це сто
сується й Онуфріївського, Малозисківсв- 
ксго, Долинського, Новоархангельської о 
районіз, де процвітає в цій боротьбі 
формалізм і паперотворчість. Враховую
чи, що питання профілактики правопору
шень неповнолітніх знаходяться на межі 
діяльності багатьох відомств і організа
цій, покликаних займатися вихованням, 
навчанням, прилученням до праці, необ
хідна чітка координація їх зусиль.

Комісії у справах 
виконкомах міських 
народних депутатів 
роль у запобіганні
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ОЛЕКСАНДРІЯ. На спорудженні 72-кваргирного жит
лового будинку длл працівників виробничого об’єднан
ня «Оленсандрілвугілля» прискореними темпами ве
дуть будівельно-оздоблювальні роботи маляри-шту- 
катури з бригади Надії Захарівни Громко. Це нолек- 
тии комуністичної праці. Його занесено на міські 
Дошку пошани. І кожна трудівниця вболіває за честь 
кращої в тресті «Олександрілважбуд» бригади. У чис
лі передовиків індивідуального змагання тут — ком
сомолка Ніна ДЕЙНЕГА (на знімку). Вона виконує 
змінні завдання на 11С —115 процентів.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

НОВОСІЛЛЯ
Симпатичний козачок у 

барвистому українському 
національному вбранні 
став емблемою нового 
лялькового театру, що від
крився у Полтаві. Цей всі- 
селйй, привітний малюк 
радісно усміхається з афіш 
рекламних проспектів, су
венірної кераміки, виготов
леної ОПІШНЯНСЬКНМії
умільцями, і навіть з вели
чезного «золотого клю
чика», врученого будівель
никами тресту «Полтав- 
промбуд» першим юним 
глядачам.

Дорослі зробили все, 
щоб дітям було затишно в 
новому «палаці казок». 
Тут — зал для глядачів на 
280 місць, просторі холи, 
літній балкон.

Усі зручності створено 
і для творчого колективу, 
па допомогу якому при
йшла найновіша сучасна; 
кшо-радіо-світлова техні
ка, автоматика. Добре об
ладнано репетиційні зали, 
кімнати акторів, художни
ків, режисерів, майстерні' 
по виготовленню ЛЯЛЬОі|: 

' До новосілля колективі 
підготував для дітей' 
«Сміливу казку» за_А. Гай
даром.

В. МУЗИЧЕНКО, 
кор. РАГАУ.

і мо-
урок

ДЕСЯТІІРІ «А» вважа
ли класом 

кіндів. Інтереси 
майже кожного 
телектуальному 
обмежувалися 
лише шкільних 
От тільки парадокс: жод
ного відмінника у класі не 
було, а хорошнетів лічені

вупдер-
і запити 

учня в іп- 
плані не 

вивченням 
програм.

УРОКИ

пюються записками. по 
класу блукає веселий со
нячний зайчик, за вікном 
чуємо голоси учнів, у кот
рих урок фізкультури, од
ним словом, помічаємо все. 
що непотрібно. А голос 
учителя десь далеко-дале
ко...

Так критично оцінили 
себе учнів 5 «Г» класу на 
черговому занятті гуртка

УЧИСЬ УЧИТИСЯ

неповнолітніх при 
та районних Рад 

відіграють важливу 
правопорушенням і 

повинні об’єднувати, координувати робо
ту органів народної освіти, охорони здо
ров я, внутрішніх справ, культури, ком
сомольських організацій.

Такі комісії ще погано діють у Зна
м’янському, Онуфріївському, Вільшансь- 
кому районах, Кіровському районі міс
та Кіровограда, містах Олександрії, Свіг- 
ловодську.

Відповідальні завдання у справі вихо
вання молоді повинні вирішуватись і за 
місцем проживання дітей і підлітків.

Однак житлове управління облвикон
кому, педагоги-організбтори при жеках, 
м’яко кажучи, йдуть по лінії найменшо
го опору. Якщо й проводять роботу з 
дітьми, то тільки з благополучними і ти
ми, котрі приходять до них самі. У той 
час важкі підлітки, неблагополучні сім ї 
залишаються поза їхньою увагою.

Причина такого становища, мабуть, у 
поганому доборі кадрів для роботи з 
дітьми за місцем проживання. По-друге, 
мало впроваджується в роботу передо
вий досвід.

Сьогодні ми повинні приділяти багато 
уваги вихованню молоді в дусі поваги 
до Конституції СРСР, радянських законів 
і правил соціалістичного співжиття, ви
мог соціалістичної моралі. Мова йде про 
оволодіння таким стилем роботи, де ор
ганічно поєднувалася б виконавська дис
ципліна з творчим підходом, зі сміливою 
ініціативою у справі виховання підроста
ючого покоління, майбутніх будівників 
комунізму.

Робота у нас попереду велика, напру
жена, і щоб справитися з нею, необхідно 
об'єднати зусилля всіх відомств і органі- 

до виховання молоді, 
і спрямовувати у

* Звідки беруться «здібні» 
трієчники!

• Чому бувають «нудні» уроки? 
НОП школяра, або як навчитися 
вчитися

зацій, причетних 
скоординувати їх дії 
потрібне русло.

Є. ЧАБАНЕНКО, 
заступник голови облвиконкому, го
лова комісії в справах неповнолітніх 
при виконкомі обласної Ради народ
них депутатів.

одиниці. Основну масу ко
лективу становили так 
звані «здібні» трієчнпк.ч. 
Може, до цього класу вчи
телі ставилися упередже
но, занижували оцінки? 
«Ні, — стверджували і пе
дагоги й учні, просто де
сятому «А» бракує органі
зованості, уважності, ста
ранності.

Труднощі в навчанні ду
же часто пояснюються не
вмінням учнів раціонально 
використовувати час па 
виконання домашніх зав
дань та уміло оргапізо'.іу- 
ватити дозвілля. Виявля
ється. знання, які дають в 
школі, не так легко взяти. 
У багатьох випадках спра
ва не тільки у відсутності 
здібностей. Проблема в ін
шому Більшість хлопчиків 
і дівчаток скаржаться, що 
в них немає достатньої за
цікавленості в знаннях.

Педколектив десятирічки 
№ 16 м. Кіровограда зна
йшов вихід із цього стано
вища. Тут знають, як не 
дати своїм вихованцям за
хлинутися у величезному 
потоці інформації, котру 
воші отримують па уроках. 
Допомагає у цій справі ді
яльність гуртка «Учись 
учитися».

— Я не можу себе при
мусити слухати пояснення 
вчителя. У голові безліч 
думок: про цікавий фільм, 
недочитану книгу...

— Спочатку слухаю вчи
теля. а через деякий час 
непомітно для себе збиваю
ся на інші думки. В кінці- 
кінців після 45 хвилин 
уроку майже не пам'ятаю, 
про

«Учись учитися». Рішення 
тоді було одноголосне: ко
жен учень негайно візьме
ться За самотренування — 
тобто вчитиметься зосе
реджувати свою увагу на 
потрібному предметі.
. Майже весь 5 «Г» експе

римент витримав успішно. 
Наташа Сарандук розпові
дає, що, починаючи «само
вдосконалення» вона
склала «План роботи над 
собою». Насамперед дів
чинка стала уважно слуха
ти пояснення вчителя на 
не цікавому для неї уроці 
малювання. З недовірою до 
задуманого собою ж слуха
ла дівчинка про контури й 
штрихи, кольори й відтік- ' 
ки. «Дарма все це. Нічого 
мені не допоможе», — сум
нівалась Наталка. Та коли 
яблуко, котре учениця ма
лювала з натури, врешті- 
решт стало схожим на яб
луко. а не на гарбуз, як 
було раніше, радощам не 
було меж. З того часу піо
нерна не відносить малю
вання до нудних уроків. 
Нестерпно довгі, здавалися 
раніше, 
ваппя 
джерела 
ного.

Нетерпляче чекають учні 
І—3 класів занять гуртка 
«Учись .учитися». Вони 
серйозно взялися за опану
вання «Азбуки організова
ності». Першокласниця 
Марина Мінакова розпові
дає, що з перших днів її 
шкільного життя навчання 
не приносило їй задово
лення, хоч здавалося б, 
старалася виконувати все, 
що веліла вчителька Ната
лія Олександрівна. Допо
міг дівчинці розклад дня, 
розумно складений мамою 
і вчителькою. Па одному

заняття з мал:о- 
перетворилися на 
пізнання прекрас-

я;дп 
чає, 
сіди

іцо там ішла мова.
На заняттях у нас зав- 
тихо. Ллє це не озиа- 
іцо всі ми уважні. Су
мо парті жваво обмЬ

із занят і»1..... і .чаршікд
поділилася, як іреба в-.іко- 
нувагн домашні завдання, 
як правильно читати, від
почивати, знаходити час 
допомогти мамі. її пора
дами зацікавилися одно
класники.

У десятирічці навіть мо
лодші учні знайомі з ос
новними правилами орга
нізації навчання та доз
вілля. Напам’ять знають 
і виконують воші десять 
заповідей учня. 1 таких, 
хто починає домашню ро
боту виконувати із співів, 
читання оповідання, а пра
цюючи над розв язанплм 
задачі з математики, не 
робить 1—2 фізкульт.хви
линки, у школі все менше 
і менте.

«Організуй себе» 
таким девізом 
старшокласники, 
навчання 
крок до майбутньої 
ти. повної змісту 
веления. Для 
старшокласників 
правилом щовечора звіту
вати перед собою — чи 
все зроблено за день намі
тити плани на завтра, юш
ки і дівчата, які навчилися 
ще В школі працювати са
мостійно, ніколи не почува
тимуть себе безпоради ім»і 
потім, коли продовжу вити
муть навчання в спеціаль
них і вищих навчальних 
закладах або працювати
муть на виробництві.

Досить часто десяти
класники до останньої хви
лини не можуть розібрав
ся, яка професія їм подоба
ється. Запитуєш їх: «Ким 
хочеш бути?» Чуєш у від
повідь—«Лікарем». На а- 
шіташія «Чому?» лише не
виразне: «Бо подобається». 
Мріє хлопець чи дівчина 
стати лікарем-педіатром, а 
зовсім не любить дітей, Із 
біології та хімії має трі
єчки. Таким учням у 9—|ІЮ 
класах оголосили рішучий 
бій. Комсомольці заздале
гідь готують себе до само
стійного життя. Так, Ірина 
Попснко з дитинства мріє 
стати педагогом. Уже те
пер готує себе до цього, 
виховує в собі терпіння. 
Дівчина вважає, що ця р і- 
са найголовніша для вч т- 
теля. «Мені важко дається 
англійська мова. Багато 
зусиль треба докласти, 
щоб вивчити урок так, як 
це потрібно. І як радісно 
потім, коли цс вдається»',д- 
каже Іра.

Заняття в секції гуртка 
«Учись учитися» ^аіДть 
школярам зрозуміти, що 
навчання — це серйозна, 
напружена праця. І досяг
ти того, щоб вона не зда
валася нудною і обтяжли
вою — головна мета гурт
ка.

н ід 
працюють 

ціїмне 
то серйозний 

робо
та задо- 
багатьох 

стало

Т. КУРЛЮК.
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’•tiqi.>Cq- і
Костянтин ЛЕСЬЄВ

ПОЕТ
Пам’яті Василя Симоненка

Книгу віршів яого читаю — 
Мов настій з різнотрав'я 

- п’ю.
Рідні пахощі свого краю 
Увібрав він у д/ш/ свою. 
Пахне слово терпке 

степами,
Чорнобривцями, 

чеЬрецем....
В ньому ласка й гризота 

мами, 
кохання, розлуки 

щем. 
людської птиця сияя 
в серце його крилом.

Шал

І Долі
Ьила

| Найдорожче — 
це Батьківщина.

І Розуміз він усім єством. 
І Симоненкове серце чуйне 
1“ В.ипоомінювало тепло.

Як любив* він ЧІІІТІННЯ 
буйне, 

І Як ненавидів кривду й зло. 
І І запроданців

й бюрократів — 
І Всіх, хто брехні склада

про нас.
Як він в колір червоний 

. > вірив,
І Слазиз наш героїчний час. 
І Обірвалася на півслові 
І Поетична дзвінка струна. 
| Та відлунням його любові

До життя в нас бринить 
і вона.

с. Солгутоав, 
Гайворонський район.

Леонід БЕЗПАЛИЙ

Тамара ЖУРБА

Мерріел
Інкерман
Дрібна, мертва хвиля Атлантики. 

Мла така, що не видно — полудень це 

чи вечір

«Всім суднам 7чк... прошу термінову 

медичну допомогу тчк... координати 

«Св. Мерріел». Танкер «інкерман» різ

ко міняє курс... На англійському судні 

народилася дівчинка!

«Ми назвемо її Мерріел Інкерман. 

Спасибі! Спасибі!» — лунало а ефір 

російською й англійською мовами.

(З газету.

Хай нзсняться тобі, Мерріел, 
За густими туманами Лондона
Довгоногий чудний журавель, 
Й таємнича усмішка Джокондч.

Білий світ — що такий непростий? 
Біле місто із чайками білими,
Теплі руки — неначе мости
Над холодними темними хвилями.

Над задушним свавіллям ночей,
Де ніхто ке вгадає, чи житиме...
Ти не бійся. Все буде о’кей
Із гніздечком твоїм розхилитаним.

З стор.

Сьогодні обласний день поезії. Це традиційне 
на Кіровоградщині свято нинішнього року проходить 
В особливо урочистій обстановці: літературна громад
ськість, вся країна відзначає 100-річчя від дня на

родження пролетарського поета Деляна Бедного, 
нашою земляка.

Люди й тонучи вміють плисти, 
Підійнявши над Хвилею ближнього.
Ти не бійся. Ти тільки зрости
На землі цій дитям дивовижним.

111.а ОГОрнуїЬ СОЛОДКІ ЗІгрИ

Твою юність крильми невситимими.
І кораблик життя без вітрил 
Понесеться над веснами и зимами.

І якщо замість чистих джерел 
Вдарять води гіркою Ьманою...
Хай насниться тобі, Мерріел,
Під густими нічними туманами

Білий світ — ЩО такий непростий... 
Біле місто із чайками білими.

Теплі руки — неначе мости
Над холодними темними хвилями.

с. Іванівна,
Долинський район.

ЛеояідДМИТРИШИН
звжаиагивямиииі

Пісня листя
Не моли Зрадливого кохання, 
Не чекай минулої весни — 
На плечах осінніх вітрюганів, 
Як в дитинстві з мамою, засни... 
І під сонцем осені прокинься, 
І довір’ям знову засіяй.
У литаври золотого листя 
Хай ударить молодість твоя.
Хай тоді любов твоя єдина, 
Як віддавна й вірилося в те, 
Твоїм щастям, щастям твого сина 
Із надії рясно зацвіте!

с. Данилова Балка, 
Ульяновський рано

Бячеслав 
ПОЛЕСНИКОВ 
йнввмв&шгаіоисйі

КРШ Пі(іНІ
Крила шепі моєї
До злегу готові томи їі.
Голос пісні моєї 
Бадьоро і сильно 
Бо я знаю: мені 
Ще далеко леті і її 
Бо робота чекає 
Мене на землі не < 
Я вклоняюсь тобі, 
Дорога моя, мила любове, 
Що даєш мені сили, 
Весною заквітчуєш дні, 
Що ти гониш мене 
У незвідані мандри 

за словом,
За віршами,
Яких написать ще ніхто 

не зумів.
Я вклоняюсь тобі
За ті муки іі страждання 

солодкі, 
За високе наїхнення 
Хмільних і безсонних 

ночей..
Хай же завжди вирує 
У серці гарячім неспокій. 
Хай ніколи утома
Не зімкне жагучих очей, 

м. Олександрія.

Анатолій
КУРГАНСЬКИИ

луна.

іі летіти,

одна.

X: «: »

Коли ще сонні димарі, 
І сплять всі хатні речі — 
Світанкй будять матері, 
Розпалюючи печі.
Щоб тісно мороку було 
1 череням не змахнуть, 
Щоб хлібом печеним село 
Не перестало пахнуть.

м. Кіровоград.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ПЕРШИЙ 
НАСТАВНИК—

ВЕСНА
Забуяла, з а бр у н и л ас ь, 
Пахне м’ятою трава.
Квітка роси розгубила, 
Закрутилась голова.

Зелень віхолою грає, 
Цвітом очі порошить, 
То за сонцем спішить гаєм, 
То сопілкою дзвенить.

Заспішило, розгулялось, 
Наче дощ пішов рясний 
І так серцю забажалось 
Слухать музику весни.

Кіровоградський район.

МИНУЛОЇ ОСЕНІ У СКЛА
ДІ ПИСЬМЕННИЦЬКО! ДЕ
ЛЕГАЦІЇ ПА КІРОВОГРАД- 
ЩИНІ ГОСТЮВАЛИ ПРО
ЛАПС ВОЛОДИМИР ЯВОРІВ- 
СЬКИЙ (СПРАВА) 1 НАШ 
ЗЕМЛЯК ПОЕТ ВОЛОДИ
МИР БРОВЧЕНКО. НАШ 
КОРЕСПОНДЕНТ В. ГРИБ І 
СФОТОГРАФУВАВ ЇХ ЗА 
ЖВАВОЮ РОЗМОВОЮ.

* -

ФРОНТОВИК
У Ленінській кімнаті 

кисловодського війсь«« 
комату обладнано сгенд 
«Так служать наші земля
ки». На ньому — фото
знімки відмінників Ройо
вої і політичної підготов
ки. Серед них — сержант 
Василь їравін, рядові Ми
кола Фоменко, Олександр 
Комашко, Геннадій Єфаноп 
та інші колишні вихованці 
шкіл Світловодська і ра
йону, які дістали добру 
ідейну і фізичну підготов
ку ще до служби в армії«

— Велику увагу приді
ляємо військово-патріо
тичній роботі з призовною 
і допризовною МОЛОД
ДЮ, — говорить праців
ник військкомату О. Д. 
Кім. — У нас знайш
ли постійну прописку зу
стрічі з ветеранами вій
ни, офіцерами запасу і у 
відставці, молодими вої
нами — відмінниками бо
йової і політичної підго
товки, які приїздять у від
пустку. Останнім часом а 
гостях у допризовників по
бували Герой Радянсько о 
Союзу Микола Іванович 
Євсеєв, полковник запасу 
Петро Михайлович Доро- 
нін та інші фронтовики, 
що пройшли сотні кіломет
рів дорогами війни. Вони 
розповіли про бої, про ге
роїзм і відвагу своїх од
нополчан, закликали май-? 
бутніх воїнів бути гідною 
зміною ветеранам війни.

Отримавши високий
ідейний гарт у дісаафівсь- 
ких і комсомольських ор
ганізаціях, у військкоматі, 
наші земляки, змінивши 
цивільний одяг на військо
ву форму, стають відмін
никами бойової і політич
ної підготовки, класними 
спеціалістами. Про це 
свідчать листи-подяки, які 
одержують батьки воїнів 
та військкомат.

Розглядаючи портрети 
своїх земляків, читаючи 
подяки командування вій
ськових частин, у яких 
служать вихованці дтсаа- 
фівських організацій міста 
і району, майбутні воїни 
дають обіцянку стати гід
ною зміною своїм стар
шим товаришам.

п ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
завідуючий позаштат
ним відділом оргма- 
сової роботи і військо
во-патріотичної пропа
ганди міського коміте
ту ДТСААФ.

Г1И Ііи'ійґ—ЗЕДґіТ-'.-.--. ДХХЛ------ТЧ ’"Т!П——і

«Я належу не ТІЛЬКИ собі, а іі публіці» ВИ З НИМИ ЗНАЙОМІ

Послом югославської естради в СРСР назвав 
популярний белградський журнал «Інтерв’ю» спі- • 
пака Джордже Мар’яновича. Ось про що він роз
повів на сторінках цього видання.

— Після семирічної 
паузи у листопаді мину
лого року я знову від
правився на гастролі в 
СРСР. Відверто кажучи, 
відчував деяке побою
вання. Ллє теплий при
йом публіки і критики 
розвіяв мій страх.

— Яка причина такої 
тривалої паузи?

— Сім років тому я 
’''вирішив тимчасово не

приїздити в Радянський 
Союз тому, що деякі мої 
колеги стали часто від
правлятися туди на гаст
ролі без необхідної під- 
іотовки. Шлях, прокла
дений нами, «старика
ми», репутація, яку ми 
заслужили, відкривали 
двері па радянську ест
раду будь-якому юго
славському співакові. 
Цим стали зловживати.

І я відчув, ЩО мимоволі 
стаю співучасником 
усього цього...

— Уперше Ви побували 
в Радянському Союзі 
1963 року і стали одним 
з найулюбленіших зару
біжних співаків радян
ської публіки...

— Одержавши вперше 
запрошення виступати в 
СРСР, я довго не розду
мував. Адже я належу до 
покоління виконавців, 
вихованих па російській 
класиці. Пригадую, як 
хвилювався під час пер
шого концерту. Коли'я 
заспівав популярні у топ 
час «Свист 6 восьмій» і 
«.Девойка мала», зрозу
мів, що публіка мене

прийняла. Тоді я вико
нав «Три роки ти мені 
снилась». Що тут почало
ся! Зал був невблаган
ній. Кілька разів підряд 
я проспівав цю чудову 
радянську пісшо і попу
лярну «Девойка мала».

— Очевидно, Ви збе
регли й інші приємні 
спогади про СРСР?

— Ніколи не забуду 
1980 рік. Тоді в мене бу
ли зйомки па телебачен
ні. Це було в святкозі 
листопадові дні. і мені 
вручили запрошення на 
Красну площу на війсь
ковий парад і демон
страцію трудящих. На 
запрошенні так і напи
сано: «Джордже Мар’я-

новим, ложа № 3». Бере- 
хгу Його й по сьогодні. 
Пам’ятаю й ще одну по
дію, що відбулася під 
час мого останнього тур
не. Я виступав у Сочі. 
Там уже багато років 
росте дерево, біля під
ніжжя якого залишають 
автографи відомі люди, 
які приїздять у це чор
номорське місто. Я був 
першим естрадним спі
ваком, котрий удостоївся 
такої честі. Годі ж мені 
вручили грамоту, на якій 
написано: «У Вашій осо
бі ми бачимо благород
ного борця за напінені 
людські ідеали — за мир 
в усьому світі. Цс при
несло Вам славу в нашій

країні. Ваше мистецтво 
зміцнює радянсько-юго
славську дружбу».

... Перечитавши ці ряд
ки, я пригадав, що в 
пресі промайнула заява 
Джордже Мар’янови-іа 
про тс, що він збирається 
незабаром залишите 
естраду. Я розшукав йо
го телефон і запитав, чи 
так ие?

— Так, було таке, — 
пролунав у відповідь 
•знайомий голос. — Але 
після перемоги на кон
курсі «Белградська вес
на», сольних концертів і 
успішних гастролей я 
зрозумів, що належу не 
тільки собі, а й публіці.

— Отже, МОЖЛИВІ непі 
гастролі в СРСР?

— Мрію НПО иг. чК 
уперше!

С. і РИЗУ ное, 
власкор АПН.

Белград,
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«ЗІРКА»

ВОЛЕЙБОЛ

Жителі міст і сіл Кіровоградщини свято 

пам’ять видатних земляків, оточуюсь повагою людей,

. яні своїми ділами прославили

За кришталевийа

Батьківщину. Імена І кубок

народних героїв носять села і вулиці, шахти і заводи.

колгоспи І радгоспи. Пам'ять про звитяжців живе в

пеличних монументах І скромних обелісках.

Майже в 50 населених пунктах області щороку від

буваються змагання на призи прославлених земля-

ків, знатних людей. У колективах фізкультури, що їх

об'єднує облрада ДСТ «Колос», склалася певна смс

тема виховної роботи, лов язаної з проведенням та-

ких турнірів.

На стадіон ФІЗКУЛЬТУРУ —
ТОБИ І ВСІМЇ

з іменами героїв
КОЖЕН старт на призи 

прославлених земля
ків у колективах фізкуль
тури Ульяновської райра
ди «Колос» є важливим 
засобом комуністичного 
вихоевння. Ці поєдинки 
проходять урочисто. Орга
нізатори домагаються, 
щоб фізкультурники доб
ре звели життя І ДІЯЛЬНІСТЬ 
героїв, бажали наслідува
ти їх приклад. В умовах 
проведення змагань обу
мовлюється, що своїм нав
чанням, роботою, суспіль
но корисними справами 
фізкультурники повинні 
заслужити моральне пра
во на участь у змаганнях. 
Це велика честь, яку вияв
ляють не кожному.

У селі Лозуватому ще з 
1958 році були започатко
вані змагання з легкоатле
тичного кросу серед до
призовної молоді на приз 
Героя Радянського Союзу 
А. С. Манни. До стартів, 
які відбуваються 8 травня, 
майбутні воїни в усіх гос
подарствах готуються за
здалегідь.

Проведенню змагань на 
високому рівні передує 
велика робота організацій
ного комітету, до складу 
якого входять представ
ники райвиконкому, рай
кому комсомолу, раивій- 
ськкомату, райради «Ко
лос», Гіозуватської сіль
ської Ради народних депу
татів, місцевого колгоспу 
імені Фрунзе. Оргкомітет 
надсилає в усі господарст
ва району телеграми, вка
зує місце, час проведення 
змагань, кількість учасни
ків.

Команди очолюють 
представники сільрад, ін
структори по спорту, вій
ськові керівники або ж 
викладачі фізкультури 
шкіл. Допризовники зби- 
раються на стадіоні «Ко- 

й лос». Потім з прапорами 
Е проходять вулицями села, 
і покладають живі неіти до

пам'ятників Леніну, Фрун- 
зе, невідомому солдату, 
воїнам, що загинули 
час визволення села 
німецько-фашистських 
гарбників. На стадіоні 
тинг відкривають рідні 
роя. Капітани команд під- І 
ьімають прапор змагань. 
Починаються старти.

Поки судді підбивають 
підсумки, спортсмени від
відують музей, де екскур
соводи розповідають, як 
Архип /Ланіта повторив 
подвиг Олександра Матро- 
сова.

Нагородження прово
дять близькі героя. Від 
імені всіх один із майбут
ніх воїнів — переможець 
турніру — обіцяє, що юна
ки виконають наказ стар
ших товаришів, прагнути
муть стати такими ж муж
німи, відданими Вітчизні, 
як Архип Маніта.

Свято шанують трудівни
ки колгоспу імені Шевчен
ка Ульяновського району 
пам'ять про першого ком
сомольця села Грушки, 
першого голову артілі І. Г. 
Драчука. У повоєнні роки 
він був ініціатором будів
ництва колгоспного стадіо
ну.

Першої неділі вересня 
в Грушці проводиться тур
нір пам’яті І. Г. Драчука. 
Цього дня майже всі жи
телі села стають свідками 
поєдинків найсильніших 
гандбольних команд не 
тільки Ульяновського, а й 
сусідніх районів.

Доброю школою патріо
тичного виховання стали 
також першість Ульянов
ської райради ДСТ «Ко
лос» з волейболу на приз 
моряка-балтійця Г. І. Рого- 
зинського та спартакіада 
з багатоборства ГПО се
ред допризовників на приз 
Героя Радянського Союзу 

С. ПоЕорознюка.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
Ульяновський район.

ПІД

БІД 
за- 
мі- 
ге-

Вісім команд дівчат ро
зіграли кубок облради 
ДСТ «Спартак» з волей
болу серед навчальних зак
ладів. Матчі завершилися 
минулої неділі в спортив
ному залі медичного учи
лища.

У фіналі зустрілись во
лейболістки --------- :
медичного 
цікавий поєдинок тривав 
понад годину і закінчився 
з рахунком 2:0 на користь 
майбутніх працівників при
лавка. їм вручено перехід
ний кришталевий кубок. 
Третіми були гравці техні
куму радянської торгівлі.

Серед юнацьких команд 
володарями кубка стали 
волейболісти вищого льот
ного училища цивільної 
авіації, які у вирішально
му матчі завдали поразки 
спортсменам льотно-штур
манського училища.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
інструктор облради 
ДСТ «Спартак».

торгового І 
училищ. Цей

І.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета р
ШСМ Украины.

Ца унреппском языке. ЕК 07652.

Незадовго до гри відбуло
ся спортивне свято, присвя
чене початку футбольних 
матчів на стадіоні спортклу
бу «Зірка». Перед вісімнад
цятьма тисячами глядачів 
пройшли представники
спортивних товариств. Коли 
ж капітани «Стахановця.» 
(ІО. Болдарєв) та «Зірки» 
(О. Смиченко) підняли пра
пори, голова міськспортко- 
мітету А. С. Подольський 
оголосив про відкриття на 
кіровоградському стадіоні

46-го чемпіонату країни з 
футболу.

Матч почався без розві
док. «Зірка» заволоділа іні
ціативою з перших хвилин. 
Перша загроза воротам 
«Стахановця» виникла на 
сьомій хвилині, коли М. Ка
лита пробив головою у пра
вий від воротаря кут. М’яч 
пройшов 
Невдовзі 
ті забити 
ченко та 
їх удари
«Зірка» продовжує атакува-

поряд із штангою, 
хороші можливос- 
гол мали І. Резни- 
Е. Денисенко, але 
були неточними.

UU4ЖЕ
ФУТБОЛ. У Кірово

граді закінчився -турнір 
на приз відкриття сезону. 
В ньому взяли участь 16 
команд (з виробничих 
об’єднань «Друкмаш», 
«Червона зірка», педін
ституту, інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування, вищого 
льотного училища ци
вільної авіації та інші). 
У фіналі 
команди 
«Зірка» та «Іскра» (об
ком комсомолу). 90 хви
лин гри не виявили пе
реможця — 2:2. Призна
чається серія пенальті — 
виграють заводчани.

зустрілися 
спортклубу

ШАХИ. З Одеси повер
нулися кіровоградські 
шахісти, які брали участь 
в першості центральної 
ради ДСТ «Колос» серед 
юнаків та дівчат. Після 
семи турів переконливу 
перемогу здобув донечча
нин Олег Єгоров. А наш 
Валерій Підковський був 
четвертим» Найкраще він 
провів поєдинок з одесь
ким кандидатом у майст
ри спорту Ігорем Тара- 
патіним (суперник капі
тулював через 15 хвилин 
на 15 ході).

ти. В середині першого тайг 
му, після прострілу з право* 
го краю В. Димова М. Калй* 
та не влучає в пусті ворога. 
І ось кілька хвилин чудову 
подачу Е. Денисенка з лі
вого краю,, ударом голови 
завершив О. Алексеев. Наші 
футболісти дещо заспокої
лися і мало не поплатилися 
за це. В. Музичук у відчай
душному кидку відбив м'яч, 
пробитий граецем «Стаха
новця» В. Марченком, на 
кутовий. «Зірка» знову пе
рехопила ініціативу. Після 
вміло поданого В. Димовим 
кутового С. Денисенко, якни 
був визнаний кращим грав
цем матчу у кіроЕоградцін, 
подвоює рахунок.

Після перерви кіровегред- 
ці продовжували еолодіти 
ініціативою. Захисники гос
тей почали нервувати, діяти 
грубо, за що суддя матчу
B. Демидчик із Керчі пока
рав одного з них жовток) 
карткою. У другому таймі, 
коли гірники невдало ство
рили штучне положеная.,пс" 
за грою, пі-■ .;м ф/Тиолістам 
вдалася ще одна красива 
атака. Але гол не було за- 
раховано, бо раніше м яч 
покинув межі поля.

У кінці матчу гості мали 
кілька сприятливих момен
тів для взяття воріт, але 
«розмочити» рахунок їм 
так і не вдалося. Отже, 2:р 
на користь наших земляній, 

-. -чХл«Зірка» виступала у такому 
складі: В. Музичук, С. Денні 
сонно (І. Черненко}, О. См’ф> 
ченко, В. Бойченко (С. Ку*> 
черєнко}, І. Резнкченйа 
(О. Трегубенко), В. Лаз&реі^ 
мо, В. Димов, О. Алексее?» 
М. Калита, Е. Денисенко^
C. Мурадян.

Наступний тур — сьогод
ні. «Зірка» приймає футбрі 
лістів горлівського «Шахтар 
ря». Початок матчу — с 17 
годині.

КЛУБ 64-Х КЛІТИН

Конкурс,

1. СсЗ — d21 якщо 1...
Се І
Се І

конкурс...
Задача № 4 («Молодий 

комунар» за 12 березня), 
складена учасником нашо
го конкурсу Миколою Ата
манюком з міста Гайворо
на, має такс розв’язання:

113 то 2. е44-КрІі4 3. 
мат, якщо 1.. Іі6 то 2.
ІіЗ 3. #4 мат.

Правильні відповіді на
діслали:

О. Цегельник, С. Овча
ренко, А. Безтака, В. Цц- 
вільов з Кіровограда. 
С. Кирилов та О. Дяченко 
з 1 аивороиа, В. Забіяка з 
села Торговиці Новоархап- 
гольського району, ІО. Кеп- 
жаєв із села Брусівкп Ус- 
тннівського районе,

В. Просяних із села Род- 
лнківки Олсксандрівськогр 
району та багато інших 
читачів.

ЗАДАЧА № 5
(Складена учасник ом 

конкурсу Станіславом Ки* 
риловим з міста Гайворо
на).

Білі: Кре5. Фа8, Тс&4» 
СЇ4, СИ5;

Чорні: Крс!2, КЫ, ппі 
Ь2, Ь5, с2, (14, 15;

Мат в два ходи.

ПОЄДИНКИ КВІТНЯ
8—10 квітня — VIII об

ласна спартаніада, нульо
ва стрільба (Кіровоград, 
тир обкому ДТСААФ);

8—11 — VIII Спартакіа
да УРСР. боротьба дзю
до (Кіровоград. ДЮСІ1І 
еблепортномітеїу);

8—12 — VIII Спартакіа
да УРСР. гандбол, чолові
ки (Ужгород);

15 — 22 — VII) Спарта
кіада УРСР. волейбол, чо
ловіки (Дніпропетровськ);

15 — 22 — г~-
кіада УРСР, 
жінки 
жинсьн);

16—17 — 
спартакіада,

ДЮСШ облепорткомітету);

* pUDVPHK 
VIII Спарта- 

, волейбэл, 
(Дніпродзер-

VIII обласна 
спортивна 

(Кіровоград,

17 — чемпіонат Украї
ни з легкоатлетичного 
просу (Черкаси);

22—24 — першість об
ласті з чотириборстза 
"Дружба» (Кіровоград, 
стадіон факультету фіз- 
виховання педінституту);

21— 26 — відкрита пер
шість області з кульової 
ДЮСіїп- (Кіровоград, тир

22— 26 — VIII Спартакі
ада УРСР, класична бо
ротьба (Запоріжжя);

24—28 — VIII Спарта
кіада УРСР, вільна бо
ротьба (Донецьк);

25 — 27 — VIII 
кіада УРСР І 
ДСТ), легка 
(Алушта).

І Спарта- 
(командИ 
атлетика
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