
Трудящі Радянського Союзу! Вище прапор соціалістичного змагання за ви
конання і перевиконання по всіх показниках плану 1983 року, завдань X! п’яти
річки!

Хай ще сильнішою, багатшою і кращою стане наша велика багатонаціональна 
Батьківщина!

(ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КПРС ДО 1 ТРАВНЯ 1983 р.).

нружбв р©(@о"жчой
Ударно трудяться моло

ді металурги Побузького 
нікелевого заводу імені 
60-річчя утворення СГСР. 
Соціалістичне змагання, 
що проходить під девізом 
«Честь і слава по праці», 
запалює молодь на нові 
трудові звершення.

Е авангарді трудового су
перництва йдуть КМК ре
монтно-механічного цеху, 
де бригадирами Микола 
Бєлінський та Дмитро Ті- 
торєнко. Бригади токарів 
уклали між собою трудо
вий договір на соціалістич
не змагання, визначили йо
го умови та критерії оцін
ки підсумків. Напружене 
суперництво двох колекти
вів сприяє успішному здій
сненню соціалістичних 
зобов’язань. Про виконан-

ня планових завдань пер
шого кварталу хлопці ра
портували ще в середині 
лютого. Нині на трудових 
календарях бригад — чер
вень. Змінні завдання то
карі виконують на І05—ПО 
процентів при високій 
якості виготовлених дета
лей.

Змагання сприяє актив
ному пошуку резервів, 
розвиває новаторське
ставлення до дорученої 
справи. Переважна біль
шість токарів — члени це- 
х.ової організації раціона
лізаторів і винахідників. В 
минулому році вони роз
робили і запровадили у 
виробництво шість раціо
налізаторських пропози
цій, спрямованих на еко
номне витрачання матеріа-

гів та сировини, особливо 
металу, а також на поліп
шення умов праці і підви
щення її продуктивності. 
Є ряд цікавих задумів і 
цього року.

Свої нововведення
обидва колективи не три
мають у секреті. Активно 
обмінюються досвідом. Це 
дає змогу швидше засто
совувати результати твор
чого пошуку токарів у 
справах всього колективу 
дільниці. За рахунок впро
вадження рацпропозицій, 
раціонального використан
ня матеріалів та сировини 
з початку одинадцятої п’я
тирічки обидва КМК внес
ли в заводську копилку 
бережливості більше п’я
ти тисяч карбованців.

Приходять КОМСОМОЛЬЦІ

на зміну і обов’язково 
звертають увагу на дошку 
позмінних показників зма
гання. Кожному цікаво, як 
спрацювали друзі-супер- 
ники. Змагання охоплює 
не тільки виробничу діяль
ність колективу. В у/исвах 
враховано і стан трудової 
дисципліни, і участь у гро
мадському житті, й нав
чання в школах комсо
мольської політосвіти...

Нерідко члени обох 
бригад збираються разом, 
щоб спільно обговорили 
проблеми, що виникають 
в одній із них. Це свідчен
ня того, що соціалістичне 
змагання між КМК має ве
лике значення у вихованні 
комуністичного ставлення 
до праці, до обов’язків пе
ред суспільством.

О. РіЗНИЧЕНКО. 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара». 
Голованівський район.

пізація колгоспу «Росія.» 
постійно дбає про попов-

(3-я crop
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КУР’ЄРА»
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УДАРНА ПРАЦЯ МЕТАЛУРГІВ 
ПОБУЗЬКОГО НІКЕЛЕВОГО

(1-а сторо
на ТЕМИ РЕЛІГІЇ

(2-а стор). 
ПРО НИХ ПАМ’ЯТАЮТЬ 
ЗАВЖДИ

Турботи 
городників

Комітет комсомолу кол
госпу «Жовтень» Новомир- 
городського району ого
лосив городництво зоною 
комсомольської уваги. На 
черговому засіданні комі
тету було розроблено ряд 
заходів, спрямованих на

дальше піднесення галузі.
Обидві садово-городні 

бригади, очолювані Пет
ром Сергійовичем Воро
ною та Олександрою Ма- 
карівною Гладишко, ус
пішно ведуть польові ро
боти. Вони вже впорядку
вали 60 гектарів колгосп
ного саду — обрізали гіл
ля, побілили стовбури де
рев, розпушили міжряддя; 
посадили 17 гектарів ци
булі, 2 — ранньої капусти, 
6 — редиски, 5 — помідо
рів.

Ян і торік, 85-гектарну 
площу городини догляда
тиме 22 чоловіка. Майже 
половина з них — комсо
мольці.

В. ЩЕРБАК, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Новомиргородський 
район.

1 пения своїх рядів кращими 
молодими виробпнчника- 

| ми. Ось і недавно па ьід- 
| критих зборах відділка 

№ 1 ми прийняли в члени 
Е КПРС доярку II. Глушко 

та шофера В. Ста лілова. 
Рекомендували їх у партію 

к кавалер ордена Леніна
і бригадир тракторної

бригади В. Петренко, парт
ії групорг автопарку В. І Іо- 
I грібшій, інші товариші. Ко- 
I муністп у своїх виступах 
і зазначали, то молоде по- 
§ новчсііня успішно витри- 
й мало кандидатськії '.таж. 
" Мені теж не раз доводіі- 

лось рекомендувати кра- 
И тих 4ОЛОДНХ колгоспників 
в у члени КГІРС. Скажу від- 
Б верто. я спокійний за та- 
Е кпх товаришів, як, іізприк- 
“ лад, Петро Аиошкіп, Вік- 

тор Кип иіченко. Впсніїе- 
га тій, вони не підведуть. 
р| Петро Аиошкіп інші
К&ЕЗИ !Д?*яіц,а у іу ■ «ггду.га

очолюе партійну організа
цію нашого відділка. Вій 
пристрасний пропагандист 
важливих партійних доку
ментів, активний учасник 
х у до ж н ьої с а м оді ял ьиості. 
А Віктор працює екскава
торником. Однак як тільки 
пас гають гарячі дні польо
вих робіт, вія ; 
механізаторам. І 
ку, і на комбайн 
сідав. Крім того, 
тор Віктор часто 
перед 
бесідами, 
п айва я. 
ні й за

Отже, молодій партійній 
зміні є з кого брати прик
лад, є в кого вчитись бути 
гідними високого звання 
члена КПРС.

Г. МАЙДАННИК, 
член КПРС, механіза
тор колгоспу «Росія». 
Новоукраїнськнй район.

допомагав
І на сівал- 

не раз 
як а гіга-
виступає 

механізаторами з 
інформує їх про 

лпвіші події в краї- 
рубежем.

ПОПЕРЕДУ 
У ййнщ

380 комсомольців 
цюс на брикетній фабриці

виробничого об’єднання 
«Олександріявуг Ілля». 
Більшість спілчан включи
лася в соціалістичне зма
гання за дострокове вико
нання завдань серцевинно
го року п'ятирічки, яке 
широко розгорнулося на 
підприємстві. Тон у трудо
вому суперництві задають 
газозварник пароводопос- 
тачальної дільниці Олек
сандр Росадка, електро
слюсар і ригорій Феоктис- 
тов, газозварник вентиля
ційної дільниці Юрій Жил
ка.

Усі вони — комсомоль
ці, передовики виробницт
ва. Так, Юрій носить висо
ке звання ударника кому
ністичної праці, його наго- 
родже <о знаком ЦК 
ВЛКСМ «Майстер-умі- 
лець». А Григорій та Олек
сандр неодноразово ви
знавалися кращими за 
професією.

ПОШТИ ВІДДІЛУ комсомольського життя

ПРАЦЕЛЮБИ

пра-

К. ПОВЕЛЕНО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
м. Олександрія.

L. у—. т- л КяіВЗЕБїЯЗйЗа

Ще одна механізаторсь
ка династія — Сшісльни- 
ків — народилася в Олек- 
сіївському відділку рад
госпу «Мар’янівськии».

Багато років віддав хлі
боробському ремеслу Во
лодимир Іванович Синель
ний, передовик СІЛЬСЬКО- 
господарського виробницт
ва, іраі.торист-машшііст 
першого класу. А недавно, 
закінчивши Оннкіівське 
сільське професійно-техніч
не училище, прийшли в ко
лектив тракторної брига
ди його СИіШ-бЛПЗШОКН 
Сергій та Олександр.

— Брати Синельними, 
як і їхній батько, беручкі 
де гобоїп, — говорить ме
ханік відділка 1. М. і ріи- 
‘ісііко. — У колективі всі 
впевнені, що вони стануть 
справжніми майстрами ви
соких урожаїв.

г. поздняк, 
працівник районної га
зети.
м. Мала Виска.

II,а( черговому засіданні 
обласної секп.ії розвитку 
НТТМ розглянуто питан
ня про участь комсомоль
ців та молоді Зараллів- 
ського графітового комбі
нату в науково-технічній 
творчості.

У рішенні, прийнятому 
на засіданні, зазначається,

ВИЙТИ з
то комітет комсомолу і 
рада ВТВР комбінату не
достатньо працюють по 
залученню молодих вироб
ничників до 11ТТ.

* Комітет комсомолу і ра
ла ВТВР не планують ро
боти по дальшому роз
витку творчої активності 
молоді, не розглядають це 
питання на своїх засідан
нях і не практикують про
ведення молодіжних огля
дів і конкурсів по вина
хідництву та раціоналіза-

ПРОРИВУ
ції. Досі па підприємстві 
не орі авізовано змагання 
за звання «Кратнії моло
дий раціоналізатор» та 
«Кращий КМК по науко
во-технічній творчості». 
Протягом 1981 — 1982 ро
ків там не створено жод
ної інколи молодого ра
ціоналізатора.

Комітет комсомолу не 
веде обліку та не. здійс
нює контролю за розроб
кою і використанням мо
лодіжних рацпропозиція,

шо призводить до пору
шень законодавства по 
винахідництву та раціона

лізації. Мають місце ви
падки зволікання розгля
ду ранпропозішій моло
дих новаторів, впровад
ження їх у виробництво 
та виплати авторських ви
нагород.

Обласна секція розвит
ку І1ТТМ зобов’язала сек
ретаря комітету комсомо
лу В. Горбатюка та голо
ву .ради ВТВР комбінату 
М. Мороза вжити заходів 
по усуненню недоліків. З 
мстою допомоги в цьому 
прийнято також конкретні 
рекомендації.

Під час сівби ранніх зернових сівапьмнй екіпаж очо
лював молодий комуніст, секретар номсомольсеної 
організації колгоспу імені Леніна Нсвомнргородєького 
району Володимир Воловик.

На знімку: В. ВОЛОВИК. _ , .
Фото М. ГЕЛЬМАНА.
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ СРСР ПРО ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ

У трудових колективах області триває обговорення 
проекту Закону СРСР про трудові колективи і під
вищення їх ролі в управлінні підприємствами, уста
новами, організаціями. Рооітникя і коліоспники, пра
цівники сфери обслуговування гаряче схвалюють 
проект законодавчого документа, висловлюють свої 
думки стосовно кожної його статті, вносять ділові 
пропозиції.

і пропозиція
Вперше у нашій краї

ні приймається Закон 
про трудові колективи. 
Це ще один прояв глибо
кого довір’я нашої партії 
та уряду до людей праці, 
вияв щирої турботи про 
інтереси ВСІХ членів С5Г- 
спільства.

Прийняття Закону* бу
де новим кроком у роз
витку соціалістичної де
мократії. І кожна радян
ська людина, вчитуючись 
у ту чи іншу статтю про
екту Закону, подумки 
бачить її втілення в своє
му колективі.

Великі повноваження 
у трудових колективів, 
їм буде надане право 
брати участь у розробці 
та обговоренні перспек
тивних планів економіч
ного і соціального роз
витку своїх підприємств, 
установ, організацій, во
ни висуватимуть кра
щих працівників для мо
рального і матеріального 
заохочення. Суворо пи
татимуть з порушників 
трудової дисципліни.

Адже не секрет, що 
нерідко ще переможців 
визначають за кількісни
ми показниками. Часто 
премії, подяки отриму
ють люди, котрі не

ристуються в колективі 
авторитетом. Колеги зна
ють, що вони стараються 
заради грошей, не допо
магають новачкам, не 
беруть участі в громад
ському житті. Думаю, 
що тепер багатьом та
ким «передовикам» до
ведеться переглянути 
свої погляди на життя, 
на своє місце в трудово
му колективі.

‘ Я схвалюю принципи 
участі трудових колекти
вів в управлінні підпри
ємствами, установами, 
організаціями, котрі про
голошують єдність прав 
і обов'язків, неухильне 
дотримання трудової, ви
робничої і державної ди
сципліни.

В. АБРДМОВ, 
шофер Бобри нецької 
райсільгосптехніки.

Схвалюємо!
Наш комсомольсько-мо

лодіжний колектиз одно
стайно підтримує проект 
Закону про трудові колек
тиви — документ, який яс
но визначає права трудя
щих як повноправних гос
подарів виробництва.

На зборах, які нещодав
но у нас відбулися, особ
ливо жвавий інтерес у 
всіх викликала стаття про

повноваження бригади. 
Але на думку більшості 
діапазон обов’язків брига
ди слід розширити. Особ
ливо в питаннях, що сто
суються зміцнення трудо
вої дисципліни.

Давайте поміркуємо ось 
над таким фактом. У біль
шості колективів тепло зу
стрічають новачків, оточу
ють їх турботою, дбають 
про професійне зростання 
юнаків і дівчат. Як прави
ло, з часом ті отримують 
високі кваліфікаційні роз
ряди. І тоді деякі «літуни» 
починають шукати теп
ленького місця. Що гріха 
таїти: здебільшого зустрі
чають їх з розпростерти
ми обіймами. А от колек
тив, котрий виховав квалі
фікованого робітника, за
лишається в накладі. Ого 
ж і виходить 
тає» слюсар чи токар з 
підприємства на підприєм
ство, скрізь маючи висо
кий розряд* а, значить, і 
гарантовану високу опла
ту-

Мені здається, що цього, 
тобто, високої плинності 
кадрів, можна уникнути.

А тому пропоную з 
статті 9 зробити таке до
повнення: «Трудові колек
тиви, приймаючи на робо
ту працівника, котрий за 
останні три роки змінив не 
менше, як п’ять місць ро
боти, мають право понизи
ти його попередній квалі
фікаційний розряд».

Думаю, що це сприяти
ме поліпшенню трудової 
дисципліни, значно змен
шить плинність кадрів.

П. СИТА, 
грулкомсорг КМК до
ярок колгоспу імені 
Леніна.
Долинський район.

інколи: «ііі- 
токар з

— Радянські закони не 
допускають обмеження 
прав віруючих, образи їх
ніх релігійних почуттів і в 
той же час захищають не
віруючих від ворожого 
ставлення до них носіїв 
релігійної ідеології. Основ
ним законодавчим актом 
про релігійні Ь^'ЛЬТП є «По
ложення про релігійні 
об'єднання в Українській

можуть здійснюватися всу
переч інтересам дітей.

— Як ви сказали, кожен 
громадянин має празо 
сповідати будь-яку релі
гію. Звідки ж тоді беруть
ся розмови про якісь «за
боронені» сектантські гро
мади?

— Термін «заборонені» 
абсолютно неправильний. 
Згідно з законодавством

НА ТЕМИ РЕЛІГІЇ

проти 
шля- 
раху-

слова

РІВНІ
у редакційній пошті зустрічаються листи з про

ханням розповісти про закони, які регулюють відно
сини держави і церкви. Інтерв'ю на цю тему нашому 
кореспондентові дав уповноважений Ради у спразах 
релігій при Раді Міністрів УРСР по Кіровоградській 
області С. 5. КРІПАК:

ПРИВІТАЛИ З НАГОРОДОЮ
За вітайте до аптеки 

№ 91, що в Ульяновці, і 
вас зустрінуть лагідною 
посмішкою. 1 обслужать 
ввічливо, кваліфіковано. 
Бо працює тут один з кра
мних у районі комсомольсь
ко-молодіжних колективів 
сфери обслуговування.

Серед н айс у м л і н н і ш их

— старший провізор Лідія 
Сподіна, асистент Майя 
Чекаиюк, фармацевти Ніна 
Левандюк і Тетяна Родік. 
В усіх починаннях, в успі
хах відчувається впевнена 
рука керівника комсомоль
сько-молодіжного Віктора 
Сподіна.

А недавно в колектив 
надійшла радісна звістка 
— групкомсорга КМІ\ Лі
дію Степанську за ударней 
труд нагороджено значком 
ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п’ятирічки». Іо- 
вариші щиро привітали Лі
дію з почесною нагородою.почесною нагородою.

8. ГРИВА.

На знімках:

КМК Улья

новської ра

йонної апте

ки № Зі;

Фото

гр у п к о м- 

сорг Лідія 

СТЕПАН С Ь- 

КА.

РСР», яке грунтується на 
конституційно закріплено
му принципі свободи совіс
ті у марксистсько-ленінсь
кому його розумінні. Згід
но з ним кожен громадя
нин має право сповідати 
будь-яку релігію чи не спо
відати ніякої, відправляти 
релігійні культи чи вести 
атеїстичну пропаганду; 
всі громадяни мають од
накові права незалежно 
від їх ставлення до релі
гії; всі релігії рівні перёд 
законом; забороняється 
будь-який примус з при
воду спозідання чи неспо- 
відання релігії; недопусти
мо використовувати релі
гію на шкоду суспільству, 
державі чи окремим грома
дянам. За Конституцією 
церква в СРСР відокрем
лена бід держави, а школа 
від церкви. ■

— Степане Васильовичу, 
давайте на деяких з пере
лічених вами питань зупи
нимося детальніше. Скажі
мо, окремі активісти релі
гійних громад твердяїь, 
що раз церква відокрем
лена від держави, то вони 
можуть усі пов’язані з від
правленням культу питан
ня вирішувати так, як їм 
заманеться. Чи правильно 
це?

— Така думка хибка. 
Ще в декреті «Про відо
кремлення церкви від дер
жави і школи від церкви» 
було підкреслено, що віль
не виконання релігійних 
обрядів забезпечується ОС
ТІЛЬКИ, оскільки вони не 
порушують громадського 
порядку і не супроводжу
ються посяганнями на пра
ва громадян. А якщо ко
мусь заманеться порушити 
Законодавство про релігій
ні культи, то органи влади 
не тільки мають право, а й 
зобов’язані виправити ста
новище. Відокремлення 
церкви від держави озна
чає, що органи влади не 
можуть втручатися в дог
матичні справі: церкви. Б 
свою чергу релігійні орга
нізації не 
втручатися в 
економічне 
життя 
числі й 
лу.

— А чи не є таким втру
чанням виховання дітей у 
релігійному дусі за межа
ми школи?

— Законом допускається 
виховання дітей у релігій
ному дусі ТІЛЬКИ в сім’ї 
батьками. І тільки своїх 
дітей. Якщо ж діти не ба
жають засвоювати релігій
ні догмати, відвідувати 
церкву, молитися тощо, то 
ніхто, навіть батьки, не 
мають права примушувати 

«Кодексу 
сім’ю Укра- 
говоріцьсч, 

права не

мають права 
політичне, 

й культурне 
держави, у тому 

й впливати на шко-

їх. В статті 61 
про шлюб та 
їнської РСР» 
що батьківські

будь-яке релігійне об’єд
нання може почати свою 
діяльність тільки після 
прийняття рішення про 
його реєстрацію Радою у 
справах релігій при Раді 
Міністрів СРСР. Про «за
бороненість» говорять ке
рівники деяких баптистсь
ких та п'ятидесятницькпх 
груп. Цс лицеміри і обман
щики. Насправді' вони ви
ступають проти реєстрації, 
закликають до цього свої?: 
одновірців, прагнуть до 
безконтрольності з боку 
органів влади, організації 
протизаконних зборів віру
ючих, релігійної пропаган
ди в громадських місцях, 
примусового навчання ді
тей релігії та інших проти
законних дій. Такі вимоги 
висувають прихильники 
так званої ради церкв 
ЄХБ 1. Антонов, О. Лихо
деев, І\. Снсоєв з Кірово
града, Я. Щапошник і 
М. Кабнін зі Знам’янки, 
І. Бондаренко з селища 
Капітанівки Новомпрго- 
ро’дського району.

— Чому Ж ВОНИ Тс1< бо
яться законного контролю 
за своєю діяльністю?

— Релігійні об'єднання 
утворюються і функціону
ють виключно для задово
лення релігійних потреб 
віруючих — будь-якою ін
шою діяльністю воші не 
мають права займатися. 
А саме до іншої діяльності 
дуже тягне деяких вірую
чих. «Відзначився» в цьому 
плані уже згаданий Анто
нов, член так званої ради 
церков євангельських хрис- 
тияіі-баптіістів. Проповіду
ючи «святі» заповіді, він 
одночасно дозволяв собі 
злісні наклепи на наш сус
пільний лад, політику пар
тії, закликав одновірців 
ПІДМОВЛЯТИСЯ від служби в 
армії «з релігійних мірку
вань». Судовий процес над 
Литоиовим показав, що йо
го вчинки не мають нічого 
спільного з задоволенням 
ного релігійних потреб, 
ідуть урозріз із радянсь
кими законами. Як проти
законні кваліфікуються й 
дії його одновірців О. Ли
ходеева, Я. ПІапошннка, 
М. Кабпша, а також од
ного з керівників кірово
градської групи п’ятиде
сятників Ф Кругликов 1, 
який зрадив, своєму свя
щенному обов’язку — за
хищати Вітчизну, відмо
вившись під час служби в 
лавах Радянської Армії 
прийняти військову прися
гу. А в лютому цього року 
він зібрав 29 молодих лю
дей, серед НИХ Трьох не
повнолітніх, нав'язував їм 
релігійні переконання, ви
кривлені уявлення про ра
дянську дійсність, подібні 
своїм.

Бояться контролю з бо
ку органів влади і п’яти-

десятники кіровоградці 
В. Богуцький, І. Бабійч}к, 
житель села Марто-Іванів- 
ки Олександрійського ра
йону А. Котляров. Остан
ній раніше притягувався 
до кримінальної відпові
дальності за пограбування 
з розбоєм і нині не 
того, щоб нечесним 
хом поживитися за 
нок одновірців.

— Останні ваші
наводять на думку про те, 
що і-ленів деяких релігій
них груп єднають і якісь 
матеріальні інтереси. До
водиться чути про фінан
сову допомогу сектантсь
ких груп віруючим. Що з 
цього призоду говорить !< 
закон?

— Матеріальна підтрим- І 
ка релігійною громадою 8 
будь-якого її члена забо- І 
ронена «Положениям про 
релігійні об’єднання», ос
кільки не має нічого спіль
ного з відправленням ре
лігійних культів. Ватажків 
псзареєстрованігх громад 
це положення не влашто
вує, бо вони хотіли б кар
бованцем принаджувати в 
секту нових «братів» і І 
«сестер», та ще й для себе 
при цьому щось уривати. 
Родина Антонова, примі
ром, отримує грошову до
помогу ие тільки від одно
вірців, а й від зарубіжних 
ангпрадянськпх центрів. 
Меркантильні інтереси ці
єї сім’ї часто виступають 
на перший план. Ось що 
пише в щоденнику, який 
було знайдено в тайнику 
разом з ворожою літерату
рою, дружина Антонова 
Неоніла Іванівна про ак
тивну підручну свого чоло
віка М. Сесмій — касира 
кіровоградської групи при
хильників ради церков 
ЄХБ: «Марія Сесмій за
явила, що в зв’язку з 
арештом Івана Яковича 
дуже багато витрат. Я бу
ла вражена...» І з вдячніс
тю пише в цьому ж щодєір 
пику про віруючих, які 
роблять внесок (грошовий) 
для її чоловіка та приво
зять фрукти, наголошуючи, 
що дехто від цього ухиля
ється.

— Якщо релігійні грома
ди не мають права виділя
ти гроші їх членам, то на 
які ж цілі використовую
ться кошти від добровіль
них пожертвузань вірую
чих? Чи законне таке зби
рання грошей?

— Цілком законне. Вони 
йдуть на утримання мо
литовного приміщення, 
культового майна, найман
ня служителів культу та 
інші цілі. Зауважу, що зби
рати пожертвування дозво
ляється тільки в межах 
молитовного приміщення.

— Чи входить у коло 
повноважень органів влади 
контролювати надходжен
ня і витрати цих коштів?

— Так, органи влади зо 
бов’язаиі це робити і за
побігати зловживанням, 
які, па жаль, трапляються 
і в нашій області. Примі
ром, колишній голова ви
конавчого органу релігій
ної громади з села Гурій
ки Долинського району 
Г. Куксенко привласнім 
1000 карбованців церков
них коштів, а 1. Кривошея 
з дружиною під час цер
ковної служби намагалися 
забрати собі всі зібрані 
гроші.

Переважна більшість ві
руючих дотримується дію
чих законів, лояльна до 
політики Радянської дер
жави. Каламутять воду 
лише окремі екстремістсь
кії настроєні елементи, 
котрі намагаються, як ми 
бачимо, з вигодою для се
бе діяти врозріз із зако
ном. Наведені МНОЮ Гірше-; 
лади його порушення, га
даю, допоможуть читачам 
хоча б частково з’ясува
ти, що дозволено і що не
допустимо 
Радянської 
нерки.і.

у відносинах’ 
держави і

Розмову зела
Н. ДАНИЛЕНКО.



ЗО квітня 1983 року «Молодим комунарі» З стор

З ВІРНІСТЮ СИНІВ
Триває Всесоюзна експе

диція «Літопис Великої Віт
чизняної». Сотні юнаків та 
дівчат, що 9 квітня стали 
на Вахту пам’яті — Вахту 
миру, вирушають нині в 
походи «Шляхами слави 
батьків». 26 кзітня на пло
щі біля зазоду радіовиро- 
бів було дано старт тради
ційному автопробігу, при
свяченому дню Перемоги, 
Маршрут пробігу, довжина 
якого 3200 кілометрів,

ПОЗАШТАТНИЙ
ЧИ ЗНАЄШ ТИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО РУХУ? пост дді

| Юиі друзі!
; Кожного дня вам дово- 
I диться переходити вули- 
I цю, користуватись гро- 
I мадським транспортом, у 

багатьох із вас є власні 
велосипеди — тож ви бе
рете участь у дорожньому 
русі. Знання правил його 
для сучасної людини — 
необхідність, адже пору- 

і шения їх часто призво
дять до тяжких наслідків.

Для того, щоб допомог
ти вам, дорогі піонери і 

проляже через міста-герої 
Мінськ, Київ, фортецю-ге- 
рой Брест (із заїздом з 
Хатинь), Вінницю, Хмель
ницький, Тернопіль, Ужго
род, Львів, Оршу, Чернігіз, 

До далекої дороги гото
ві 12 легкових машин. На 
них — стрічки з написа
ми: «Пам’яті героїв — по
клонись, вірності Вітчизні 
— поклянись!», «Ніхто не 
забутий, ніщо не забуто!».

Учасники пробігу покла-

школярі, перевірити свої 
знання правил дорожньо
го руху, поглибити їх, об
ласна державна автоін
спекція управління внут
рішніх справ Кіровоград
ського облвиконкому і ре
дакція газети «Молодий 
комунар» запрошують взя
ти участь у вікторині «Чи 
знаєш ти правила дорож
нього руху?».

Вікторина розрахована 
на п’ять турів і проходи
тиме у квітні—червні ни

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

ли вінки і квіти до пам ят- 
ників загиблим воїнам.

Більшість учасників про
бігу — передовики вироо- 
ництаа. Анатолій Циганаш, 
наприклад, — бригадир 
бригади слюсарів, він уже 
четвертий рік серед пра
вофлангових соціалістич
ного змагання, учасник 
усіх минулих автопробіг^. 
Як І постійний його неріз
ких — Олександр Федо
рович Паніотоз.

нішнього року. Після кож
ного туру підбиватимуться 
підсумки. Переможців вік
торини серед учнів 5—8 
класів буде премійовано 
путівками у республікан
ський піонерський табір 
«Молода гвардія», який 
знаходиться в Одесі, пе
реможці серед учнів най
молодших і старших кла
сів одержать подарунки 
та сувеніри.

Сьогодні пропонуємо

Колона машин вирушає 
з дорогу. Учасники пробі
гу повернуться □ Кірово
град 7 травня. За них у ці 
дні працюватимуть їхні то
вариші з бригад, відділів, 
дільниць зазоду радіови- 
робів. За них і за героїз- 
земляків, яких зарахували 
з свої трудові колективи.

А. БЕЗТАКА,
громадський корес

пондент «Молодого ко
мунара».

На знімку: мітинг перед 
початком автопробігу. 
Фото 3. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ОБМІНЯЛИСЯ 
ДОСВІДОМ

Юнак іде овіяним герої
кою шляхом батьків і дідів. 
З хвилюванням зін знайо
миться з містами і селами, 
де з роки громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн 
розгорялися запеклі битви, 
а потім відроджувалися з 
руїн заводи і фабрики, ви
вчає документи і реліквії 
тих далеких днів, розмов
ляє з ветеранами-фронто
виками, героями перших 
п'ятирічок...

Про те, як зробити цей 
пошук цінавішим, повчаль
нішим, йшла грунтойна 
розмова на проведеному в 
столиці України пленумі 
республіканського штабу 
Всесоюзного походу комсо
мольців і молоді по місцях 
революційної, бойової | 
трудової слави Комуністич
ної партії і радянського 
народу. 8 роботі пленуму 
взяли участь голови об
ласних штабів походу, 
представники обкомів
ЛНСМУ, міністерств і ві
домств республіки.

У доповіді голови Укра
їнського республіканського 
штабу походу дзічі Героя 
Радянського Союзу О. Ф. 
Федорова, виступах акти
вістів було проаналізовано 
підсумки 10-го етапу Все
союзного походу, поруше
но питання, пов'язані з 
проведенням його 11-го 
етапу, присвяченого 40-річ- 
чю перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні. На пленумі ви
ступив перший сенретзр 
ЦК ЛКСМУ 3. І. Миронен
ко.

(РАТАУ).

Намалюйте їх.
5. З якого віку можна 

водити мотовелосипед з 
робочим об’ємом двигуна 
до 50 кубічних сантиметрів 
і конструктивною швид
кістю до 40 кілометрів на 
годину?

Редакція чекає ваших 
відповідей, юні учасники 
вікторини. На конверті ро
біть помітку «Вікторина 
«Чи знаєш ти Правила до
рожнього руху?».

Л. ЩЕРБИНА, 
старший інструктор 
обласної державто- 
Інспекції.

Так починалася 
біографія 
«Факела»
Новостзорений загін без

корисливої праці «Фа
кел» Кіровоградського 
державного педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна продовжує добрі тра
диції студентських заго
нів вузу — організовува
ти і проводити суботники 
на підприємствах. Так, не
давно на прохання керів
ників Кіровоградської ово
чевої бази допомогти пе
ребрати озочі бійці «Фа
келу» охоче відгукнулися. 
Вони на чолі зі своїм ко
мандиром Тамарою Горо- 
диською за кілька годин 
перебрали три тонни ци
булі і три тонни буряків.

Так починається трудо
ва біографія четвертого в 
інституті загону безкорис
ливої поаці «Факел».

В. ВОСКОБОЙНИК, 
боєць СЗ «Факел».

знайшла бойова нагоро
да — орден Червоного 
Прапора — ветерана Ве
ликої Вітчизняної війни 
та праці з Допинської Іва
на Сергійовича Проценка. 
Фронтовика привітали слу
хачі чергового заняття кі- 
нолекторію «Майбутній во
їн», що відбулося недав
но з кінотеатрі імені 3. І. 
Леніна райцентру.

(Наш кор.З-

СПОРТ СПОРТ
ФУТБОЛ

Програвши павлоградсь
кому «Колосу» (0:1) кіро
воградська «Зірка» пере
містилася ще нижче в тур
нірній таблиці. Не врако-

вуючи результатів вчораш
ніх матчів (наші земляки 
на своєму полі грали з 
«Кривбасом»), турнірне 
станозище команд таке:

1. СКЛ Одеса
2. «Закарпаття»
3. «Буковина»
4. «Шахтар»
5. «Колос»
6. «Торпедо»
7. «Атлантика»
8. «Прикарпаття»
9. «Нива» Вц

10. СКА Київ
11. «Кривбас»
12. «Океан*
13. «Металург»
14. «Кристал»
15. «Авангард»
16. «Стахановец'ь»
17. «Нива» Бис
18. «Спартак»
19. «Суднобудівник»
20. «Зірка»
21. «Дніпро»
22. «Десна»
23. «Поділля»
24. «Фрунзенець»
25. «Новатор»
20. «Маяк»

в н п М О

6 2 0 IS 2 14
5 4 1 IS— 9 14
6 1 3 18— 4 13
5 3 2 15 — 5 13
5 2 2 13 — 7 12
5 2 2 9— 6 12
5 2 2 6 — 4 12
5 2 3 10 — 10 12
4 4 1 16— 6 12
4 4 2 13— 12 12

6 С fi 5 12
4 3 2 ll— 3 It
3 5 г 7— 3 11
5 0 3 10- 5 10
4 2 3 5— 8 10
3 3 4 4— 8 9
2 4 3 4 — 7 8
2 3 4 4 — 8 7
2 3 3 4 — 10 7
1 4 5 3— 8 6
1 3 6 1 — 14 5
1 2 0 2_ 9 4
0 4 5 3— 11 4
1 1 7 5 — 20 3
0 3 7 3 — 10 3
0 3 0 3 — 16 3

ФЕХТУВАННЯ
ПАМ’ЯТІ ЗЕМЛЯКА —---------

Відкритий традиційний юнацький турнір з фехтування пам’яті нашого зем
ляка — Валерія Бондаренка два дні проходив у залі дитячо-юнацьної спорти-з- 
ноі школи ДСТ «Спартак», що з обласному центрі.

В поєдинках на фехтувальних доріжках ьзяли участь понад сорок мушке
терів. Крім кіровоградців, за звання сильніших вели боротьоу і гості - з Пол
тавської, Ростозсьної та Хмельницької областей. - , .

До програми входили поєдинки лише шаблістів (3. Бондаренко займався ц-і л 
видом зброї).

Серед юнаків старшої вікової групи всі три призові місця зайняли наші 
земляни — кандидати в майстии спорту Сергій Колотуха, гОріи Феронов та Олег Воронько. В групі молодших юнаків пе?емежцями стали кіровоградець Ва
лерій Косолапов, хмельничанин Дмитро Петренко і кіровоградець Сергій П..т- 
Р0ННО (всі першорозрядники)

У командному заліку вища сходинка дісталася другому складу н,Р°?°гРаА' 
Ціз. :3. LUAbAJilri.

На знімну; Сергій НОЛПТУЧД (зліва) і Валерій К0С0ЛАП03.у. с-ергіи КОЛО! УХА (зліва; фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

шани
НА
КУБОК
«ОЛІМП»

У шахово-шашковому 
клубі облради ДСТ «Спар
так» відбулася першість 
обкому профспілки праців
ників культури. Команди 
розділились на дві підгру
пи. Переможцями в них 
стали представники обко
му ЛКСМУ.

В особистому' заліку 
найкращі результати пока
зали В. Шатний, В. Момот 
(обком ЛКСМУ) та Г. Ми
хал юкова (ДЮСШ обл- 
спорткомітету).

Головний суддя змагань, 
Г. Дубівка врунив пере
можцям перехідний кубок 
«Олімп» і грамоти.

А. ПЕТРИК.

Д Все більшого розма
ху набирає спартакіада 
обласної ради ДСТ «Спар
так», яка проводиться за 
програмою VIII літньої 
Спартакіади УРСР. Ви<’* 1 2 3 4 
відбулися баскетбольні та 
волейбольні турніри Між 

вам запитання першого 
туру:

1. Що ви знаєте з історії 
Правил дорожнього руху? 
Як називалися перші ра
дянські правила руху?

2. Хто взажається пішо
ходом?

3. Чи дозволяється їзди
ти на велосипеді вдвох? 
Якщо так, то в якому ви
падку?

4. Які знаки встановлю
ють безпосередньо перед 
пішохідним переходом?

чоловічими і жіночими 
командами.

Минулої неділі завер
шилися змагання з настіль
ного тенісу. У першій гру
пі впевнену перемогу здо
були тенісисти обкому 
профспілки авіаційних пра
цівників. Серед команд 
другої групи найсильніши- 
ми були спортсмени обко
му профспілки державних 
установ.

♦ ♦ *

А А команди десяіи 
навчальних закладів розі
грали кубок облради ДСТ 
«ипартак» з цього виду 
спорту. Перемігши своїх 
суперників, володарями 
Кубка стали тенісисти ви
щого льотного училища 
цивільної авіації, які у фі
налі завдали поразку 
спортсменам училища обп- 
побутупразління — 2:0.

В особистій першості 
серед дівчат впевнено пе
ремогла Олена Ємець з 
команди вищого льотного 
училища.

Серед юнаків поза кон
куренцією був кандидат в 
майстри спорту, член збір
ної команди області Оле •- 
сандр Ширшоз з льотно- 
штурманського училища.

* * »
А Популярності-набуває 

боротьба дзю-до серед 
курсантів вищого льотного 
училища цивільної авіа.цї, 
де на громадських засадах 
тренером працює Олек
сандр Луппо. Тільки в ми
нулому році тут підготоз- 
лено 5 кандидатів в майст
ри спорту, три першороз
рядники, 30 спортсменів 
масозих розрядів, 16 гро
мадських тренерів. До 
послуг спортсменів — спе

ціалізований спортивний 
зал боротьби, де налагод
жено систематичні учбово- 
тренувальні заняття.

Нині збірна команда 
облради ДСТ «Спартак» з 
боротьби дзю-до складе
на зі спортсменів цьото 
навчального закладу. Дня
ми борці виїздили в 
м. Чернівці на командний 
чемпіонат Укрради ДСТ 
«Спартак», де зайняли 6 
місце з республіці.
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IV ТУР
«Потоп»,- 43.

кропивою та

пожалитися,

І

МОЛОДІЙ 
ГОСПОДИНІ

«Як і кожна дівчина, я 
гтараюсь вдягатися гарно. 
Але так гірко іноді чути за 
спиною несхвальні заува
ження перехожих щодо 
мого вбрання. Чому це 
так? Я ж маю і вельвето
вий комбінезон, і блиску
чу шаль, і кросовки...» — 
піваркуша займає у автор
ки листа Ірини Г. перелік 
модних речей. «Суботній 
кур’єр» 
як їх 
щоб 
ний і

чином у дорогу, для вули
ці і відпочинку; інколи н 
на роботу та навчання — 
залежно від їх специфіки.

сьогодні 
компонувати 

мати еигляд 
елегантний.

радить, 
з тим, 
приєм-

Як вдало
підібрати одяг
у спортивному

Діловий одяг
Простіший, нейтральні

ший, ніж спортивний, з 
меншою кількістю дета
лей. У ньому можна ходи
ти, на роботу чи в інститут; 
доречний він буде й на ву
лиці, іі па офіційному при
йомі, а на крайній випа
док — і на святковому. 
Для дівчат це трикотажні 
плаття, костюми, кофточ
ки, а також сумки і взут
тя без особливих стильо
вих прикмет. Для хлопців 
— костюм із галстуком чи 
прості брюки із светром, у 
руках — «дипломат» чи 
портфель, туфлі звичайні.

однаково (і 
забарвлені 

11 а іі меч-

стилі
Якісь із його елементів 

(планки, погончики, де
коративна строчка, наклад
ні кишені, металева фур
нітура, 
кавка») 
присутні 
предметі 
ром, хорошпй ансамбль ут
ворюють джинси (або 
спідниця з кишенями) та 
батник і куртка- «дутик» 
(чи джемпер грубої в’яз
ки). Сюди пасує лише 
взуття на низькому підборі 
чи невисокій «танкетці». 
Пого ж слід надівати і до 
суконь у стилі «сафарі». 
Сарафани і комбінезони 
такого типу найкраще но
сити з простими блузками 
з мінімумом деталей чи 
водолазками. Фірмові ети
кетки — теж атрибут 
спортивного стилю. Стеж
те, щоб їх було на вашому 
одязі не більше двох (а 
ще краще — одна, і яко
мога менших розмірів), 

' інакше вп будете нагаду
вати заклеєну афішами 
вітрину. Сумки — «хлоп
чачого» типу на ремінці 
через плече. Сережки, ку
лони, перстві, ланцюж
ки, брошки і блискучі за
колки для волосся тут зай- 

Олягаються подібним

застібки 
мають 
на кожному 

вбрання. Примі-

«блпе- 
буги

і

Вбрання
для урочистих
випадків
та вечірнє

Для дівчат воно 
рішується в романтично- 
жіночому стилі. Платгл 
з оборками, рюшами, 
мереживом. Туфлі чи 
босоніжки — на тонкому 
каблучку, сумочка малень
ка, найкраше взагалі без 
ручок, типу портмоне. Ве
чірній наряд можна поши
ти з блискучої тканини 
(саме сюди підійдуть 
шаль і ювелірні прикраси). 
Юнаки можуть одягти 
костюми, світлу сорочку із 
звичайним галстуком 
«метеликом».

Підбір
КОАЬОрОВОЇ

ви-

або

гами
Пам’ятайте, що у 

тому одязі не повинно
ва-

бути більше трьох кольо
рів одночасно. Два з них 
них мають повторюватись 
у різних предметах — най
краще, коли 
неяскраво)
взуття і сумка.
иіс ви ризикуєте здавати
ся невдало вбраними тоді, 
коли віддасте перевагу од
нотонному одягові. Квіт
часті плаття шийте в ро
мантичному стилі і носіть 
їх лише в жарку погоду. 
Якщо ви одягаєте, наприк
лад, яскраву спортивну 
куртку чи пуловер, то та
кого ж виразного (і в тон) 
кольору має бути і ще 
щось: взуття чи гольфи у 
дівчат. Галстук — завжди 
під колір костюма, сорочка 
при барвистому галстуку 
без малюнка. До костюма 
з малюнком галстук одио- 
т рішив.

ТА КРОПИВОЮ
Навесні й на початку лі

та в меню корисно включи
ти борщ із 
щавлем.

Щоб не 
кропиву збирають у рука
вицях, перебирають її та 
ретельно мшоть. Після 
цього кладуть у кип’яток 
і варять до м’якості. Каст
рулю при цьому щільно 
накривають кришкою. Да
лі кропиву відкидають у 
сіно і через нього проти
рають.

Л вже відтак її можна 
залити гарячим м’ясним 
бульйоном із картоплею.

Перед тим, як подавати 
борщ на стіл, заправте 
його сметаною і шматочка
ми круто звареного яйця. 
Деякі господині у борщ 
додають трохи щавлю для 
кислоти.

Отже, на 500 грамів м’я
са потрібно 500 грамів 
кррпііон, 200 грамів щав
лю, сіль за смаком.

V
II

і

Деякі
застереження

Уявіть дівчину в зеле
ній кофті, червоній юбці і 
жовтих черевиках. Пра
вила «трьох кольорів» до
тримано, а враження не
приємне. Ось деякі комбі
нації барв, яких слід уни
кати: червоного — з зе
леним. коричневим, жов
тим; зеленого — з синім, 
чорним, коричневим; лп- 
мон но-жовтого — з бор
довим, сірим, ліловим.

Несумісні галстук
джинси, вельветові брюки 
і шифонова блузка, плаття 
з оборками й кросовки, 
спортивна куртка і бар
виста широка спідниця. 
Ніші модно носити 
(неблискучу!) під
пальто. Воно в такому ви
падку має бути однотон
ним з оксамиту, велюру 
чи тонкого букле, але ні в 
якому разі не шкіряне або 
— ще гірше — з сукна в 
клітинку. І ще: не слід на
дівати прикраси з різних 
металів — приміром, се
режки золоті, а перстень 
срібний, це несмак.

і

шаль
комір

НА ЗИМУ
Щоб і взимку можна бу

ло пригогупати смачні суп 
або борщ 
в:таміии і 
шпинатом 
день іреба 
тепер.

Молоде листя зривають 
ще до того, як рослина 
почне розвивати стебло. 
Гетсльпо перебирають і 
промивають його. Потім 
бланшують — тоб о 
опускають па одну .хвили
ну в окріп і щільно скла 
дають у скляні банки. Далі 
протягом години посуд із 
зеленню кип’ятять у каст
рулі. Після цього байки 
швидко закупорюють.

Можна заготовити на зи
му і пюре з зелені. її при 
цьому бланшують 3—1 
хвилини і протирають че
рез сито. Пюре нагрівають 
у каструлі до кипіння, га
рячим розливають у банки, 
стерилізують протягом го
дини і закупорюють.

Деякі господині заготов
ляють щавель і шпинат із 
сіллю, тоді краще зберіга
ються вітаміни, 
грамів дрібно 
золені треба 
солі. Отриману 
дають у банки 
рюють.

1 ще одна порада моло
дій іосподині. Стерилізо
вану зелень, засолений 
шпинат, щавель рекомен
дует ься зберігати на холо
ді, але не нз морозі

А. КОНОВАЛЕНКО.

з багатими на 
мінеральні солі 
чи щавлем, зо- 

консервувати

я з „хвостиком“
-------------- ГУМОРЕСКА------------------ —-------------------

На цей раз Гавриленку 
не допомогли навіть шпар
галки — екзамен з мате
матики провалив з тріс
ком. Одне слово — плака
ла стипендія.

«Що ж робити? — му
чився Гавриленко.— Напи
сати листа батькам і роз
повісти, що маю «хвоста», 
сиджу без стипендії і на
дія тільки на їхню допо
могу? Але поки той лист

дійде... Мабуть, ударю те
леграму. А в листі роз
тлумачу докладніше».

І того ж дня на село по
летіла телеграма: «Є хвіст 
сидіти стипендії важкувато 
надія вашу допомогу».

Батьки кілька разів пере
читували телеграму, довго 
розмірковували, врешті, 
вирішили послати гроші, е 
заодно і відповідь у пись
мовій формі:

«Дорогий наш синочку. 
Ми розуміємо, що ти еже 
дорослий і маєш право 
на свою сім’ю, але чому 
ти кал« нічого не розповів 
про це, коли приїжджав 
минулого разу? Ми ж усе- 
таки твої батьки. Тепер, 
коли і ти став батьком, 
згадаєш нас.

Віримо і розуміємо — 
однієї стипендії дгя сім ї 
мало. Ми, як ти знаєш,

«Молодой коммунар» — 

орган Иировоградского 

областного комитета 
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Індекс 61 ЮЗ.

манго». 
Легат.

По вертикалі: і. Пегас.
2. Кураре 3. Доміно. 4. Тюр
мі. 8. Рйдваїі. 10. Ткачон. 
11. Разін 12. Бейль. 13. Ко
лет. 17.. Гобелен. 18. Ідео
лог. 20. Титан 21. Праща. 
25. «Набат». 26. Кібела 
27. Аматі. 28 Вікінг. 29. Ві- 
лія. 35. Ліктор. 36. Наапет. 
38. Солоп. 39. .Марат.

Продовжує. лідирувати 
П. Онищенно із Кіровогра
да. В -його актині — 170 
очок. .Далі учасники розта
шувались так: Б. Кришиш 
(Кіровоград) — 163 очка,
B. Нечилоренко (Знам'ян
ка) — 161, ІО. Іванов (Кіро
воград) — 126, П. Бляїцуи

............. (Вільшанка) — 125, П. Кі- 
Іваиов гель (с. Іванівна Новоукра- 

шського району) — 124,
Л. Лісойван (с. Добрянка 
Вільшанського районе) — 
103. В. Кравченко (с. Йоси
півна Вільшанського рано
ву) — 91, С. Стеценко (Кі
ровоград) — 83. І. Осипов 
(Кіровоград) — 78. Г. Кос
ной (емт Вільшанка),
C. Мар’янова (с. Добрянка 
Вільшанського району) — 
77. С. Ноздрачов (Кірово
град) — 72. С. Єлінецьна 
(Кіровоград) — 69, Г. ОвдІ- 
енно (с. Пстрокорбівка 
Нозгородківськоїс району) 
•— 58. Н. Філоненно (Світ-

54. Т. Альо- 
шина (Кіровоград) — 53.

Для четвертого туру 
схвалено кросворд «Укра
їна» П. Блящука із селища 
Вільшанки. Останній строк 
надсилання відповідей — 
15 травня за поштовим 
штемпелем.

Кросворд «Україна»

Восьмикласник із Н1р> 
«ограда о. Шумськпи бра
ги участь т конкурсі «Еру- 
дит» почав з третього ту
ру, ікзвйжаґочн на те, що 
пропустив перші дна. 32 
очка — такий, його дебют. 
На очко менше здобув іще 
один дебютант — В. Оппя 
з селища Вільшанки. Вся 
боротьба за головний приз, 
вважають вони, попереду.

Тему дивно, що. деякі 
учасники «Ерудита», які 
ііісяя першого туру були 
в лідерах, спіткнх шивсь на 
я іте ра гу їм і ом у к рос ворді 
1/. Опищенка. склали 
зброю.

А переможцем третьою 
туру, розгадавши 42 запи
тання із 44. знову став ні- 
ровоградець 10. І---------
Жюрі взяло у нього неве
личке інтерв’ю.

— Юрію, кілька слів про 
себе...

— Закінчив наш педінс
титут. піші працюю вчите
лем фізики й математики 
у Кіровоградському нав
чально - консультаційному 
пункті Київської міжоблас
ної ніколи сліпих і мало- 
зрячих. Захоплююсь літе
ратурою, музикою; а яаіі- 
бч.ыне — радіосправою...

Відповіді на кросворд 
«Ісіорпчиий» Б. Кришкіна 
такі:

По горизонталі: 5 Феруг. ловодськ) 
6. Чохов. 7. Аргамак. 8. Кін
нота. 14. Гаиді. 15. Гегемон. 
16. Канон. 19. Сірацо. 20. 
Тюльп. 22 Діогеи. 23. Рен
та. 2-1. «Народ». 30. іМарігі 
31. Німфа. 32. Овідій. 33. 
Бабеф 34. Плутонг. 37. Лі
лія. 40. Барокко. 41. *Та-

чч

партизанського 
Україні е рони

Для 900 
нарізаної 

і00 грамів 
масу скла- 

і закупо-

давно нз пенсії і особли
вих турбот не масмо. Тему 
шаноана невісточка Надія 
може цілком розраховува
ти на нашу допомогу. Не
хай привозить того «хвос
та», хоч побачимо, що в 
нас за онуча. Поки будете 
єчитись, хай поживе у нас, 
а пізніше заберете. Та й 
езм буде легше. Матеріа
льно допоможемо — що
місяця пересилатимем од
ну пенсію. Ждемо Надію з 
«хвостиком». Цілуємо. 
Мати, батько».

А. ТОНДІЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ. 2. При
тока Південного Бугу. 7. 

» Жанр усної народної твор- 
| чості. 8. Річка в басейні 
З Дністра. 10. Настінний сеі- 
| тильнин. 11. Дреелянсьний 
і князь, що згадується в 
в давньоруських літописах. 
• 13. Українська співачна і

драматична актриса. 14. 
» Український вчений у га- 
» лузі лісівництва, 17. Яви- 
8 ща, пов’язані з розчинен- 
в ням гірських порід водою; 
І поширені у Кримських го- 
| рах. 20. Масно Українських
5 Карпат. 22. Поселення ча-
1 сіо кам’яної доби. 24. Цін

ний хутровий звір. 28. Ук-
§ раїнський радянський по-
8 ет. 29. Український радян- 
е ський ботанік. ЗО. Богиня
6 сонця у східних слов’ян, 
.■і 31. Радянський історик, ав- 
В тор праць з історії держа- 
£ ви і права Київської Русі.

35. Давньоруське місто.
37. Український оадянсь-

2 кий художник. 38. Птах. 
5 39. Знатна уноаїнсьна лан- 
а нова 42. Український вче- 
I ний-мегалург. лауреат Ле-
9 пінської премії. 45. Річка 
§ на Київщині. 47. Українсь- 
I ний композитор, аетор опе- 
" ри «Бранна». 43. Ечи-

нок, дія. 49, Декоративна 
ї рослина, поширена в Кри- 
а му. 50. Осад на внутрішній 
? поверхні стін теплообмін- 
0 них апаратів. 51. Київський 
£ князь.
І ПО ВЕРТИКАЛІ: І. Вапня

кові пасма на Волино-По- 
_ дільській височині. 3. За- 
| хоплення. завзяття. 4. (Ла- 
В тематичний термін. 5. Юний 
1 .тяг—-т івианярмяв ежгсзгаїЕкі

(Наступний помер «Молодого комунара» вийде 
1 Травня 1983р.).

учасник 
руху на 
Великої Вітчизняної війни. І
6. Український танець. В
7. Гідрат окису калію. 9. Ц 
Далекосхідна риба, аклі
матизована на Україні.
10. Автор роману ♦•Надія », ії 
12. Прилад для вимірював- Г. 
ня глибини річки, моря. В 
15. Український спортсмен, | 
олімпійський призер. 16. ; 
Працівник сільського гос- И 
псдарстеа. 18. Мінерал. N 
19. Унраїнська письменни- ■ 
ця. автер роману «Степо
вими шляхами». 21. Тери- с 
торія у нижній течії Дніп
ра, де селились запорожці.
23. Прямокутний дерев’я
ний зруб. 25. Річка в басей
ні Дніпра. 26. Місто на Ук
раїні. 27. Пссгла Т. Г. Шев
ченка. 32. Літсратурно-на- 
уноеий і політичний жур- г 
нал, е якому співробігни- Н 
час І. Франно. 33. Антоло- І 
гія української літератури, Г 
присеячена століттю з ча- В 
су виходу «-Енеїди» І. Кот- І 
ляревсьного. 34 Українсь- ! 
кий радянський прозаїк. | 
36. Тверде тіло V формі 
многогранника 37. Герої
ня визвольної боротьби ук- Е 
раїнсьнсго народу проти [ 
польської шляхти. 39. Пар- | 
ні струни в струнних му- В 
зичних інструментах. 40. г. 
Український поет. 41. Най- | 
мит за часів Запорізької | 
Січі. 42. Російський пись- І 
гленник. перекладач творів І 
В. Стефанина. 43. Сходи на Г 
судні. 44 Український коб- Ё 
зар. 46. Радянський війсь- 
косий діяч, учасник грома- > 
дянсьної війни на Україні. І
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