
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ВАЖЕЛІ
Завершив роботу дво

денний республіканський 
семінар по створенню базо
вих комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад 
і організації соціалістично
го змаганіїя. В ньому взя
ли участь голови правлінь 
колгоспів, перші секрета
рі міськкомів і райкомів 
комсомолу, бригадири 
тракторних бригад.

Учасники семінару від
відали к о м с о м о л ь с ь к о - м о - 
лодіжну бригаду ордена

/

ЗА ЗРАЗВСОВЕ МІСТО
Відбувся черговий пле

нум Кіровоградського мі
ськкому ЛКСМ України, 
який розглянув питання 
«ГІро підвищення ролі 
комсомольських організа
цій в боротьбі за перетво
рення Кіровограда в місто 
високої сфоктпвиості ви
робництва, високої куль
тури і зразкового поряд
ку». З доповіддю в цьому 
питанні виступив перший 
секретар міськкому ком
сомолу В. Кулик.

І доповідач, і виступаю
чі па пленумі відзначали, 
що, виконуючи комплекс-

УСПІХУ
Леніна колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Новоукраїи- 
ського району, яку очолює 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці Олександр Васильо
вич Гіталов. Олександр 
Васильович познайомив 
гостей зі структурою трак
торної бригади, відповів на 
їхні численні запитання.

У роботі семінару взяли 
участь перший секретар 
Новоукраїнського райко
му партії В. Я. Круценко, 
секретар ЦК ЛКСМУ А. С.

іній план соціально-еконо
мічного розвитку міста на 
XI п’ятирічку, кіровоград- 
ці добилися певних успіхів 
у господарському і куль
турному будівишпні. За 
роки одинадцятої п’яти
річки понад план буде 
реалізовано продукції на 
53 мільйони карбованців, 
продуктивність праці в 
промисловості зросла на 
18,6 процента. В ці досяг
нення зробили свій внесок
1 комсомольці та молодь. 
Нині вже 25 КМК і понад
2 тисячі молодих трудів
ників міста відралортува- 

Матвієнко і перший секре
тар обкому комсомолу І. О. 
Шевченко.

Пленарна частина семі
нару проходила на базі 
комсомольсько - молодіж
ної тракторної бригади 
імені XIX з’їзду ВЛКСМ 
колгоспу імені Ленінсько
го комсомолу цього ж ра
йону.

Двадцять років тому, 
коли народився їхній ко
лектив, в бригаді було 35 
чоловік. Нині її склад 
збільшився майже втричі, 
зміцніла матеріально-тех
нічна база. З'явилися но
ві сучасні майстерні, по
бутові приміщення —

лп про виконання завдань 
XI п’ятирічки.

Постійно в центрі уваги 
комітетів комсомолу зна
ходиться питання приско
рення науково-технічного 
прогресу. Наприклад, в XI 
п’ятирічці на виробничому 
об'єднанні по сівалках 
«Червона зірка» у резуль
таті впровадження ’ орга- 
пізаційво-технічннх захо
дів умовно вивільнено 1300 
чоловік. Цілеспрямовано у 
комсомольських організа
ціях міста ведеться робота 
й по економії і бережли
вості.

сауна, кімнат психологіч
ного розвантаження, спор
тивний майданчик. Ті, хто 
працював у колективі 20 
років тому, тепер щедро 
передають свій досвід 
молодій зміні. І ніякі, на
віть найкращі посібники й 
інструкції не зможуть за
мінити молодим механіза
торам ту теплу і невиму
шену розмоєу біля розігрі
того трактора, дружбу, 
живе слово, радість без
посереднього людського 
спілкування молодих і до
свідчених, які розпочина
ли свій трудовий шлях 
тут же.

У комсомольсько-моло
діжному колективі на мо
лодих лягає більша відпо
відальність, їм довіряють, 
але й питають з них вдві
чі більше. Нині в колекти

' Разом з тим, як відзна
чалося на пленумі, у ро
боті комітетів комсомолу 
но перетворенню Кірово
града у місто ВИСОКО! 
ефективності виробництва, 
високої культури і зразко
вого порядку є ряд суттє
вих недоліків. Ще слабо 
комсомольські організа
ції займаються організа
цією дійового соціалістич
ного змагання серед ком
сомольців і молоді, робо
тою з відстаючими КМК. 
Стиль і методи діяльності 
багатьох із них не пов- 
іюіо мірою відповідають 
вимогам сьогоднішнього 
дня.

Більше уваги комітетам 
комсомолу треба приділя
ти роботі по попереджен- 

ві з 95 механізаторів 61 
має кваліфікацію першого 
і другого класу.

Щороку в бригаду при
ходять 5—6 новачків. Пра
ва на водіння техніки во
ни одержують в середній 
школі. Тут процес їх ста
новлення проходить швид
ко, бо відчувають колек
тивну підтримку і турбо
ту. Так прийшли і залиши
лися працювати брати Но- 
викови, Колесникови, бать
ко й син Гламазіни.

Колективізм, взаємови
ручка — основні важелі 
успіху бригади. Цс довів і 
бригадний підряд, за яким 
вперше цього року почав 
працювати колектив. За 
підсумками кінцевого ре
зультату господарювання 
на кожний карбованець 
заробітної плати механі

цю правопорушень серед 
молоді, боротьбі з пияц
твом. На пленумі відзна
чалося, шо комітети ком
сомолу виробничого об'єд
нання «Друкмаш» і заводу 
радіовпробів слабо працю
ють по організації шеф
ства над дитячо-юнацьки
ми клубами за місцем про
живання.

Комітети' комсомолу міс
та мають цілеспрямовані
ше займатися питаннями 
організації змістовного до
звілля молоді, роботою по 
наведенню в місті зразко
вого порядку.

У постанові пленуму 
було зобов’язано Кіров- 
ськнй і Ленінський райко
ми комсомолу м. Кірово- 

затори додатково одержа
ли по 96 копійок.

Бригада неодноразово 
перемагала в районних і 
обласних змаганнях. її чле
ни довели, що можуть 
працювати не гірше, а на
віть краще, ніж колекти
ви, основний склад яких— 
люди з багаторічним дос
відом.

М. ЛЕБІДЬ.

На знімках: на трак
торній бригаді № 2 кол
госпу імені Ленінського 
комсомолу, де проходив 
республіканський семінар 
по створенню базових КМК 
тракторних бригад і орга
нізації соціалістичного зма
гання; колгосп імені XX 
з’їзду КПРС, село Комишу- 
вате. Учасники семінару 
бесідують з двічі Героєм 
Соціалістичної Праці, знат
ним хліборобом О. Є. ГіТА- 
ЛОВИМ.

Фото В. ГРИБА.

града, комітети комсомолу 
конкретизувати роботу у 
боротьбі за перетворення 
Кіровограда у місто висо
кої ефективності вироб
ництва, високої культури 
і зразкового порядку.

Пленум міськкому ком
сомолу розглянув також 
інформацію «Про хід вико
нання заходів по реаліза
ції критики, зауважень і 
пропозицій, висловлених 
на XXXIII міській конфе
ренції і в ході звітно-ви
борних зборів у первинних 
комсомольських організа
ціях міста в 1984 році».

У роботі пленуму міськ
кому комсомолу взяв 
участь ' другий секретар 
обкому ЛКСМУ В. Іванов.

У ПАРТІЙНОМУ КЕРІВНИЦТВІ — НАША СИЛА
ОМСОМОЛЬСЬКА ор- 
ганізація тресту зараз 

нараховує у своїх лавах 
понад п’ятсот чоловік, 
більшість яких працює на 
основних ділянках вироб
ництва. Життя комсомоль
ської організації багато
гранне, і від того, в якій 
мірі партійні бюро уп
равлінь і підприємств, 
партком тресту спрямову
ють роботу комсомоль
ських організацій, у кінце
вому підсумку залежить 
бойовитість, авторитет 
комсомольських осеред
ків.

Після постанови ЦК 
КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керів
ництва комсомолом і під
вищення його ролі в ко
муністичному вихованні 
молоді» партком тресту 
вніс у свою роботу до
цільні зміни. Так, зокре
ма, у ході звітно-виборної 
кампанії в комсомольській 
організації посилився пар
тійний прошарок серед 
секретарів бюро та груп. 
Частина з них увійшла до 
складу партійних бюро

будівольних управлінь та 
підприємств. Вперше від
повідальними, за роботу 
з молоддю стали перші 
керівники підрозділів. їм 
же було доручено і очо
лити школи комсомоль
ського політнавчання.

Усе це, безсумнівно, по
зитивно позначилося на 
справах як комсомоль
ських бюро, так і коміте
ту комсомолу тресту в ці
лому. Однак сьогодні хо
тілося б зупинитися на пи
таннях, які ще не знайшли 
належного вирішення у 
нашо//у колективі.

Це, насамперед, питання 
організації та роботи ком
сомольсько - молодіжних 
колективів. Практика по
казує, що саме у молодіж
них бригадах швидше від
бувається адаптація но
вачка у трудовому колек
тиві.

На початку року у ірес- 

ті було створено сім ком
сомольсько - молодіжних 
колективів. Ніби непога
ний результат. Але вже 
сьогодні видно, що в ок
ремих управліннях до цьо
го питання адміністрація 
та комсомольське бюро 
підійшли суто формально. 
Інакше чим пояснити тон 
факт, що розпався комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив малярів будуправ- 
ління № 5? Допускаються 
часті переміщення членів 
молодіжних бригад без ві
дома комітету комсомолу, 
хоч кожний керівник зна
йомий з положенням про 
створення КАЇК.

За підсумками третього 
кварталу більшість комсо
мольсько-молодіжних ко
лені ввів не виконали пла
ні!. Забуто ініціативу ком
сомольсько - молодіжної 
бригади Г. В. Русакова 
«Кожний останній день 

кварталу — працювати на 
зекономлених матеріалах». 
Звичайно, тут можна на
звати багато об’єктивних 
причин. Але, головне, — 
питанням організації КМК 
займаються тільки комсо
мольські бюро, а допомога 
керівника починається й 
закінчується підписанням 
наказу про створення КМК.

Наведу ще одну цифру. 
У КМК працює лише 
двадцять процентів за
гальної кількості молодих 
робітників тресту. І в той 
же час, наприклад, у буді
вельному управлінні № З, 
уже півроку йде мова про 
створення комсомольсько- 
молодіжного колективу на 
базі бригади плитковиків, 
очолюваних В. Кривдою, 
і це не єдиний факт« Ре
зерви в цьому напрямі у 
нас є чималі. Адже орга
нізувати стабільний ком
сомольсько - молодіжний 

колекгив, який дійсно став 
би школою професійної 
майстерності для молодих 
робітників, створити ДЛЯ 
цього необхідні умови —• 
це спільне завдання і ком
сомольських органів, і, 
звичайно, адміністрації.

Порушуючи питання пар
тійного керівництва ком
сомолом, хотілося б від
значити, що дехто з сек
ретарів партійних бюро, 
керівників підрозділів по
слабили свою увагу в цьо
му напрямку. Ще зовсім 
недавно ми називали ком
сомольську організацію 
управління механізації в 
числі кращих у тресті. 
Сьогодні ж тут справи 
ідуть не так добре. Ком
сомольське бюро управ
ління не змогло перебу
дувати свою роботу у від
повідності з вимогами ча
су. На низькому рівні про
ходять тут організаційні 
заходи, не розгорнуто ши
рокого соціалістичного 
змагання, занедбано вну
тріспілкову роботу.

Аналогічно йдуть спра
ви і в комсомольській ор

ганізації будупрааління 
№ 4. Уже давно на одно
му з засідань партком 
тресту заслухав звіти пар
тійних бюро управління 
механізації та БУ-4. Вис
новків з критики не зроб 
лено й досі.

Звичайно, багато питань 
доводиться вирішувати 
партійним організаціям не 
місцях, але все ж таки пи- , 
тання партійного керів
ництва комсомолом зав- ■ 
жди лишалося і лишає
ться одним із головних 
Там, де партійне бюро, 
профком, адміністрація 
приділяють увагу роботі 
комсомольської організа
ції, допомагають їй мобі
лізувати молодь на вико
нання виробничих зав
дань, турбуються про умо
ви праці, відпочинку і по
буту молодих трудівників, 
там, як правило, і комсо
мольська організація здат
на вирішувати найскладні
ші питання

В. ДЕМУРА, 
секретар парткому 
тресту «Олександ- 

. ріяважбуд».
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НА ПОВІР ЦІ »
4
4

ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ
26 грудня в приміщенні обласної фі

лармонії зібралися хлопці й дівчата в зе
лених будзагонівських штурмівках. Вони 
прийшли на X обласний зліт будівель
них загонів, щоб звітувати про свої успі
хи в трудовому семестрі-85, поговорити 
про проблеми. Та більше в цей день все- 
таки хотілося вести мову про досягнен
ня, про ударну працю на будовах, кол
госпних полях, про зроблене за третій 
трудовий всіма будзагонами області. 
Адже перехідний Червоний прапор ЦК 
ЛКСМ України, Української ради проф
спілок та Ради Міністрів УРСР за пер
ше місце в республіці у своїй підгрупі 
вручений Кіровоградському обласному 
студентському загонові.

З теплими словами вітання і подяки 
за натхненну працю виступали перед 
будармійцями голова облвиконкому В. І. 
ЖЕЛІБА, секретар ЦК ЛКСМ України 
А. С. МАТВІЄНКО, перший секретар 
обкому комсомолу І. О. ШЕВЧЕНКО.

Так, цей рік був особливо продуктив
ним і ударним. Можна назвати красно
мовні цифри в мільйонах, десятках тисяч 
карбованців, в тоннах зібраного врожаю. 
Та краще розкажуть про свої трудові 
будні самі будзагонівці, з якими ми зу
стрілися.

Людмила КИРИЧЕНКО, боєць загону 
«Механізатор» Кіровоградського техні
куму механізації сільського господарства: 
У тому, що техніка не гірше ііідкор.-.сться 
і нашим рукам, я переконалася цього лі
та. Мені довелося працювати в механі
зованому загоні на тракторі І-ІЬОК. 
Справа для мене не нона: я навчаюся по 
спеціальності чехнік-механік. і все ж 
хвилювалася. Можливо тому, що пула 
єдиною дівчиною в загоні, мені спочат
ку не довіряли. Майже місяць довелося 
ремонтувати старенький ч-2.>. Звичайно, 
хлопці допомагали та й бригадир рад
госпу «Реконструктор» Долине'..!.ого ра
йону, де ми працювали, О. В. і рини-щщ 
ніколи не відмовляв.

Хоч їлося все-таки працювати в полі. 
і справжня робота почалася, колії сіла 
на Т-150. Працювала па культивації 
грунту, орала. Потім навіть деяких на
ших хлопців обігнала: не тільки це чо
ловіча справа бутіч механізатором.

Допомогу ми надали радгоспові нема
лу. А могли б зробити чце більше, якби 
дирекція поставилася до нас серйозніше. 
От кому поталанило з місцем дислока
ції, то це нашому механізованому заго
ну «Юність», якії:! працював у колгоспі 
імені Щорса До.чинського району. Ось 
де нас чекали, де потрібні були наші 
руки.

Ірина ГРАБОВСЬКА, командир зачину 
безкорисливої праці «Полум’я» Кірово
градського педінституту: Гак, усю свою

заробітну плату ми перераховуємо дитя
чим будинкам, школай-інтернатам.

А цього року додалась ще одна особ
ливість у вигляді певного експерименту. 
Разом з нами у колгоспі «Росія» Ново- 
українського району працював загін 
«Фестивальний», зачіп «важких» підліт
ків. В принципі, пас вважали (та й мн 
були) одним великим загоном: збори — 
спільні, па роботу — разом, відпочиває
мо — також разом. Спочатку, звичайно, 
ми мали з ними клопотів. З недовірою 
ставилися вони до пас, насторожено. А 
потім, поступово втягуючись у наше буд- 
.агоиівське життя, переймаючи паші тра
диції, хлопці па очах ставали іншими. 
І що найбільше на них вилинуло, так це 
паші традиційні свята. «Якби .мені про 
таке розповіли, — сказав нам один 
хлопчина з загону, — я 6 просто пе по
вірив». А де б він міч’ бути на святі пе
ченої картоплі, дні Нептуна? Де йому 
так святкували день народження, як у 
пас в загоні? Ми нечемо великий пиріг, 
все прикрашаємо, влаштовуємо карна
вал. 1 пашим хлопцям міч робили гак 
само, не гірше, ніж собі.

Після роботи ми не завжди відпочи
вали. Потрібно було допомагати ветера
нам війни. А тут часто без допомоги 
хлопців ми б це виоралися. Попрацював
ши в полі, наші «важкі» розвантажува
ли вугілля, очищали криницю.

Вже скільки пройшло, як трудове ліго 
закінчилося, а хлопці часто й зараз при
ходять до пас, згадують будзатіи. Ми 
щиро з ними подружилися. Деякі про
сяться поїхати з нами’ ще її чіа другий 
рік. І це вже перемога.

* * і:

Іретього інтерв'ю мені не вдалося 
взяти: у дівчат з Кіровоградського ме
дичного училища зараз практичні занят
тя в лікарнях міста. Але ро -.повісти про 
них, про їх почин варто. Під час підго 
гоячого періоду до третього трудового-85 
дівчата медучилища виступили з ініціа
тивою взяти шефство над обласним гос
піталем ветеранів Великої Вітчизняної 
війни. Потім, до речі, їх підтримали і 
студенти педагогічного інституту. Від 
Дня Радянської Армії, з 23 лютого по 
9 травня майбутні медсестри і педагоги 
працювали санітарками, нянечками, до
глядали за хворими, приділяючії їм над
звичайно велику увагу, допомагали в ре
монті госпіталю. Не раз виступали дівча
та перед ветеранами з концернами, чи
тали їм цікаві лекції.

А до дня 1 Іеремоги вручили ветера
нам війни свій подарунок: на заробле
ні гроші дівчата купили кольоровий 
телевізор і програвач для фізіотерапев
тичного кабінету.

Т. ТАРАСЕНКО.
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Коли комсомольці на- 4 
того підприємства прочи- 
тали в «Комсомольской 4 
правде» про підступи влас- 4 
тей США проти мужнього 
борця за права корінних 4 
жителів Америки Леонар- 

у;
— 4

ПІДПИСАЛИСЯ 
ВСІ

УВАГА!
Про висування кандида

тур на здобу ггя республі
канської комсомольської 
премії Імені М. Остров- 
ського 1986 року в галузі 
літератури, мистецтва, ар
хітектури й виконавської 
діяльності.

Комісія ЦК ЛКСМУ по 
республіканській комсо
мольській премії імені 
М. Островського в галузі 
літератури, мистецтва, ар
хітектури н виконавської 
діяльності повідомляє, що 
висування кандидатур на 
здобуття премії 1986 рону

проводиться із грудня 1985 
по і квітня 1986 рону.

Кандидатів на здобуття 
премії висувають обйоми, міськкоми, райкоми ЛКСМ». 
первинні комсомольські 
організації, творчі спілки 
й товариства, міністерства 
й відомства, редакційні ра
ди видавництв, телебачгн- 
ня й радіо, редакції газет і 
журналів. Матеріали-подан- 
нл направляти за адресою; 
м. Київ-18, плота Каліні- 
іча, І, ЦК ЛКСМУ, комісії 
но республіканській . ком
сомольській премії імені 
М. Островського в галузі 
літератури, мистецтва, ар
хітектури й виконавської 
діяльності.

да ГІелтієра, бажання 
всіх появилося одне 
підтримати його справед- 
лизу боротьбу. Того ж дня / 
технік-технолог 
Цаприк

1. У ПОШАНІ РУКИ
Березівка — один з населених пунктів Устинівсько- 

го району. У травні нинішнього року саме в цьому се
лі почав дія і и цех но пошиттю верхнього одягу, який 
користується попитом у населення.

Цех на узвишші. Свіжа 
фарба на стінах одразу 
вирізняє його основні кор
пуси й ДОПО/ЛІЖНІ серед 
інших будоз, зведених у 
цьому районі. Та в кори
дорах, звідки ми почнемо 
свою подорож, не чути 
звичних для виробництва 
відголосків роботи по
тужних механізмів. І не 
передобідня пора буде 
розгадкою незвичної тиші. 
—Ми подбали про те, щоб 
присутність «галасливого» 
сусіда не заважала спо
кійній діловій виробничій 
обстановці інших підрозді
лів, — пояснює начальник 
цеху М. Я. Чернецький. — 
Прагнули і розмістити ЇХ 
окремо. Врахували, що
правда, взаємну залеж
ність виробництв — щоб 
напівфабрикати не «подо
рожували» до наступної 
ланки через весь корпус.

Так, спокійний ритм ви
робничого процесу як
найкраще впливає на на
стрій робітників, продук
тивність і, зрештою, якість 
їхньої роботи. Сприяє цьо
му й обстановка в самих 
підрозділах чи відділен- 
мях, як їх тут називають.

Пошизочнв. Стрункі ряди 
швейних машин, на зруч
ній віддалі матеріали, хо
роше освітлення всіх ро
бочих місць — то все до 
ладу.

Неподалік шум на хвиль
ку затих.

— Павле! А підійди-но, 
прошу, щось із ниткою 
затримка.., — звертається 
до юнака в спецодя
зі одна із швачок. Той 
швидко наближається і 
вправно маніпулює біля 
машинки. Для Павла Тара
сова робота слюсаря-на- 
ладчика знайома й подо
бається.. Мабуть, тому й 
цінять молодого кваліфі
кованого спеціаліста швач
ки. Дякуючи йому, сер
йозних поломок маши
нах практично не трапляє
ться.

Загалом же на механіз
ми дівчата не скаржаться. 
Нині існуючі здатні витри
мувати й більше наванта
ження. А що бувають не
сподівані зупинки — тож 
від них не застрахований 
ніхто. Зрештою, ще не всі 
з працюючих можуть 
вправитись із заданим 
темпом. Умінь, був», н»

ВПРАВНІ
вистачає: є ж поруч із до
свідченими майстринями 
й учениці, котрі тут, на 
місці роботи, вчаться 
швацькій справі в усіх 
тонкощах. Тут кожна не
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Наталка 
почала збирати 

підписи під листом про
тесту на адрес'/ президен
та Рейгана. Першими під
писалися 260 комсомоль
ців відділу головного тех- / 
нолога, СКБ, складального 
цеху № 202 та служби го
ловного конструктора.

Коли вже лист із перши
ми двома сотнями підпи
сів було відправлено, до 
справи підключилися інші 
цехи й відділи заводу. Під
писи під новим листом 
протесту на адресу адмі
ністрації США поставив 
кожен з 2,5 тисячі комсо- 
мольціз заводу. Не раху- 4 
ючись з особистим часом, 
проводили спілчанські ак* 4 
тивісти цю справу. Примі-, 
ром, технолог цеху № 101 х 
Л. Шевченко 
складальниця цеху № 110 
Т. Єржоза зібрали разом 
637 підписів.

По заводському радіо у 
ці дні прозвучало кілька 
спеціальних випусків, при
свячених мужньому синові 
індіанського народу Л. Пел-} 
тієру та боротьбі за його 
визволення. їх підготували 
комсомольські активісти 
Марина Несмачна, Олек
сандр Шабанов та Наталя 
Цаприк.
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М. ЧА5АН, 
секретар комітету ком
сомолу 
ського 
нічного заводу.

Олександрій- 
електромеха-

перебільшуючи може на
звати заслугу майстра від
ділення Нелі Миколаївни 
Середи. Жінка чудово 
розуміє: спочатку лади
ться далеко не все навіть 
у досвідчених швачок, що 
вже казати про учениць. 
Тому при потребі підійде 
ще і ще раз, покаже, по
радить, як робити шов рів

«КУДИ ТЕЧЕ 
ЕНЕРГОРІКАІ»

На критичний матеріал 
під таким заголовком, 
опублікованого 19 листо
пада ц. р., надіслали від
повідь директор Олександ
рійського ремонтно-меха
нічного заводу Укррем- 
тресту чМ. Г. ЗАХАРЧЕН
КО і секретар комітету 
комсомолу підприємства 
В. ТЕРНАВСЬКА. Вони 
повідомили, що матеріали 
рейду обюворені на за
гальних зборах заводу і 
засіданні комітету комсо
молу. Критика визнана 
справедливою.

Нині вживаються кон
кретні заходи по усунен
ню виявлених під час рей
ду «прожектористів» недо
ліків. Зокрема, при форму
ванні бригадам плану на 
1986 рік, туди включені по
казники по економії енер- 
іії і матеріальних ресур
сів. Проведено повторні 
рейди «Комсомольського 
прожектора» підприємства 
і групи народних контро
лерів но економному вико- 
рнсіаніпо енергоресурсів. 
Виявлені недоліки відобра
жені у стіннівці «Комсо
мольського прожектора», 
обговорені на техніко-еко- 
ноглічній раді. Групу пра
цівників, що допустили по
рушення у використанні 
енергоресурсів, зокрема, 
головного механіка В. М. 
Єсепкоза, начальника ме
ханічного цеху В. ЛІ, Ши
ла і автоскладального — 
А. А. Харьковського по
збавлено премії за Ш 
квартал 1985 року.

ХОЧ ЛИСТА
І НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО

Мешканці буднику 
№ і 1 з вулиці 50-річчя 
Жовтня у листі до ре
дакції скаржились, що 
у квартирах холодно; 
температура повітря 
нижча 15°С.

Копію листа було на
діслано у Кіровоградське 
міське житлово-експлуа
таційне об’єднання. Ось 
що відтчовів редакції на
чальник житлово-експлу
атаційного об’єднання 
В. Д. Кочубей:

— Фанти, наведені в 
листі, мали місце: неза
довільно працювала си
стема опалення. В бу
динку налагоджено опа
лювальну систему. Нині 
температура повітря в 
квартирах 18 градусів 
тепла, що відповідає 
нормі.

* * *
Жителі села Могут

нього Кіровоградського 
району скаржились до 
редакції на те. що у ник 
з перебоями працює ра
діо.

Відповідь на скаргу 
читачів дає начальник 
Кіровоградського район
ного вузла зв’язку Г. Д. 
Кукуруза:

— Факти з листа жи
телів Могутнього під
твердились. Останнім ча
сом нроводпвся поточ
ний ремонт ліній радіо
фікації — радіо працює 
добре.

ЛИСТИ З БЕРЕЗІВКИ

неньким і акуратним. Та
кою ж ученицею була сво
го часу в Н. М. Середи й 
Ольга Лещенко (на знім
ку). Оля працює високо
якісно. Коли все гаразд— 
і настрій гарний. У день 
наших відвідин на обличчі

Ольги світилася щирз 
красномовна усмішка: у 
мене есе добро. Що ж, 
так тримати!

Сьогодні за Ольгу й за 
кількох її подруг в цеху 
так і скажуть: дівчата на 
своїх місцях. Допоможуть 
і новеньким, хто прийде 
до відділення завтра. То
му Таня Орехова, яка сьо
годні ще вчиться на швач
ку в Кіровоградському 
СПТУ № 14, після розподі
лу може повертатися до 
рідного села, не турбую
чись про те, чи матиме ро
боту до душі. Нехай знає 
про це й Валентин Машо- 
шин, котрий також ще на
вчається в Ґорьківській 
області. У цеху і роботи 
вистачає, і вправні руки в 
пошані, і хороші людські 
якості ціняться — ділови
тість, принциповість, со
вісність. А ще — постій
ність. І в словах, і у вчин
ках. Хай тому не мають 
сумнівів («а чи буде що 
для нас») і подруги Тетя
ни, і всі ті, хто зацікави
ться перспективою зв’яза

ти свою трудову біографію 
з берегівським новопро- 
мислом. Слово буде лиш 
за ними.

І. КУЦЕНКО. 
Фото М. САВЕНКА.

Колгосп
імені Петроаського, 
Устинівський район.

(Далі буде).
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ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧ»

ЄДИНОГО слова
Заняття заочної літературної студії 

Стики письменників СРСР, поет Валерій
Минулого разу ми вели 

серйозну мову про відпо
відальність початк'/ючого 
літератора перед власним 
сумлінням, поли він бере
ться за перо. Власне ка
жучи, на всіх наших занят
тях ми наголошуємо на то
му, що не можна легкова- 

таким древнім, 
||^дним і дуже важким 
ремеслом, як труд пись
менника. До цього нас за
кликають подвижницька 
праця Л. Толстого, І. Фран
ка, Л. Українки, М. Риль- 

<&кого, К. Паустовського 
та багатьох інших май
стрів красного слова. Не
дарма В. Маяковський зі
знавався, що заради еди
ного слова доводиться пе
реробляти тонни словес
ної руди.

8 царині поетичного сло
ва дуже легко заблудити
ся, зате дуже важко зна
йти оте єдино потрібне 
слово, заради якого ми
тець не шкодує безсон
них ночей, років і навіть 
всього життя. Хочеться за
стерегти наших молодших 
колег і від псездообраз- 
ності типу:

ку були першими і представники 
спортивної гімнастики (тренери М. І. 
Гасмал, В. В. Шерета), які завою
вали на спартакіадному турнірі 26 
медалей, 13 з них золоті. Найбіль
ший успіх мали мансірп спорту На
таля Азимова, Ірина Ха.тіпа та 
Сергій Смолііков, які принесли збір
ній майже третину з усіх набраних 
гімнастками і гімнастами очок.

До п’ятірки ііайснльпіши.х уві
йшли наші баскетболістки, теніснс- 
.ти, гандболістки, орієнтувальним!, 
фу і боліс гп. Нове сходження у лег
коатлетів, які набрали 488,5 очка, 
зайнявши одинадцяте місце. Радує 
те, то вперше за останні роки під
готовлено майстра спорту з цього 
виду спорту — випускник факуль
тету Вігалій Бондар подолав цей 
рубіж на 400-метрівці і включений 
до складу збірної республіки. Зрос
ла майстерність Миколи Дерв’япчу- 
ка (біг з перешкодами на 3000 мет
рів), Миколи Грпцая (400 м), Ми
хайла Цілуііка (стрибки у висоту), 
Ірини Костянтпнової (стрибки у 
довжину).

Заповнені всі графи підсумкової 
таблиці XVI Спартакіади .педвузів 
республіки. її очолюють черкащани 
— 4671 очко, наша збірна друга —> 

3851, на третьому місці представни
ки Одеси — 3644.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
декан факультету фізеихован- 
ня педінституту Імені О. С. 
Пушкіна.

Розшраш Кубка Радянською Союзу з плавання про
ходив у запорізькому басейні «Славутич». У цьому тур
нірі взяли участь близько 300 учасників.

Вдало тут виступив вихованець кіровоградського тре
нера В. В. Малька з ДЮСІІІ облепорткомітету шістнад
цятирічний майстер спорту Сергій Пальчиков. На ди- 

^СтаніЦях 100 і 200 метрів стилем на спині він завоював 
■бронзові медалі.

На знімку: С. ПАЛЬЧИКОВ.
Фото а. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

СПАРТАКІАДНИЙ ФІНІШ
Успішно виступили вихованці на

шого факультету на спартакіаді 
педвузів республіки. Чотири коман
ди факультету (з велоспорту, ху
дожньої гімнастики, спортивної гім
настики — жіноча і чоловіча) не 
мали собі рівних.

Особливо нас порадували вихо
ванки досвідченого педагога В. С. 

ЖБикової, яка. створила справжню 
’"'школу ПІДГОТОВКИ спортсменів ВИСО
КОГО класу з художньої гімнастики. 
Кожного року в цьому колективі 
^’являються майстри спор і у, призе
ри республіканських турнірів. На 
XVI Спартакіаді під час змагань 
в Одесі команда педінституту ви
ступала в складі Ганни Пучкової, 
Алли Кубчпк, Ольги Караули, Те
тяни Левіної та Алли Удовенко. 
Пучкова стала абсолютною чемпіон
кою (55,75 бала), а Кубчик була 
другою. Гайна Пучкова, крім бага
тоборства, перемогла у вправах без 
предмета, з обручем, скакалкою, бу
лавами.

Підготовчий період до сііартакіад- 
змагань Валентина Ссменівна 

Розділила на кілька станів. Щодня 
і- дворазові тренування. Врахову- 
Ііались індивідуальні можливості 
сопшої гімнастки. З дня в день

Палає осінь, сяють, 
наче кров,

Уста тремтливі
у червоної калини.

Коли заходить мова про 
кров, то тут навряд чи 
доречне слово «сяють».

Отже, ми зайвий раз 
переконалися, що праця 
поета крім таланту вима
гає знань, досвіду і висо
кої відповідальності за ко
жен рядок, за кожне на
писане слово. Повторює
мо, римувати, навіть гово
рити в риму практично 
може кожна грамотна лю
дина. Але для того, щоб 
написати справжній твір, 
потрібно багато вчитися, 
читати і працювати вдум
ливо і зосереджено на не
легкій ниві художнього 
слова.

А тепер перейдемо до 
теорії віршування. Ми з 
вами розглянули два роз
міри: хорей (двоскладова 
стопа з наголосом на пер
шому складі) і ямб (дво
складова стопа з наголо
сом на другому складі). 
Чомусь хорей для наших 
студійців виявився лег
шим. А ось ямб став тією 

удосконалювались їх композиції, 
виконавська майстерність, артис 
тпзм, шліфувалась техніка. Доеві: 
педагога-новатора допоміг напнім 
вихованкам виступити в Одесі 
натхненно уникаючи помилок.

949 очод принесли нам велосипе
дисти тренера О. Г. Цгігапенка. їм 
також було створено всі умови для 
підготовки до відповідальних стар
тів. Олександру Григоровичу багато 
допомагали доцент Л. І. Бурдіян, 
лікар факультету Л. Д. Дьяченко. 
Ігор Брусенцов, Сергій Вітряченко, 
Олег Ревенко, Ігор Огородній, Ніна 
Пантелей, Надія Хрипта, Алла Кор
сакова, Олександра Радеш-.о та 
Оксана Щуцька тренувались у ви
хідні дні, під час канікул. Звідси і 
вагома віддача -~ Ігор Брусенцов 
завоював два перших місця, Сергій 
Вітряченко, Надія Хрипта, Алла Ра- 
денко, Піна Пантелей і Алла Корса
кова — но одному. Три наших ви
хованки (Надія Хрипта, Ніна Пан
телей та Ігор Брусенцов) ’ вперше 
взяли участь у трекових гонках і до
билися перемоги.

Успіх цих спортсменів був би пе- 
можлявнм, якби команді не допо
могла обласна рада «Буревісник».

У командному і особистому за.чі-

«Сівач» веде член 
ГОНЧАРЕНКО.
висотою, котру успішно 
подолати вдалося далеко 
не всім нашим авторам.

Кіровоградець Олег Ве
личко надіслав лабора
торну роботу (вірш на 
п’ять строф), у якому в 
основному витримав вір
шований розмір ямб: 

Таков закон людской 
судьбы: 

Кто любит нас — 
не любим мы.

И так случалось 
уж не раз: 

Полюбим мы — 
не любят нас.

Наголоси на місці і кіль
кість складів витримана. 
Але вже в наступній стро
фі Олег допустив помил
ку у рядку:

Когда взаимно 
полюбят нас?

Розбийте цей рядок на 
двоскладові стопи і пра
вильно розставте наголос. 
8и помітите, що автор схи
бив на передостанньому 
слові.

На жаль, не справилась 
із домашнім завданням і 
Наталя Яценко (с. По- 
гребняково Новгородків- 
ського району). Наведемо 

АНКЕТА «МІ<»

ЗИМОВИЙ ДЕНЬ НА СТАДІОНІ

У школярів починаються зимові канікули. Своє дозвіл
ля багато з них проведе на спортивних базах, лижних 
трасах, у турпоходах. Нам цікаво знати, як у ці зимові 
дні підвищував свій фізичний гарт кожен з вас, юні дру
зі. Отож, будь ласка, дайте відповіді на такі запитання 
нашої анкети:

1. Чи є в твоєму селі, мікрорайоні міста хокейний май
данчик, прокатнії її пункт спортивного інвентаря?_____

2. Що заважає тобі займатися взимку спортом?_____

3. Чи береш ти участь в турнірі із зимового багато

борства ГГЮ?_____________________________________

4. Чи готовий ти скласти залік з фізкультури (які 
маєш результат и за програмою для 8 і 10 класів) ?

5. Який кінцевий результат у нормативах ГГЮ ти ви

значив для себе на кінець навчального року?___________

Відповіді на анкету надсилай на адресу редакції.
А

строфу із її віршованої 
вправи:

Прокинулась вранці — 
Надзорі зима!
Красиво як, біло, 
Сніжок проліта.

Розставте наголоси і 
розбийте рядки на стопи, 
і ви легко помітите, що 
Наталя написала вірш зов
сім іншим розміром. А са
ме — це амфібрахій.

Ще одне. Ми помітили, 
що учасники заочної сту
дії «Сівач» нехтують ри
мами. А ми ж уже урок 
римування пройшли. Отож, 
проводячи останнє занят
тя студії в цьому році, 
давайте закріпимо пройде
не. Пропонуємо вам напи
сати дві віршовані вправи 
хореєм і ямбом, де ба 
одному вірші чергувались 
чоловічі (з наголосом на 
останньому складі) і жіно
чі (з наголосом на перед
останньому складі), а в 
другому жіночі або чоло
вічі рими чергувались із 
дактилічними (наголос на 
третьому складі від кінця 
слова). На виконання цьо
го завдання даємо вам 
двадцять днів.

Зичимо творчих успіхів 
і чекаємо ваших листіз. 
Тему сьогоднішньої роз
мови нам підказали О. Ні- 
кімов, Л. Кубішина, Г. Хо- 
рольський та інші наші ав
тори, яким ми вдячні за 
надіслані листи.

До зустрічі у новому, 
1986-му році!

____ ^«МОЛОДИЙ КОМУНАР»-Я6------ --  -

ПЕРЕГОРТАЄМО останні анкети наших читачів, 
які надійшли в цьому році. Широке коло пи

тань пропонують виносити на сторінки своєї моло
діжнії комсомольці області; Це і проблеми закріп
лення молоді на селі, перші кроки молодих спеціа
лістів на виробництві, проблеми сімейні. Пропону
ють більше писати про мужність молодих міліціоне
рів, наших земляків, які служать в Радянській Ар
мії, про спортивні змаїашія. проблеми розвитку 
спорту в селах... Звичайно, всіх побажань ми не мо
жемо опублікувати в наших оглядах, але до уваги 
візьмемо кожну.■вавмавва^нвшнвявванапааваяияаявсимвкавісаама 
«Надрукуйте,
будь ласка, про...»

вяпяммвнаямвмноамм
«Треба, щоб у газеті 

частіше виступали відомі 
на Кіровоградщпні хлібо. 
роби, робітники, вчителі, 
їхній досвід — го підруч
ник як жити й працювати 
молодим.

Н. БІЛЕЙЧУК,
Нозоархангельський 
район».

«Мікроклімат у сім’ї — 
від цього багато залежить. 
Хочу бачити в газеті мате
ріали про стосунки бать 
ків і дітей, про ге, як вон і 
вміють разом провесні 
свій вільний час.

Тетяна КУЧЕРЕНКО,
м. Кіровоград».
«Немало зараз .хлопців 

ідуть працювати па ферми 
доярами. І’реба розповіда
ти про них, про людей, се
ред яких вони трудяться.

Валерій НАБОКА, 
шофер.

Доброзеличківський 
район».

«Друкуйте її такі пісні, 
які можна було б співати 
в дружньому колі. Адже 
пісні для того і вивчаю
ться, щоб їх співати. -

Л. ГОРБАНЬ, Н. МАН- 
ДРИКОВА, 3. БАСОВА, 
М. КОВАЛЕНКО, пра
цівниці ательє мод 
Олександрійського рай- 
побуткомбінату».

«Суботній кур'єр» від
повідає моїм вимогам. Ллє 
не жалійте для нього гу
мору.

Олена ОНУФРІЄНКО, 
учениця СПТУ № 33,

м. Олександрія».
«Думаю, що читач не 

обмине рубрики, під якою 
друкуватимуться поради

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

to

29 ГРУДНЯ
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35.—Фільм
— призер XI Всесоюзного
фестивалю телевізійник 
фільмів. «Гірський гусак». 
0.00 — Грають М. Рожков 
(балалайка) і 10. Чернов (гі
тара). 9.20 — 52-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — с Здо
ров’я». 11.45 — Ранкова попі 
та. 12.15 — ДИТячиті гумо
ристичний журнал «Єра- 
лапі». 12.30 — Сільська го 
дипн. 13.30 — Музичний
кіоск 1 1.00 — «Останній та
бір». Художній фільм. 15.40
— «Це ви можете». 10.25 — 
Новини. 16.30 — Клуб ман
дрівників. 17.30 — «Зимові 
візерунки». Концерт дитячих 
художніх колективів, 18.С0
— МіжпарбИіа панорама. 
19.00 — «Казки про мульти
плікацію». 19.45 — Пісня-85. 
-1.00 — «Час». 21.35 — Про 
довження концерту «Пісня 
85». 2.1.15 — Повний.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— «Кицьі.пн дім». Вистава
для дітей, 11.45 — «Ігроте
ка». Ділова телегра «Фіто
трон». 12.30 — Маленький 
концерт. 12.40 — Нові кни
га. 13.35 — Новин«. 13.45— 
«Пісня скликає друзів». 
14.30 — Днвосвіт. 15,20 —
«В майстерні художника». 
18.00 — С.чаВа солдатська.

■■явкмкзямявяявавяпаавакі
про стику поведінки І! гос
тях, у кінотеатрі, про ге, 
які подарунки можна' да 
рувати па день народжеіі 
ня своїм ровесникам, :на 
Ломим, батькам...

Ольга О8ДІЙ, 
учениця Олександрія- 
ської СШ № 2».
«Уже більше як нівроку 

в країні ведеться активна 
боротьба з іш-яцтвим. Хо
тілось би ирочіиатп. яка 
роль в пій недавно шпо
реного міського товари 
ства боротьби ;а гвере 
зість?

С. БЕРЕГОЗЕНКО,
м. Кіровоград».
<3 увагою сісжн.іа б за 

змаганням па сторінках 
газети двох комсомолі. ! 
СЬКО-МОЛОДІЖШІХ колені II 1 
вів із різних районів.

Лариса ОЛІЙНИК, І 
бібліотекар.

Онуфріївський район».
«Якою все-таки пив.піна II 

бути «молодіжна.- .музика? 
Чекаю па дискусію.

Тетяна КАРТАЛИШ.
м. Олександрія...
«Надрукуй іе. будь лас

ка, репортаж із безалко
гольного весілля, проводів 
в армію чи вечірки моло
діжної.

Ольга Д., 
слюсар-складальник.

м. Знам’янка».

«У «Клубі молодої сім’ї» 
треба вчити молодих жи
ти, будувати спої стосун 
кн. ІІавіть, як правильно 
сваритись, щоб ця сварка 
не перетворилась на скан
дал.

А. ФЕДОСЕНКО.
м. Олександрія».

17.00 — До Дня утворення 
СРСР. Програма «Братер
ство». 18.30 — Музнчіиїй 
фільм «Ви пам'ятаєте, ма
естро?». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — У світі ці
кавого. 20.05 — «Автограф», 
»ародшпі артист СРСР І. С. 
Козлове шш й. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час*. 
21.35 — Художній фільм «В 
добрії час». 23.10 — Нови
ни.
А ЦТ (II програма)

8.00 — і!:і зарядку ставай! 
8.1а — «У кожному малюн
ку — сонце». 8.30 — Ритміч
на гімнастика 9.00 — Ро- 
сійська мова 9.30 — Кон
церт ансамблю «Арай». 
9.55 - Документальні теле
фільми. 10.25 — Л. Бетхо
вен. Симфонія А"? 5. 11.00 — 
У світі тнаршк 12.00 — Ав- 
торалі-85. 12.25 — В гостях 
у казки. 14.05 — Співає
Шандор Шоном-Надь. (УНР). 
14.40 — Розповідають наші 
кореспонденти 15.10 — Світ 
і молодь. 15.40 - «Тіні зни
кають опівдні». Художній 
телефільм, 7серія. «За.\;ір 
Большаков». 16.45 — Мульт
фільм. 16.55 — Супутник 
кіноглядача. 17.55 — «Дн- 
мнтровград». Докх менталь
ний телефільм. 18.15 — Ви
датні радянські композито
ри — лауреати Ленінської 
премії. Р. Щедрій 19.00 —
II Всесоюзний фестиваль 
молодіжних вистав у Тбілісі. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— «Учитель». Теленарис про 
Т. С. Мальцева. 20.40 — Рек
лама. 20.50 — «Гіпотеза». 
Науково-популярний фільм. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ко
роткометражні художні те* 
лефільми, «Блискавка», 
«Гвоздика». (ЧССР).
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1985-й рік ерудити за
вершили з такими резуль
татами: В. Маионленко 
(Кіровоград) — 108 очок, 
І. Чорпоівзн (Кіровоград),
B. Нечипоренко (Знам’ян
ка), В. Гродзіцький (Мо
сква) — по 107 очок, 
10. Іванов (Кіровоград) — 
106, П. Онищенко, Е. Во- 
лоднмпрська (Кіровоград)
— по 104, І. Потапенко 
(Кіровоград) — 101,0. Се
реда (Кіровоград) — 100, 
Ю. Чуб (Петрівський ра
йон) — 97, Н. Філонеико 
(Світловодськ)—82, О. Ов- 
дієнко (Кіровоград) — 80,
C. ІІоздрачов (Кіровоград)
— 73. Т. Величко (Віль-

5

«Молодий комунар»

з ВИПУСКУ «СУБОТНЬОГО КУР'ЄРА»

шанськпй район) — 63, 
О. Олексій (Кіровоград)—- 
51, Г. Вінтоняк (Бобри- 
нецькпй район) — ЗО.

Шановні ерудити, проси
мо уважніше оформляти 
відповіді. В них ви інколи 
допускаєте граматичні по
милки та механічні описки, 
що рівноцінно неправиль
ній відповіді. Радимо ко
ристуватися словником.

Перед Новим роком усі 
чекають чогось незвичай
ного. Тож маєте і наш но
ворічний подарунок — 
легкий кросворд, у кожно
му слові якого всього по 
три букви.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ІЛ АЙЧАРІВНІША і най- 
привабливіша» — 

стрічка, поставлена на 
«Мосфільмі» режисером 
Г. Бежановим, задуму
валася як комедія. Справ
ді, веселі моменти в 
ній є; але це не той реф
лекторний сміх, яким ви
бухав зал, спостерігаючи 
за пригодами персонажів 
«Веселих хлоп’ят» чи ге
роїв Луї де Фюнеса. Ні, 
тут сміх задумливий, 
близький до того, що ви
кликала у нас рязановська 
«Іронія долі.,.». Знову в 
основі твору проблема са
мотності. Хай вважають 
критики, що ця тема зби
та в мистецтві, та в житті

ним станом. А що вже 
зовнішність! (Ну, О. Аб
дулов, самі розумієте). Але 
що вже пустий, що вже не
далекий і невихованийі 
Його відсутній погляд, по
стійні стереонавушники на 
голові й магнітофон у па
зусі — чудовий вира
жальний засіб для переда
чі нікчемності. Це про та
ких Сусанна каже, що від 
них не дочекаєшся ініціа
тиви.

Значно тяжче в цьому 
плані герою Л. Куравльо- 
ва. І роки не ті, і зовніш
ність не манекенна, і... 
дружина й дві дочки. По
спілкуватися ж із випад
ковими «феями» — мета
— сг:------ - -------
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Кросворд «Три літери
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Риба. 

2. Вії Піл стравоходу. 3. На
пій. 4. Річка в Сибіру. 5. Чо. 
ло. 6. Водоверть. 10. Лат
війське місто. 12. Річна в 
Європі. 14. Комаха. 15. Ле
генда. 16. Річка в Європі.
17. Струнний інструмент.
18. Дерево. 19. Геометрич
на фігура. 20. Поле. 24. Міс
то в Грузії. 26. Притока 
Волги. 28. Відвар з риби. 
29. Крупа. ЗО. Набір знаків 
чи символів. 31. Невільний.

32. Хімічний елемент. 33. Рі
дина. 34. Частина вистави.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Мо
лочний продукт. 3. Канава. 
5. Хижий звір. 7. Орган зо
ру. 8. Вулиан на острові 
Мінданао. 9. Шахове ком
бінація. 11. Рослина. 13. Хі
мічний елемент. 15. Харчо- 
продукт. 17. Група дерев. 

Накип на деревах.
21. Жанр поезії і музики.
22. Місто е Китаї. 23. Зад
ній план картини. 25. Ор
ган механічної обробки їжі. 
27. Рух по йолу. 29. Відрі
зок часу. 31. Блаженство. 
33. Порядок. 35. Місто на 
Сахаліні. 36. Притока Ірти
ша. 37. Державний орган. 
38. Одиниця швидкості те
леграфу. 39. Притока річки 
Чулим.

19.

»

Склала Н. ФІЛОНЕНКО.

м. Світловодськ.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД Ю. ІВАНОВА, 
вміщений у «МК» за 30 листопада ц. р.

По горизонталі: 7. «Маскарад». 8 Евкаліпт. 10. Ек
лер. II. Батарея. 12. Система. 13. Одеон. 15. Токар. 
17. Дієта. І9. «Кармен». 20. Стен.чі. 24. Лабіш. 26. То
вар. 27. Амвон. 28. Обертон. ЗО. Апоастр. 31. Актив. 
32. Метіонін. 33. Гістріон.

По вертикалі: 1. Катманду. 2. Шафсран. 3. Камея. 
4. Аверс. 5. Палісад. 6. Оптиметр. 9. Шлюпка. 14. Ока
пі. 15. Трест. 16. «Ротор». 18. Іслам. 21. Карбншев. 
22. Кварта. 23. Кортизон. 25.' Ша галов. .27. Амоніти. 
29. Нація. 30. Авгіт.

Новорічна самобранка
не буде святковою без де
серту. А він стане святко
вим завдяки пирогу, ре
цепт якого вам пропо
нуємо.

Дві пачки заварного кре
му натріть на дрібну терт
ку, щоб не було грудочок, 
додайте склянку молока, 
4 столові ложки борошна, 
трішки соди. Вилийте цю 
масу на деко, змащене 
вершковим маслом. Ще 
дві пачки заварного крему 
приготуйте, як у першому 
випадку, додавши столову

ложку какао, теж покла
діть на деко і випечіть 
коржі. Потім розріжте їх 
навпіл, складіть шарами 
вперемішку з варенням, 
цукатами чи кремом. Хай 
торт постоїть 12 годин, то
ді він буде смачнішим.

Для 
ложки 
півсклянки молока
шайте і доведіть на ма

ленькому вогні до кипін
ня. Коли рідина трішки 
прохолоне, додайте туди 
150 грамів масла, збитого 
зі склянкою цукру.

крему: 2 столові 
борошна, 1 яйце, 

розмі-

Сміх

якщо 
коло-

аона, на жаль, ніяк не зні
мається з порядку денно
го, тому й глядацький ін
терес до неї не послаб
люється. Особливо 
це підкріплюється
ритно виписаними на ек
рані характерами. І туг у 
«Найчарівнішій і найпри- 
вабливішій» я виділила б 
не саму «найчарівнішу». 
Хоча весь сюжет крути
ться навколо неї, й Ірина 
Муравйова веде роль рів
но, та кілька інших героїв 
вийшли колоритнішими.

Передусім це Сусанна 
(Т. Васильєва). Не красу
ня, як сама про себе ка
же, але «зробила» собі й 
принадність, і успіх, і... чо
ловіка завдяки активності 
й ініціативі. Але її чоловік 
так і норовить утекти з до
му. Глядач і співчуває Су- 
санні й одночасно радіє: 
хоч у чомусь ця особа, 
котра надто багато на се
бе бере, не гребує зв’яз
ками зі спекулянтами, опи
няється в програші. Цей 
програш дає можливість 
оцінити талант О. Шир- 
віндта, що грає Аркадія, 
чоловіка Сусанни. Його 
герой — лицемір, присто
суванець і аморальний тип 
— викликає відразу як 
людина і захоплення як 
мистецьке відтворення ха
рактеру.

«Не цукор» і колега На
ді Володя, якого Сусанна 
вибирає непомітній і не
ефектній подрузі у жени
хи. Вибирає, втім, остан
нім, коли вже геть нікого 
не залишається, хоча він 
нібито підходить найбіль
ше; як кажуть, і за зрос
том, і за віком, і за сімей-

життя, тож... Тут уже Су
санка не говорила б про 
чоловічу безініціативність. 
Заважатиме Надя у від
рядженні гусарським при
годам — все зробимо, 
щоб сплавити її подалі. 
Не зацікавлять «фей» 
прості інженери — нате 
дресирувальника з цирку. 
Комедія комедією, але ци
нічні просторікування цьо
го пустодзвона про 
/лейний тягар» 
каш сміх знову ж 
думливим.

Може здатися, 
фільмі нема помітного по
зитивного героя, крім На
ді, бо, скажімо, її парт
нер по грі в теніс тільки 
тим і хороший, що небай
дужий до неї. Прокрутив
ши ж у пам’яті кадри 
фільму, до суто гуморних 
за роллю і непоганих у 
переводі на реальність лю
дей можна віднести 
Льошку, теж одного 
нихів». У цій ролі 
М. Кокшенов.

У фіналі фільму 
на героїня опиняється 
висоті, 
підносять презенти, за
прошують. Авторська ідея 
про те, що кожна людина 
по-свосму «найчарівніша 
і найпривабливіша», ви
пливає з фабули стрічки 
закономірно, без натя
жок, та все ж і цю ідею, 
й І. Муравйову «перегра
ли» її вищеназвані партне
ри, акумулювавши в собі 
основну естетичну вираз
ність. Вгім, що тут страш
ного? Головне, що фільм 
від цього не програв.

Н. ДАНИЛЕНКО.

«сі- 
роблять 
таки за-

ЩО у

і
з «же- 
знявся

голов
на 

її вже помічають, 
презенти,

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ

На десерт, ясна річ, тре
ба щось і пити. Що ж, ви
бирайте:

( > Сироп малиновий 
(40 грамів), сік абрикосо
вий (стільки ж), сік вино
градний (стільки ж) змі
шайте і додайте 30 грамів 
харчового льоду.

Змішайте 25 грамів 
меду, 10 грамів лимонного 
соку, влийте в цю суміш 
170 грамів охолодженого 
кип'яченого молока, збий
те і матимете порцію кок
тейлю.

і

Одержите 500 грамів 
смачного напою, коли 
змішаєте в міксері 125 
грамів вишневого сиропу, 
півграма лимонної кис
лоти, 375 грамів холодної 
кип'яченої води.

Збийте яєчний жов
ток з 2 столовими ложка
ми цукру, 100 
апельсинового 
отриману масу 
склянку вершків

грамами 
соку. В 
долийте 

і ласуйте.
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УВАГА: НОВОРІЧНА ЯЛИНКА!
Керівники навчальних, дошкільних закладів, клу

бів та будинків культури, громадяни!
В місцях масового перебування людей ялинку 

можна встановлювати не вище другого поверху.
Гілки ялинки повинні не торкатися стіп і стелі, і 

бути від них не ближче одного метра.
Приміщення, в якому встановлена ялинка, повин

но мати не менше двох виходів назовні, з дверима, 
що відчиняються по ходу евакуації.

Якщо в приміщенні, де встановлено ялинку, від
сутнє електричне освітлення, то свято дозволяється 
організовувати тільки вдень і обов'язкового під на
глядом дорослих.

Над евакуаційними виходами слід вивісити елек
тричні, світлові покажчики зеленого кольору з иа- 
шісом .«Вихід».

Ялинку слід встановлювати па стійкій підставіЦР 
й на відстані одного метра обгородити бар’єром. 
Для ілюмінації дозволяється використовувати 

електрогірлянди з напругою не вище 24 в. Катего
рично забороняється застосовувати саморобні елек
тричні приводи для обертання ялинок, влаштовува- 
ти в приміщенні різного роду фенєрверки, розпалю- 
вати бенгальські вогні, магній, користуватися хло
павками.

Перед початком свята необхідно перевірити справ 
пість ілюмінацій ялинки й освітлення, наявність 
первинних засобів пожежогасіння, а також, як від
криваються основні та запасні евакуаційні виходи.

У приміщенні, де встановлена ялинка, і в суміж
ному з ним, треба маги необхідну кількість первин
них засобів пожежогасіння (не менше 2-х вогнегас
ників, пісок, цупке покривало, та ємкість з водою).

Марлеві, тюлеві та паперові маскарадні костюми 
одягати тільки після обробки їх вогнезахненою ріди
ною. Якщо цього не зробити, вони легко можуть 
спалахнути навіть від маленької іскорки.

В приміщенні, де встановлена ялинка, має бути 
телефон із зазначеним номером пожежної частинн
ої. Біля телефону повинен бути черговий.

ДЕ ПРОСОЧУЮТЬ ЯЛИНКОВІ ПРИКР/хСИ 
ВОГНЕЗАХИСНОЮ РІДИНОЮ!

Вату, марлю та інші легкозаймисті матеріали про
сочують вогнезахненою сполукою у філіалах фаб
рики «Хімчистка» за адресами:

м. Кіровоград, селище Гірниче, тел. 3-05-98; З 04-9В;
м. Олександрія, вул. 50 років Жовтня. 32, тел. 

2-43-42;
м. Світловодськ, пул. Підгориа, 4. тєл. 2-24-35.
Вогнезахисну рідину можна зробити й індивіду

ально. Для приготування в одному літрі гарячої во
ди розчинити 120 грамів діамонію фосфату і 90 гра
мів сірчано-кислого амонію.

Цього розчину вистачить, щоб обробити 200 гра
мів попередньо розпушеної вати.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
встановлювати ялинку в приміщеннях не присто

сованих для цієї мсти, у виробничих приміщеннях 
з металевими гратами на вікнах;

прикрашати ялинку целулоїдними та іншими лег
козаймистими іграшками, ватою, бертолетовою сіл
лю, стеариновими свічками. -

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Повну відповідальність за додержання правії і 

пожежної безпекй в дні новорічних свят несуть ке 
рівнішії організацій, підприємств, установ та об’єк 
тів, а в житлових будниках та квартирах — домо 
власники, батьки та дорослі члени сім’ї.

Відділ пожененої охорони УВС облвиконкому. 
Обласне правління добровільного протипо
жежного товариства.
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