
ЖОВПіЕИИІ
ВАХТА М
КОМЄ0М(МУ> Ж

ТЙ ПІ чекав тою запитання. Знав, 
що воно буде. Готувався до 

нього. Не вчора, по сьогодні. Вій 
готувався до нього протягом дов
гих років, навіть тоді, коли ще її 
не думав про нього. «Чому ти ви
рішив стати комуністом?» — ось 
лоно, тс запитання, питання його 
життя.

Він, Леонід Повпцький, знав, 
що приходило воно, те запитання, 
не тільки до нього. Сотні, тисячі 
таких, як він, підготували відпо
відь раніше. Ті, що в перші роки 

< революції йшли поруч, плече в 
плече з великим вождем; ті, що в 
холодні дні далекого січня 1924 ро
ку клялися йому у вірності, ТІ, ЩО 
грудьми захищали завоювання 
соціалізму на фронтах Великої 
Вітчизняної. І відповідь його, 
Леоніда 1 Іовицького, була такою 
ж, як і їхня, його попередників: 
«Хочу своїм життям утверджува
ти на землі справу Леніна. Хочу 
бути в перших рядах будівників 
матого сьогодення і майбуття». 
Чи заслужив вій сказати так, як 
вони? 1.1Іо ж стоїть за його відпо
віддю?

За нею — багато. 1 ота майже 
річної давності радість, коли ко
лектив Гайворонського теплово- 
зоремонтиого заводу двадцять 
шостого листопада 1975 року ра
портував країні про виконання 
плану дев’ятої п’ятирічки. І сьо- 
годпішня впевненість: комсомоль
сько-молодіжний колектив елек- 
трослюсарів імені XXV з’їзду 

’ КПРС виконає взяте зобов’язан
ня — п’ятирічку — за чотири роки.

Чи важко їм? Не скаржаться, 
Бо ніколи не шукають легкого 
шляху. Куди легше викинути у 
брухт поламаний стартер, аніж 
підшукати в ньому якусь справну 
деталь. В другому зіпсованому — 
ще одну, в третьому — ще. А по
тім скласти їх докупи так, щоб 
появився иа світ новий діючий 
стартер. Це — важче. І все ж до 
59-ї річниці Великої Жовтневої

соціалістичної революції комсо
мольсько-молодіжний колектив 
імені XXV з’їзду КПРС зобов’я
зався відремонтувати електроапа
ратуру на одному тепловозі ТУ-4 
за рахунок зекономлених матеріа
лів. Тож і не шкодують сил і вмін
ня Олександр Поляков, Володи
мир Трояп, Дмитро Каленпк, Ва
силь Максимцов та їхні товариші.

Поруч па дизельній дільниці — 
теж комсомольсько-молодіжний. І 
теж поспішають Георгій .Анцифе
ров, Василь Богач, Василь Наро
довці"!. 1 їхня вахта — ударна. До 
Жовтневих свят тепловозів з від
ремонтованими дизелями стане па 
одні! більше, ніж за планом.

Ось воно, утвердження ленін
ської справн на землі. Ось звідки 
оті слова: «.Хочу бути в перших 
рядах...». Коли найважче, наііпот- 
рібпіше — вперед. Так було в су- 
г-срі дні Ленінського призову в 
партію. Так було в кровопролпт-
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Нині увага комуністів, комсомольців, усіх тру
дящих нашої області звернена до глибоких поло
жень промови Генерального секретаря ЦК, КПРС 
товариша Л. 1. Брежнєва на жовтневому (1976 р.) 
Пленумі ЦК КПРС.

Слова, сповнені гордості за успіхи у здійсненні 
рішені. XXV з’їзду КПРС, підкреслив у розмові з 
нашим кореспондентом секретар Кіровоградського 
міськкому партії К. П. Неділько, лунають сьогодні 
з трибуни зборів і мітингів, що відбуваються на 
багатьох підприємствах Кіровограда.

У резолюції, прийнятій па мітингу в цеху № 22 
заводу радіовиробів, наголошується: «Ми, робіт
ники, інженерно-технічні працівники та службов
ці, гаряче схвалюємо матеріали жовтневого Пле
нуму ЦК КПРС і пишаємося славним поступом 
нашої країни. ІІатхпеиі рішеннями Пленуму ЦК 
КПРС, змістовною промовою товариша Л. І. Бреж
нєва, ми те ширше розгорнемо соціалістичне зма
гання за гідну зустріч Великого Жовтня. Беремо 
зобов’язання: 11-місячну програму першого року 
виконати до 59-ї річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції».

Слюсар десятого цеху комуніст Павло Гапонов 
сказав: «Промова товариша Л. 1. Брежнєва прой-’ 
нята батьківською турботою про добробут радян
ського народу. Особливо вражають масштаби 
мирного творення. Я закликаю всіх трудитися 
ло-ко.муиістичпому, боротися за дострокове вико
нання соціалістичних зобов’язань першого року 
десятої п’ятирічки. Партія покладає па пас вели
кі, відповідальні завдання, і ми відповімо удар
ною працею».

З початку десятої п’ятирічки вже двадцять ви
робів з кіровоградською маркою удостоєно дер
жавного Знака якості. А колектив головного під
приємства швейного об’єднання вирішив до кінця 
року додатково атестувати те два види виробів.

Головним, спрямовуючим рушієм діяльності 
партійної організації Кіровограда стали пропаган
да і роз’яснення положень і висновків, ніо станов
лять основу промови товариша Л. І. Брежнєва,
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них боях за Батьківщину. І так 
тепер, у повсякденній праці, у пра
ні, що стане прикладом для на
ступних поколінь.
• «60-річчю Великого Жовтня — 
60 ударних тижнів!» Комсомольці 
і молодь механічного цеху Гай- 
горонського тепловозоремонтлого 
заводу першими в районі підхопи
ли ініціативу ленінградських ро
бітників. Щоб ударним став тнж- 

ПЕРШІ В РАЙОНІ

Репортаяс червоного тпжни

день, ударним повинен бути ко
жен день. Такими воин і є, дні 
учасників вахти. Червоний прапо
рець над робочим місцем Олега 
Люльчака і Станіслава Островер- 
чука — доказ того. їхні деталі 
приймають з першого пред’явлен
ня їхній показник — не менше ста 
двадцяти процентів норми.

Поспішають па Північ і Далекий 
Схід, на Південь і в Західну Ук
раїну відремонтовані тепловози. 
На зміну їм у цехах заводу появ
ляються інші, ті, що потребують 
допомоги вмілих і знаючих рук. 1 
тут буде зроблено все, щоб допо
мога прийшла якнайшвидше і бу
ла найбільш кваліфікованою. Для 
цього токар ремонтно-будівельного 
цеху Леонід Новпцькпй п’ять ро
ків підряд щовечора поспішав до 
Гайворонського машинобудівного 
технікуму. Дтя цього потім став 
студентом заочного відділу Дні
пропетровського інституту іпжене-

рів залізничного транспорту. 1 для 
цього ж подовгу засиджується ве
чорами над книгами Сергій Попе
речний — секретар комсомоль
ської організації механічного цеху. 
Йому незабаром складати вступні 
екзамени до технікуму, де навчав
ся нещодавно Новпцькин Учаться 
всі. Одні — в школі комуністичної 
прані, інші — в гуртку економіч
них знань. Бо їхні звання дуже 
погрібні.

«Запевняємо ударною працею, 
високою якістю роботи ознаменує
мо десяту п’ятирічку. Віддамо всі 
сили для здійснення накреслень 
нашої партії» Цей рядок у Ра
порт Ленінського комсомолу XXV 
з’їздові Комуністичної партії Ра
дянського Союзу вписали гайво- 
ронські -тепловозорембитники Під 
ним — і підпис комсомольця Лео
ніда Новицького Ударною пра
цею ознаменовує перший рік де
сятої п’ятирічки комуніст Леонід 
Новпцькпй. У найбільш напруже
ний для комсомолу країни час — 
у дні ударної вахти на честь 
60-річчя Великого Жовтня — на
писав він оті слова — «хочу 
утверджувати справу Леніна на 
землі. Хочу бути в перших ря
дах...» Та не тільки воші є відпо
віддю на головне питання його 
життя.

Відповідь — у самому житті, в 
його роботі. В ділах таких, як і 
він, неспокійних, тих, що завжди 
попереду.

Н. ПАСТУШЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Гайворон.

Иапзрником у комбай
нера колгоспу «ДРУ ’.кба» 
Віпьшанського району ко
муніста Володимира Ри
бачка — комсомолець Во
лодимир Осадчук. Не знав 
простоїв їхній КС-6. Цей 
комсомольсько - молодіж
ний екіпаж зібрав цук
ристі на площі 192,5 гекта
ра і показав найкращий 
результат у районному 
змаганні.

безперебійну роботу€на 
транспортуванні коренів 
еід комбайна на край по
ля забезпечував комсо
молець Микола Свищ.

На перевезенні коренів 
з поліп господарств на 
бурякоприймальний пункт 
відзначаються водії район
ного об’єднання «Сіль
госптехніка» члени ВЛКСМ 
Іван Діордієв та Анатолій 
Драгоєв, що працюють на 
машинах ЗІЛ-ІЗО з приче
пами.
уже 
тонн

Анатолій перевіз 
1220, а Іван — 1109 
цукрових бурянів.

ОГО ОБКОМУ АКСМУ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.
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ПО ПРАЦІ —ЧЕСТЬ
Закінчили копання цук

рових буряків господар
ства Гайворонського ра
йону. Щедро віддячила 
нива за працю: в багатьох 
колгоспах кожен гектар 
видає понад 360 центнерів 
коренів, з в колгоспі 
«Шляхом Леніна» — но 
328.

Буряківники господарств 
імені Шевченка, імені 
Куйбишева, «Росія», «Біль
шовик» виконали план 
продажу цукрової сирови
ни держзві і продовжу
ють доставляти корені на 
приймальний пункт.

На повну потужність 
працюють буряконаванта
жувачі на полі колгоспу 
імені Куйбишева. Щойно 
вивів із загінки свій КС-6 
комсомолець Василь Бро- 
зінський, який упорав 
306-гектарну площу і став 
переможцем у змаганні 
молодих жниварів району 
на буряковій ниві. Працю 
його відзначено перехід
ним вимпелом райкому 
комсомолу.

документів Пленуму ПК КПРС, матеріалів п'ятої 
сесії Верховної Ради СРСР. Цій мсті було підпо
рядковано нараду, яку міськком партії провів із 
партійним активом Кіровограда. Характерно те, 
що, обговорюючи матеріали Пленуму ЦК КПРС, 
промову товариша Л. І. Брежнєва, па мітингах 
партійних і робітничих зборах трудівники беруть 
підвищені соціалістичні зобов’язання, тобто, на рі
шення партії відповідають ділом. Зрозуміло, що 
саме тут народжуються нові патріотичні іні
ціативи.

У пропаганду і роз’яснення матеріалів Пленуму 
ЦК КПРС нині включилися пропагандисти, агіта
тори, політіпформаторн, позаштатні лектори і до
повідачі. Вивчення матеріалів Пленуму ЦК КПРС 
проводиться в системі партійного й комсомоль
ського навчання, економічної освіти. Вже перше 
заняття виявило неабиякий інтерес слухачів до 
них матеріалів.

Міський комітет Компартії України розробив 
організаційно-політичні заходи, які становлять 
всеохоплюючшї комплекс роз’яснювальної роботи 
партійних організацій серед трудящих мас облас
ною центру.

І, звичайно ж, паші маяки стають першими й на
дійними помічниками, заспівувачами. Бригада ви- 
рубнпків взуттєвої фабрики, яку очолює делегат 
XXV з’їзду Компартії Україні! Н. Ф. Коваленко, 
обговорюючи матеріали Пленуму ЦК КПРС, зо
бов’язалася відпрацювати не 5 днів па зекономле
ній сировині, як бралася раніше, а 6 днів, і закли
кала весь колектив фабрики підтримати її почин. 
Ось приклад умілого поєднання вивчення актуаль
них документів партії з практичною трудовою ді
яльністю На багатьох підприємствах до пропа
ганди і роз’яснення матеріалів Пленуму залучили 
керівників та провідних спеціалістів.

Партійні організації обласного центру, відзна
чив на закінчення К. П. Неділько, впевнено несуть 
пристрасне слово партії в маси, і воно наснажує 
Трудівників иа успішне виконання рішень XXV 
з’їзду КПРС.

На трудовому календарі токаря кіровоградською рем іавод? «Укрсіль- 
госптсхніка> Василя ПАРХОМЕНКА 'вже середина листопада Як і всі мо
лоді трудівники підприємства, він включився у соціалістичне змагання на 
честь 60-річчя Жовтня. Змінні норми виконує на 115—120 процентів, виго
товляє продукцію тільки відмінної ЯКОСТІ,

♦ото м. ТЕРНАВСЬКОГО. Л
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не зовсім 
частина 

середньої 
серед них

Г. ГУСЕЙНОВ, 
член вузлового комітету ком
сомолу станції Помічна, 

Добровелнчківський район.

СКІЛЬКИ 
служити 
ТРАКТОРУ?

Ульяновського 
добро- 
дівчи-

ДОЩ лив з перебоями: то лив як з 
відра, то переходив у мжичку. Ві

тер стукотів потоками води в шибки, 
та цього довкола столу не помічали, 
[’-же кілька вечорів підряд у черво
ному кутку станції збираються керів
ник зміни В. В. Цьома і молоді пра
цівники В. Марорепко та* В. Стари
ков. Лише минулого року В. В. Цьо
ма закінчив Одеський залізничний 
технікум. Тож молодь і звернулася 
до комуніста з проханням дати кон
сультацію з курсового проекту.

Навчання і виробництво. . Як ус
пішніше поєднати їх у комплексі ви
ховних заходів? Це було і залишає-

ЗАЛИШИТИ 'чг&ііпюїт 
НА КОНТРОЛІ
ться одним з найважливіших завдань 
колективу станції Помічна. У вирі
шенні його повсякденно бере участь 
комсомольська організація. Про цс і 
йшла мова на нинішніх звітно вибор
них зборах.

У технікумах і вузах навчається з 
першого вересня кожен п’ятий комсо
молець. Це — і названі вже станцій
ний диспетчер В. Марорепко та скла- 

,дач поїздів В. Стариков, а А. Бой
ко, що прибув на станцію помічником 
складача поїздів, сьогодні працює ма
невровим диспетчером і навчається на 
другому курсі Дніпропетровського ін
ституту інженерів транспррту.

Цікава трудова біографія донедав
на секретаря комсомольської органі
зації станції Світлани Кузьменко. На 
роботу вона прийшла одразу після 
закінчення школи. Працювала там, 
куди її посилали. З перших днів по
ринула в комсомольську роботу. Ор
ганізовувала молодь на спортивні’ 
змагання, залучала до участі в ху
дожній самодіяльності. За рекоменда
цією комітету комсомолу адміністра
ція послала дівчину вчитись до інсти
туту. Тепер вона працює старшим ін
женером станції. І хоча за віком уже 
вийшла з комсомолу, зв’язку з ним 
не пориває й на сьогодні — завжди 
допоможе і словом, і ділом.

Навчання комітет комсомолу нена
в’язливо зумів зробити необхідністю,

до того ж усвідомленою, для кожного 
члена BJIK.ÇM. Але навчання ляше 
одного напряму, коли здобувають 
вищу або середню спеціальну освіту. 
Для заочників вузів і технікумів орга
нізовують консультації спеціалістів, 
стежать, щоб студенти та учні іі ро
боту мали за спеціальністю, стають 
на захист їхніх інтересів, коли з яки
хось причин складатися несприятливі 
умови для використання пільг. Сло
вом — максимум піклування про май
бутніх інженерів, техніків...

Однобокий дещо підхід і 
виправданий. Адже п'ята 
комсомольців ще не має 

освіти. 1 
не знайдеш таких, 
які б могли виправ
дати свій нинішній 
освітній рівень. Ці 
юнаки і дівчата — 
хороші виробнич
ники. Більшість із 

шіх — активні учасники громадського 
життя. Взяти хоча б Зою Вінець. Во
на — в числі найактивніших. Новий 

'почин — дівчина підтримує його пер
шою, серед організаторів вечора від
починку — теж вона. Цього року Зою 
обрали начальником штабу «Комсо
мольського прожектора». 1... лише 
цього року вона пішла вчитися у ве
чірню школу робітничої молоді. Ця 
подія могла статися й значно раніше. 
На користь самій Зої, перш за все.

Колишній комітет комсомолу ни
нішнього року все ж провів роз’яс
нювальну роботу серед спілчан, які 
ще не мають атестату про середню 
освіту. Заяви про вступ до вечірньої 
школи подали всі. Здається, питання 
можна знімати з контролю. Та, оче
видно, не все зробив комітет належ
но і до кінця. Зі школи повідомили, 
що на заняття ходять юнаки і дівчата 
нерегулярно, а дехто і взагалі пере
став їх відвідувати. Зрозуміло, що 
новообраному комітетові не тільки 
не можна знімані питания про обо
в’язкове здобуття середньої освіти 
кожним членом ВЛКСМ, кожним мо
лодим робітником станції, а й виноси
ти його на порядок денний у своїй 
діяльності.

КОМСОМОЛЬСЬКМІ 
докчмемюїв

КОРЕКТИВИ 
ДО ПЛАНУ

Важлизою подією з житті 
спілчан колгоспу імені Лені
на Нозгородківського райо
ну був обмін комсомоль
ських квитків. Він виявився 
дійовою перевіркою актив
ності, бсйозитості організа
ції, сприяв зростанню її ря
дів. Лише за дев ять міся
ців нинішнього | 
надцять молодих 
ників вступили 
молу.

А головне — 
зросла якісно, 
лий час немає 
трудової дисципліни, а рані
ше еони траплялися нерід
ко.

У ході обміну поліпшив 
свою роботу комітет ком
сомолу, очолюваний Надією 
Прозодіян. Активісти про
аналізували, наприклад, мі
сячні плани і зробили вис
новок, що вони 
дірвані від життя 
ної. Обмін допоміг 
вити 
співбесід 
висловили 
організації 
вали на те, 
товуються 
гання. Комітет зреагував на 
критику і вніс у плани до
повнення: провести фут
больний турнір «Пролісок», 
першість з кульозої стріль
би. Змагання пройшли ціка
во, молодь виявила бажан
ня зробити їх традиційними.

А. КОВИРЬОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Новгородківськіш район.

року сім- 
колгосп- 

ДО комсо-

організація 
Вже гриза- 

порушень

трохи зі— 
первин- 
аипра- 

станозище. Під час 
юнаки і дівчата 
претензії щодо 
дозвілля, вказу- 
що рідко впаш- 
спортивні зма-

політичний 2арщ

ЗНАЮ, ХТО З НИХ 
ЩО МОЖЕ І ВМІЄ...

РОЗПОВІДАЄ ПРОПАГАНДИСТ

У НАШОМУ ГУРТКУ
Є вже трохи досвіду. Чому відразу про це? Тому, 

щоб відчувати певність, коли розповідатиму про моїх 
слухачів — найбільших друзів і помічників. Четвер
тий рік керую гуртком комсомольського політнавчак- 
ня Як пригадаю перше заняття — аж дивно сьо- 
юдіїі стає. Всі воші, слухачі, переді мною, наче оди» 
велике обличчя, одні очі. Дивилися запитально і трохи 
сторожко. Та хоч і незнайомі були, — не відчужено. 
Мабуть, саме це й додало сил у вирішальну хвилину...

Тепер кожен із моїх п’ятнадцяти слухачів, як ка
жуть, набув певної індивідуальності. Сьогодні я 
знаю’, хто з них що може і вміє. Гурток поступово 
став рушієм комсомольських діянь. Саме тут народ
жувались кращі наші ініціативи. Хочеться згадати 
одну, на мій погляд, найвагомішу. «15 ударних де
кад — полеглим воїнам 15 братніх республік нашої 
Вітчизни!» — цей клич слухачів політгуртка кол
госпу імені Тельмака Компаніївського району під
тримала молодь усієї Кіровоградщини, коли готува
лася де ЗО річчя Великої Перемоги. Не менш відип-
відальнею була для нас перед:.'їздівська ударна вахта. 
Нині ж — підготовка гідної зустрічі 69-річчю Вели
кого Жовтня сурмить збір усієї радянської молоді.

Мої гуртківці — активісти в господарстві. Зверну
ся до одного, не приховую, кращого слухача нашого 
гуртка «Політика КПРС — марксиз.м-ленінізм у дії*. 
Річ у тім, що краще у пас має ставати 
новим. Ото.к — Борне Чорної?...

масовим, ти-

РОБОТІ

Коли Ніла Лямець 
кінчила вісім класів, зона 
вирішила будь-що стати 
трактористкою. На курсах 
механізаторів дівчина ста
ранно освоювала спеці
альність. І, як це буває а 
шістнадцять, мрії обганя
ли час. Читаючи розділи 
підручникіз, Ніла вже ба
чила себе за кермом.

У колективі тракторної 
бригади Нозоселицького 
відділка 
бурякорадгоспу 
зичливо прийняли 
ну. їй довірили новенький 
ДШ-16.

Невеликий ще стаж у Шли 
Лямець -- усього два роки, 
ще мало досвіду, та ставиться 
комсомолка до роботи $ лю
бов’ю, працює а вогником. 
Цього року з ранньої весни во
на обслуговує будівельну 
бригаду: підвозить розчин, ін
ші матеріали. А роботи тут ба
гато: у відділку споруджують 
двоповерхове приміщення, де 
на першому поверсі розмісіи- 
тьсв їдальня, па другому —■ 
адміністративні служби; жиг- 
лониіі будинок на сім квартир, 
будівельники задоволені роб.о- 
юю молодої трактористки. 
Знаки і. — простоювати через 
невчасне постачання матерій* 
лів не доведеться.

Дбає Ніла й про ге, щоб 
довірений їй ірактор був 
завжди з хорошому тех
нічному стані. Адже вона 
включилася в соціалістич
не змагання механізаторів 
області за подовження 
строку служби сільсько
господарських машин. Піс
ля роботи дівчина поспі
шає до школи робітничої 
молоді, щоб без відриву 
від виробництва здобути 
середню освіту.

На фото: Ніла ЛЯМЕЦЬ. 
Фіно В. ВЕРііЕЦЬКОГО.

І

НА
Місцевий :..іоиччнз. Жнзе в Мар’ївці 

'г.’р’ю. Починав трактористом. Що вже 
ний, дисциплінований! Усе схоплював, як кажуть, на 
льоту Закінчив технікум. Подорослішав. 1 працював 
ще краще.

Мені, як секретареві виконкому сільської Ради, 
особливо небайдуже, як поводяться молоді люди 
вдома, у громадських місцях, власне, скрізь в ою- 
ЧС1ІНІ. В селі, відомо ж, є своя «специфіка» — тугусе 
видно, як на долоні. Нічого не втаїш. Тож коли об
рали Бориса депутатом сільської Ради — зрозумілим 
стало: люди довіру свою і шану виявили молодому 
односельцю. А па роботі поставили його помічником 
бригадира іракторної бригади. Я відчула — суть не 
тільки в тому, що здібний спеціаліст. У нас є старші, 
досвідченіші. Борис — внутрішньо зібраний, вимогли
вий, уміє знаходити потрібні контакти, з людьми.

Тепер він уже член виконкому сільської Ради, і ко
ли доручаємо йому перевіриш роботу дитячого садка 
чи магазину, то завжди впевнені — зробить усе доб
ре.

Цього року стало у нас два відділки в господарстві. 
Об’єднали трактори; бригади — з чотирьох зробила 
дві. Укрупнили, значить. 1 Борис Чернов очолив одну 
з них. Без перебільшення, це велика довіра, навіть 
честь для комсомольця. Правління колгоспу гіокладає 
на нього великі надії. Справді, такі люди, як Борис 
Чорнов, стають опорою. Колгосп імені Тельмана — 
один із кращих у районі. Врожаї збираємо високі з 
року в рік. Село розрослося, покращало. Тільки за 
дев яту п’ятирічку виросло понад сорок будинків для 
колгоспників, новий сучасний Будиігок культури ра
зом із спортивним залом. Ідеш на роботу — під но
гами асфальт, як у місті. Виростає нині тваринниць-* 
пііи комплекс по відгодівлі великої рогатої худобі; на 
5 тисяч голів... Одним словом, розмах.

Отож повертаюсь до них, моїх слухачів; Борне 
Чорнов, агроном Микола Орел, бухгалтер Раїса Се
дова, завідуюча медпунктом Антопіна Кравець, ком
сомольський ватажок Анатолій Кріпак — молоде по- 
коліні-.я на селі, яке ввібрало в себе всі кращі тради
ції старших^ Хотіла назвати їх моїми першими поміч
никами, та и завагалася: чи не замало для них? Пев
но ж, що замало. Вони вже самі йдуть попереду, такі, 
як Борис Чорнов.

разом з ма- 
був ретель-

Л. ЗАПОРОЖЕЦЬ, 
пропагандист комсомольського політгуртка 
колгоспу імені Тельмана Компаніївського 
району.

■ /

LT АВЧАЮЧИСЬ у другому Київському 
залізничному училищі, їіегро 

вступив до лав Тсоавіахіму. Юнак 
вав стрілецький гурток, заняття на 
во-навчалЬному пункті. Першим в 
він одержав значки ГПО, «Ворошпловський 
стрілець», ППХО.

Коли почалась Велика Вітчизняна війна. 
Петрові сповнилося сімнадцять. Заклад 
евакуювали в Омськ. Комсомолець просив
ся па фронт. Але у військкоматі відмовили:

— Молодий ти ще.
Дішіув рік. 1 Петре знову писав заяву; 

«Прошу відирапити мене на фронт».
Цього разу військовий комісар зважив на 

просьбу юнака. В липні 1942 року вісімпад- 
цятирічіпій вихованець тсоавіахімівської ор- 
г; нізації Петро Махне став курсантом 1-го 
Омського військово-піхотного училища. 
Провчилися сім місяців. У лютому 1943 ро
ку. курсантів відправили на фронт. Комсо
молець став першим номером кулеметної 
обслуги. Брав участь у Курській битві.

Па все життя вкарбувалась у пам’ять 
Рріїїа вогненна дуга, де багато днів і ночей 
точилися запеклі, кровопролитні бої.

...Безмовно лежить уся обслуга «макси
ма». Петрові довелось одному виконувати

Махно 
відвіду- 
військо« 
училищ!

ЛИШЕ ОДНА ДОРОГА
ДТСААФ—50

обов’язки всіх номерів. Та І його прошила 
ворожа куля. Стікаючи кров’ю, він продов
жував косити ворогів доні, поки не піді
йшло підкріплення.

Повернувшись у стрій, комсомолець про
довжував битв ворога, В 64-му артполку 
його призначили командиром відділення 
розвідки.

Петро визволяв від німецько-фашистських 
окупантів Білорусію, Литву, громив ворога 
і його лігві. За подвиги — нагороди: ме
даль «За відвагу», орден Слави третього 
ступеня.

Після війни — навчання в танковому тех
нічному училищі.

27 років прослужив у Радянській Армії 
Петро Миколайович Махно, передаючи свій 
багатий військовий досвід молодим воїнам.

Звільнившись у запас, майор-інженер ось 
уже шість років працює інструктором Світ- 
ловодського міського комітету ДТСААФ з

військово - технічних 
видів спорту.

Багато турбот у ко
муніста. Тс потрібно 
готувати стрілецькі 
змагання, поєдинки з 
автомобільного бага
тоборства, то тре

ба відвідати первинні колективи.
Особливу увагу він приділяє нечислен

ним організаціям. Виступає там з лекціями, 
доповідями, спогадами про буремні роки 
війни, розповідаючи про мужність, героїзм 
1 відвагу своїх однополчан.

А у вільний час Петро Миколайович бе
реться за перо, інформації, статті за його 
підписом часто появляються на сторінках 
місьь.раіюнної газети «Наддніпрянська прав
да», де він розказує про життя дотсаафів- 
ськіїх колективів.

Інструктора нагородили знаком «За ак
тивну роботу».

Батьковою стежкою пішов його син Ва
дом. Після закінчення вищого військово- 
морського училища він служить на Чорно
морському флоті.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЯ, 
учитель Світловодської міської заоч
ної середньої школи.



4 лястоплда, 1976

стати на траурну варту бі-
ля портрета вождя. У од
нієї дівчинки не було па
ри, і вона звернула увагу 
на мене. Але вожатий ка-
тегорично заявив, що я ще 
м^лий, щоб пов’язувати

роху „ТЯолояяА коягуиар«—----------------------- ----- 3 сшор

РІК 1924
мені галстук. 
Мені дуже хо
тілося стати

СПРАВЖНІМ
ЛЕНІНЦЕМ!

піонером. Я на
віть підвівся 
навшпиньки: он

По суті, моє свідоме 
Іцмття починається з того 
1,-ня, коли на грудях у ме
не зайнявся червоний гал
стук. Уранці зайшов до 
нас наш дядько Арсен 
Олександрович Ткаченко. 
Він оув високий, широко
плечий, одягнений у мат
роський бушлат, а лоб пе-

який високий! 
Тут я поба
чив секрета-

ря партійного комітету, 
що ввійшов разом з Арсе
ном. На його грудях сяяв 
орден Червоної Зірки. 1 я 
несподівано попросив:

— Дядю, а можна мені 
галстук?

— Це я вже, брат, і не 
знаю, — розвів він рука
ми, — це як вони...

рекреслювала гвардійська 
стрічка безкозирки, на 
ЯКІЙ золотом сяяло слово 
«Прут». Так звався есмі
нець, на котрому матро
сом плавав Арсен. Уже 
давно відгриміла гро.ма- 
дянська війна, дядько роз
лучився з великим маузе
ром, що супроводив його 
в партизанському загоні, в 
кавалерійській бригаді, 
яка боролась проти банд 
Махна, Григор’єва, Тютюн
ника, і під час роботи в 
Чека. Тепер Арсен пра
цював на заводі, але зі 
звичною морською фор- 

ІГ'РЮ не розлучався, хоча 
зона була далеко не нова, 
місцями навіть залатана.

Як тільки Арс^-н-Олександро
вич появився у дверях, мати 
сплеснула руками й ахнула:

— Що сталося? На тобі ли
ця немає. '

— Ленін помер...
Мати схилила голову на ру

ки. і ц кімнаті, де завжди 
тріскотіла, мов кулемет, швей
на машина, запали незвична, 
гнітюча тиша.

На вулиці пустував вітер. 
Він свистів, улюлюкав, неначе 
ганяв голубів. На зло двірни- 
кам налітав на кучугури снігу 
і розкидав їх по тротуарах, на
скакував на перехожих. Пе
рехожі боком відштовхувались 
від вітру, намагаючись підста
вити йому спину і сховати об
личчя. Та пустуну мало було 
снігу й одягу людей, він іще 
іап :утувався в червоних пра
порах з чорними стрічками, 
вивішених на будниках, роз
гойдував портрети Леніна в 
рамках, оповитих кумачем і 
чорним крепом.

Я прив’язався до дядька 
Арсена і разом з ним по
трапив до залу клубу за- 

сільськогосподар
ських машин «Червона 
зірка». Тут я побачив піо- 
неріз, які прийшли, щоб

1 тут вожатий зняв гал
стук і простяг його біль
шовикові. Я витягнув шию, 
очима прикипів до корич
невих від загару пальців із 
широкими твердими нігтя
ми, що обережно тримали 
полум яний галстук. Руки 
здригнулися, обвили мою 
шию, і я побачив, як у ме
не на грудях заіскрився, 
спалахнув червоний гал
стук.

— Будь справжнім ле
нінцем, браток! — немов 
дорослому побажав мені 
комуніст. Я відчув, як у 
мене задряпало з горлі, і 
тихо відповів:

— Буду, слово честі 
буду!..

І почався нестримний біг 
наших радянських років. Піз
ніше я став комсомольцем. 
Якби потрібно було охаракте
ризувати ці роки одним сло
вом. то точнішого, аніж «ні
коли», не знайшлося б. Нам 
завжди було ніколи, ми зав
жди поспішали.

Недаремно найпоширеніши
ми в роки передвоєнних п’я
тирічок були слова «ударник» 
і «штурм». Мої однолітки 
штурмували надра Донбасу, 
будували заводи-гіганти, під
німалися в стратосферу, зво
дили в тайзі міста і порушу
вали білу безмовність Пів
ночі.

1940 року я вступив у 
члени Комуністичної пар
тії Радянського Союзу. І 
партквиток був такого ж 
кольору, як піонерський 
галстук, що його в траурні 
ленінські дні пов’язав ме
ні старий більшовик. Саме 
тоді, в траурні дні січня 
1924 року, я став ленінцем 
і через усе життя проніс 
у своєму серці вірність 
партії і народові.

П. ГЕЛЬБАК, 
письменник.

Лесото — невелика країна на півдні Африки, з усіх бокі з оточена терито
рією расистської П,\Р. Самостійний розвиток молодої держави (недавно 
народ Лесото відзначив 10 у річницю своєї незалежності) ускладнюється 
майже вовною залежністю від економіки режиму Преторії.

Однак, незважаючи на всі труднощі, маленька країна африканських гор
ців з оптимізмом дивиться в майбутнє. Недавно прийнятий другий п’яти
річний план розвитку на 1978—1980 роки, ставить своїм завданням ослаб
лення економічної залежності від ПАР, самозабезпечення продовольством, 
збільшення зайнятості населения.

На фото: старанний учень. Увага, яку приділяють у Лесото роз
виткові освіти, вже дала свої результати: майже 70 процентів населення 
вміють читати і писати. Викладання ведеться національною мовою—сісого. 

Фото С. КУЛИКА. (Фотохроніка ТАРС).

ГЕРОЇНЯ ЖИВЕ

В Іраку завершилось будів
ництво першої черги іригацій
ного комплексу, який включає 
в себе канал Тартар — Євфрат 
довжиною 37,5 кілометра і 
греблю на озері Тартар.

Загальний обсяг земляних 
робіт на будівництві каналу і 
греблі, яке здійснювалось при 
технічному сприянні Радян
ського Союзу, становив 56 
мільйонів кубічних метрів.

Канал Тартар — Євфрат — 
частина комплексу споруд по 
регулюванню паводків і збіль
шенню водопостачання рік 
Тигру і Євфрату з використан
ням западини Тартар як штуч
ного водоймища.

II а фото: урочиста цере
монія відкриття каналу.

Фото О. ІВАНОВА.

БОНН. По-різному заробля
ють па хліб західнонімецькі 
жителі. На вулицях столиці 
нерідко можна побачити бро
дячих артистів і художників. 
Ось цей старик-пснсіоиер на
магається привернути увагу 
перехожих, граючи... на пилці.

Фото А. УРВАНА.

ЛИСТОПАДІ

Р ТАРШОКЛАСі HІКЇІ Голованівської середньої шко* 
лч № 4 проводили вечір трудової слави. На нього 

вон» .опросили і знатну ланкову колгоспу імені XX з'їз
ду ІуГІРС, Героя Соціалістичної Праці Пелагію Тнмо- 
фіівпу Громійчук. Хоча роботи в полі дуже багато в уся
ку нору, але зустрічам зі школярами героїня завжди 
рада. Вона довго потім пам’ятає блиск юних очей, роз
мову з кожним учнем. Настрій, який Пелагія Тимофіївка 
виносить після кожної такої зустрічі, допомагає їй у ро
боті. її розповіді про труд хлібороба сіють зерна, котрі 
завжди проростають у серцях дітей любов’ю до землі.

•,ишг в й рідному селі Клиновому після закінчення школи 
в буряківничу ланку Галина Заболотна (нині вже са

ма очолює цей колектив), помічницею у неї. Пелагії Тимофіївня, 
теж прямо зі шкільної парти — Неопіла Мельничук. Справжні
ми майстрами вирощування високих урожаїв цукристих стали її 
•ихопапці, всі, хто пройшов школу передового досвіду Громіи- 
ч>’і. Багатьох пам’ятає знатна ланкова, уважно стежить за їхні
ми успіхами, допомагає порадами. Дехто з учнів Пелагії 
■имофіївші наблизився до її досягнень, адже лайкова щедро 
Ділилися споїм досвідом і щиро бажала, аби учні пішли далі за 
озсілвіиіціо. Ще перед від’їздом II. T. Громійчук на XXII з’їзд 
КПРс до неї приїхала молода ланкова колгоспу «Росія» Галина 
гончар. Здібною ученицею виявилась Галина, не раз опісля зои- 
Рала осі,а по 370—400 центнерів буряків з гектара на великих 
"лотах.

• Тихо було в актовому залі. Школярі ловили кожне 
слово почесної гості, сповнене тепла і любові до праці 
ча землі.

— Молода людина може вибритії будь-яку професію. 
Та коли вже ти ступив на стежку хлібороба, знай — 
земля не любить нещирості, її не обманиш. Будь роботи- 
uuis.t, дружи з наукою — і нива віддячить сповна! — 
просто і’і зрозуміло говорила знатна трудівниця.

По закінченні розповіді до неї підбігли дівчатка і спи
тали;

Яку пісню хотіли б ви почути? Замовляйте.
" "Я лісблю тебя, жизнь».

Омріяно співали дівчата, зі щирим задоволенням. А 
скінчили Пелагія Тк.мофіївпа попросила виконати 
вдруге, ’

ТТІСІІЯ навіяла знатній гос- 
гі спогади.. Народилася 

вона в сім’ї селлііиїїа-иайми- 
та. Щоб якось прогодувати 
дванадцятеро дітей, батько 
ходив на заробітки на цук

роварні, наймався до куркулів, і сьогодні стоїть ві ї пе
ред очима — босий, у сірому полотняному одязі, з під
нятими догори руками. Нб могла збагнути мала ГІа- 
лажка: молиться батько, чи проклиназ бога за безхліб’я, 
злидні. Рано поховали його.

Великі зміні в село прийшли з установленням Радянської 
влади. Господарями землі стала біднота. Чотирнадцятирічна 
Палажка разом з матір’ю пішла працюпати її буряківничу ланку.

...Спогади... З далекої юності переносять у подальші часи. А 
все було паче зовсім недавно...

Ланковою Легатію Гнмофіївну призначили після Великої Віт
чизняної війни. Попервах годі було й думати про рекорди: 
не вистачало тракторів, коїі^ей, насіння. Тільки 1950 року ланка 
нарешті зуміла виростити по .179 центнерів цукрових буряків на 
кожному з I I гсктт рів. її успіх підняв у Голованівському районі 
цілу хт і'ліс наслідування. Багато буряководів стали змагатися 
за 300 центнерів.

А зачишледька змагання П. Т. Громійчук уже мріяла 
про чотириста.

Цей рубіж підкорйвея їй 1953 року. Тоді Пелагія Тн- 
мофіївна одержала перший орден Леніна.

З роками приходив досвід. 500 центнерів коренів з гек
тара стало нормою в ланці. 195/ року зібрали 741 цент
нер буряків на кожному гектарі. Наступного року Ука
зом Президії Верховної Ради СРСР II. Т. Громійчук 
присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці з влучен
ням ордена Леніна і золотої медалі «Серп і Молот». 
Пізніше її нагородили третім орденом Леніна та орде
ном Жовтневої Революції.

ПЕЛАГІЇ Тимофіївці виповнилося 60 літ. Можна огля
нутись па пройдений шлях у житті — перелічити 

тисячі тонн солодких коренів, вирощених її руками; 
можна переглянути дорогі пам ягкн—мандати партійних 
з’їздів і конференцій, депутатські посвідчення. Немар
но прожиті ті роки. .Можна подивитись і вперед — поне
суть молоді хлібороби естафету старшого покоління, 
проростуть їхні добрі починання ще вищими врожаями.

А. КАСУРКІН.
Колгосп імені XX з’їзду КПРС 

’ Головднівського району.

У листопаді по всій те
риторії України, крім пів
денних областей, середня 
місячна температура по
вітря переходить через 
нуль градусів. А в північ
ній частині звичайно утво
рюється сталий сніговий 
покрив.

Яким буде листопад 
цього року?

У першій декаді перед
бачається змінна хмар
ність, в окремі дні — по
декуди — невеликі опади: 
дощ, сніг, мряка. На по
чатку місяця можлива 
хуртовина, подекуди ту
ман, ожеледь. Температу
ра вночі 1—6 градусів, 
удень — від 2 градусів 
морозу до 3 градусів 
тепла.

Друга декада, як вважа
ють синоптики, теж буде 
з опадами. Можливе під
вищення температури, зо
крема, вдень від 0—5 до 
5—10 градусів тепла.

Хмарність, опади, туман 
будуть характерні і для 
останніх десяти днів лис
топада. В цей час очікую-
ться зниження температу
ри вночі до 5, а вдень — 
до 2 градусів морозу.^

Вітер в основному схід
ний і південно-східний, 5— 
10, а в першій і третій де
кадах часом до 15—17 
метрів на секунду, напри
кінці місяця — з хуртови
ною.

У південних областях Ук
раїни, за даними Гідро
метцентру СРСР, серед
ньомісячна температура 
повітря буде 3—6 градусів 
тепла (близько норми), мі
сячна кількість опадів ста
новитиме 25—50 мілімет
рів.

Малохмарна, переважно 
без опадів погода перших 
днів «поступиться місцем» 
у другій декаді перед 
змінною хмарністю, доща
ми. Температура вночі бу
де від 1 градуса морозу 
до 4 градусів тепла. Вдень
— 5—10 градусів тепла.

Наприкінці місяця мож
ливий мокрий сніг, темпе
ратура вночі 5—10, вдень
— 8—13 градусів тепла. 
Вітер східної чверті, у пер
шій і третій декадах часом 
до 15—20 метрів на се
кунду.

3. СКОТАРЕМ КО, / 
начальник Українсько
го бюро погоди.



ТАБЛИЦЯ ПЕРШОГО КОЛА

ЧЕМПІОНИ ВСІХ

П’ЯТИ СТУПЕНІВ

G.
7.
8.

Спартакіада

мільйонів
VII літня 
СПАРТАКІАДА 
НАРОДІВ СРСР 
ПРОХОДИТИМЕ 
ПРОТЯГОМ 1977-1979 
РОКІВ У П’ЯТЬ 
ЕТАПІВ —
ВІД МАСОВИХ СТАРТІВ 
ДО ФІНАЛЬНИХ 
ЗМАГАНЬ З УСІХ 
ОЛІМПІЙСЬКИХ 
ВИДІВ СПОРТУ.

Колегія Комітету 
зичній культурі і 
при Раді Міністрів 
розглянула питання про 
проведення VII літньої 
Спартакіади народів СРСР.

Спартакіада проводиться 
як огляд роботи по фізич
ній культурі і спорту в усіх 
ланках фізкультурного ру
ху країни за п'ять етапів.

спорту 
СРСР

Перший етап (1977 — 
1979 рр.) — /ласові старти 
в колективах фізкультури 
і спортивних клубах.

Другий етап (1978 
1979 рр.) — спартакіадне 
районах і містах.

Третій етап (1978 — 
1979 рр.) — спартакіади з 
областях, ксаях, АРСР, зо
нах РРФСР.

Четвертий етап (1978 —
1979’рр.) — спартакіади в

Усоюзних республіках, 
Москві і Ленінграді.

П’ятий етап — фінальні 
змагання — відбудеться в 
липні — серпні в Москві 
(28 видів сперту) і в Теп
ліні (парус). У програмі 
заключних стартів — зма
гання з усіх без винятку 
олімпійських видів спорту 
(в тому числі вперше — з 
хокею на траві), а також з 
боротьби самбо, тенісу і 
шахів. У фінальних змаган
нях з деяких видів спорту 
вперше візьмуть участь 
зарубіжні спортсмени.

Для керівництва підго
товкою і проведенням vit 
літньої Спартакіади наро
дів СРСР створено Органі
заційний комітет на чолі з 
головою Слорткомітету 
СРСР С. П. Павловим.

„Молоде# комувлр**

гіК ІНІШУВАВ XXXVIII чемпіонат країни з фут- 
v болу серед команд другої ліги класу «А». В 
шостій зоні перед закінченням сезону знову захо
пив лідерство криворізький «Кривбас». До фінішу 
він прийшов з 53-ма очками, що па сім очок біль
ше, ніж у харківського «Металіста», який зайняв 
друге місце. Крім того, гірники забили найбільше 
м’ячів. Таким чином, «Крипбас» удруге завоював 
звання чемпіона України й дістав право продов
жувати боротьбу за перехід у першу лігу. До 
своїх спортивних трофеїв крппоріжці додали нині 
рубіновий кубок газети «Молодь 
більшу кількість забитих 
м’ячів. На ірете місце ви
йшли армійці Одеси, які, 
починаючи з 31 липня, мето
дично просувалися вгору, 
подолавшії до кінця сезону 
десять сходинок турнірної 
таблиці.

Високі бійцівські якості, 
полю до перемоги виявили 
футболісти миколаївського 
«Суднобудівника» та херсон
ського «Кристала». Обидві 
команди на початку сезону 
прагнули порівнятися з ліде
рами. але не витримали на
пруження і почали поступо- 

скочуватися вниз. Надій- 
мнколаївпів тривало аж 
1.3 місця. Нарешті коман- 
зібралисп. знайшли в со- 

Сп.тіі. шоб фінішувати в 
почесній першій п’ятірці.

Але в ході чемпіонату 
спостерігайся і зворотний 
процес — втрата деякими 
командами провідних пози
цій, а потім і дальше їх но- 
гірінеійія. Більше, ніж на ін
ших, цей процес вплинув на 
севастопольську «Атланти
ку». Почавши чемпіонат од
ноосібним лідером. вона 
закінчила його на остан
ньому місці і за умовами змагань змушена буде 
покинути другу лігу, поступившись місцем чем
піонові України серед колективів фізкультури. 
Н А ЖАЛЬ, цей пронес торкнувся і кіровоград,- 
** ської «Зірки». Нині майже повторився мнну- 
юрічннй варіант, коли ком ніда пережила спад у 
кінці сезону. Вів перекреслив усі успіхи команди, 
досягнуті раніше в упертій боротьбі. Згадаємо, як 
торік кіровоградці майже здобули путівку у фінал 
претендентів на перехід у першу лігу. Впевнену 
хеду «Зірки» зупинив перед фінішем несподіва
ний програш полтавському «.Колосу». Потім кіро- 
т ої радці не зуміли виправитись і змушені були 
задовольнитися п'ятим місцем. Та ця прикра 
невдача певною мірою компенсувалася тим, що 
«Зірка» вдруге (після 1973 року)-стала володарем 
Кубка республіки — призу газети «Радянська 
раїїіа».

Цього року спад прийшов значно раніше, на 
чатку другого кола. Ніхто тоді, звичайно, не 
кав. що «Зірка», яка лідирувала попередні сім 
рів і прийшла па проміжний фініш першою, втра
тить гак багато. Зчисться просто неймовірним, шо 
команда, будучи кращою в зоні в першому коді, 
виявилась майже найелабкішою в другому. Прик
ро, але саме це сталося із «Зіркою». Найкраще цю 
разючу метаморфозу ілюструють турнірні таблиці 
зони по кожному коту окремо. До того ж таблиці 
допоможуть простежити за пересуванням інших 
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України» за нан-

9. «Кслос» Пк
10. «.Хвиля»
11. «Авангард»
12. СКА (Одеса)
13. «Говерла»
14. «Фру.ненець»
15. «К.с.тсс» 11.
16. <■ Буковина»
17. «Новатор»
18. «Атлантика»
19. «Шахтар»
20. СКА (Київ)

6
7
6
6
7
5
С
4
5
6
4
2

7
4
6
6
4
8
5
8
6
З
6
6

6
«
7
7
8
6
8
7
8

10
9

11

15— 20
18-18
16- 18
16-10

13-13
15-24
18—27
15-21
13-27
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19
18
18
18
’.Я
18
17
16
16
15
14
10

команд. Нагадаємо, що кожна 
кожному колі по 1'1 матчів.

Ук-

по- 
че- 
ту-

з них зіграла

1.
2.

В 11 П М Л
«Зірка» 11 5 3 19— 9 27
«Металіст» 10 6 •з 24-12 25
«Кривбас» 10 5 4 25-12 25
«Локомотив» 8 6 5 ,2.3-20 22
«Автомобіліст» б 9 4 20-13 2Î
«Кристал» 6 9 4 18-11 21
«Суднобудівник» 8 5 6 19-15 21
СК (Луцьк) 5 10 4 14-13 20

ТРИДЦЯТЬ
ВІСІМ
РАДІСНИХ 
І СУМНИХ

А до ПІДСУМКІВ 
ЧЕМПІОНАТУ СРСР 
З ФУТБОЛУ

ТАБЛИЦЯ ДРУГОГО КОЛА

(без урахування результатів 
першого)

В н п м 0
1. «Кривбас» 12 4 3 35-І0 28
2. СКА (Одеса) )0 7 2 30—14 27
3. СКА (Київ) 10 5 4 23-17 .25
4. «Суднобудівник» 8 7 4 24-17 23
5. «Кристал» 8 6 5 18-13 22
«і. «Автомобіліст» 8 5 6 24-18 21
7. «Металіст» 9 2 8 27-17 20
8. «Колос» 1ІК. 9 2 8 21—22 20
9. «Хвиля» 7 4 8 16—16 18

10. СК (Луцьк) 6 6 7 20-21 18
1). «Шахтар» 7 4 8 21-24 1S
12. «Буковина». 7 4 8 16—21 18
13. «Новатор» 5 7 7 21-28 17
14. «.Говерла» 7 3 9 14-22 17
І5-. «Колос* П. 6 4 9 21—27 16
16. «-Авангард» 7 о 10 15—23 16
17. «Зірка» 7 Î 11 23-25 15
18. «.Фрукзснець» 6 3 10 20-32 15
19. «Атлантика» 5 3 11 24-34 ІЗ
20. «Локомотив» 4 5 10 15-27 13

Як бачимо, 16 комаї1'Д із двадцяти зіграли в яру-
юМу колі краще, ніж «Зірка», і лише високі по
казники в першому колі дозволили кіровоградцям 
у підсумку чемпіонату зайняти сьоме місце в зоні, 
шо на дві сходинки гірше, ніж торік. Але є деякі 
риси, яких у таблицях не побачиш. Дуже погано 
грали кіровоградці в другому колі на чужих по
лях Жодного виграшу в десяти зустрічах, здобу
то лише одне очко з двадцяти можливих.

Яка ж причина такої різкої зміни? Ось думки 
окремих любителів футболу, що добре обізнані з 
цією грою, і фахівців.

О. ГУДАЛОВ — член Українського театрального 
товариства:

— Я ис пропустив жодного матчу «Зірки» в 
нДлявокніїий період. Завжди був з командою — 
і в час її успіхів, і в «ас. Т{ невдач. Не пам’ятаю

іншого сезону, коли б вона гак блискуче провела 
перше коло і так поіано — друге. Вважаю, шо не 
передусім результат стратегічного прорахунку ке- 
ріїництна команди — начальника ІО. і. Махиа, 
старшого тренера О. І. Расторгуєва, тренера ІО. І. 
Горожапкіїїа. Адже перед ними був приклад ми
нулою року, а висноиіЯи з цього ноші не зробили. 

Вважаю, шо хлопцін просто «не вистачило» на 
друге коло. Граючи майже без змін, нони не ви
тримали високої турнірної напруги. Друїс коло 
почалося з програшу «Автомобілістові» в Жито
мирі. Наступні поразки в Чернігові і Сумах ви- 
кліп али ланцюгову реакцію. Не маючи звички 
іроіргватн, дехто з кїровоградців удався до гру
бощів, педозволеннх прийомів. Покарання вили
валось у 
команду. 
«Зірки», 
втратили 
команда 
цс найгірше.

В. ТРЕТЯ КОВ -- заслужений тренер і PCP:
— Команду вибили з колії наслідки невиправда

ного рішення Федерації футболу УРСР про прове
дення під час перерви між двома колами чемпіо
нату зустрічі збірної оеспублікі» з криворізьким. 
«Кривбасом». Насправді цьому маїчу відводилась Ш 
роль не спортивного поєдинку, а оглядин, на які " 
з’їхалися «купні» з усіх кінців України. У складі 
збірної було п’ятеро кїровоградців, і двоє з них — 
Карпюк і Латиш — після матчу в Кривому РоЯ 
залишили «Зірку», lit- в розпал сезону, за два дні 
до снїзду на гру в Житомир. 1 хоча Карпюк потім 
повернувся в Кіровоград, негативний вилив події 
на команду не зменшився. Doua вирушила в турне 
ослабленою, пригніченою морально. Звідси беруть 
початок неприємності, які переслідували «Зірку» 
до кінця сезону.

11с подумайте, що не спроба звинуватити Феде
рацію футболу України в невдачах кіровоградціп. 
Рішення Федерації стало поштовхом, з якого по
чався спад у грі «Зірки». А її керівники'не змогли 
вупншітн цей процес, поверну ги команді віру в 
себе.

ІО. БУРУНСЬКИИ — суддя республіканської 
категорії:

— Перемагає команда та, яка має високу ігрову 
майстерність, добоу фізичну підготовку, вміє так
тично мислити і здійснювати свої 
пій обстановці, команда, яка має 
зерни і вміло маневрує ними, вміє 
кий моральний тонус навіть за 
обставин. Першою у «Зірки» не 
решти у неї не вистачило.

З цих причин команда сс змогла протести кож
ну зустріч з пивною піддачею сил. І не. тільки и 
юстпх, а й па своєму полі. Візьмемо хоча б матч 

• у Кіровограді із севастопольською «Атлантикою» 
і ждановськнм «Новатором». У першому випадку 
«Зірка» вела з рахунком 3:1, потім програла — 3:4. 
Матч і і «Новатором» кіровоградці почали в рол-/ 
мішковому темпі. Гості, яким загрожував вихід з 
друюї ліги класу «А», докладали всіх зусиль, щоб 
вийти з небезпечної зони. І добилися успіху. Опа
м’ятавшись у другому таймі, господарі поля пов
ністю переграли супсрпнкіи, та гола не забили. Ці 
поразки тим прикріші і. па перший погляд, незро- 
зуміліші. що в першому колі кіровоградці виграли 
е обох команд на їхніх полях.

З висловленими пише думками і яисновками 
не можна не погодитись. Але до них треба дещо 
додати. Потрапивши в скрутне становище, коман
да і її керівники опинились чомусь на самоті. В 
обласному іі міському комітетах фізкультури і 
спорту, спортклубі «Зірка», комсомольських орга
нізаціях іноді зітхали із співчуттям, частіше ки
дали па адресу команди дошкульні епітети. Але 
ис вжили вчасно конкретних заходів, щоб допо
могти їй та її керівникам вийти зі смуги невдач. 
Слід було підказати комсомольській організації 
команди, яка її полк у вихованні колективу, v 
відновленні його боєздатності. Адже всі іита півні 
іігиіца. котрі мали місце в команді, проходили 
повз уваги комсомолу.

Т ПСЕ Ж, думається, не слід втрачати надій.
* Команда зберегла більшість гравців, які в 

г-сршому колі принесли чимало задоволення лю
бителям футболу. Прихильники коман.ти сподіваю
ться па краще п наступному сезоні. Цього можна 
чекати, якщо вона матиме добрі резерви, на висо
кому рівні проведе підготовчий навчально-трену
вальний період.

пропуск ігор, а це тс більш ослабляло 
На фініші, на мою думку, футболісти 

погранивши під прес суцільних невдач, 
віру у свої сили і можливості, Л коли 
виходить на матч із таким настроєм — 

/

задуми в ігро- 
повноцінні рс- 
збсрсгтн висо- 
иссприятливнх 
відняти, а ось

СТАРТ НА СВЯТКОВІЙ ВУЛИЦІ
ф ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» — 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 11
Уже стало традицією напередодні свя

та Великого Жовтня проводити легко
атлетичну естафету но вулицях обласно
го центру на призи газет ^Кіровоградська 
правда» і «Молодіш комунар».

Першими почали поєдинки школярі. 
На старт вийшли команди п’ятнадцяти 
середніх шкіл. Успішно подолали всі 
дванадцять станів представники школи 
№ 11 Цей дружний колектив і став во
лодарем почесного трофею молодіжної 
газети. Друге місце дісталося спортсме
нам середньої школи № 34, третє — 
команді тринадцятої школи.

Другими мірялися силами ті, хто вчи
ться у вищих і середніх спеціальних на-

^Нашіедрееа і телефони]
316050. ГСП, Кіровоград 50, еуа Луначарськгго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря ге відділу 
комсомольського життя—2*45 3$, відділу пропаганди, 
•ІДДілу листів » масової роботи—2*45*36. відділу вій« 
еьково'латріотичного виховання та спорту — 2*46*87,

БК 14599, • Івдекс 01197,

У СПОРТСМЕНІВ

вчалеініх закладах міста. Тут на.всій ди
станції не мали собі рівних легкоатлети 
факультету фізичного виховання нсдаго* 
гічного інституту імені О. С. Пушкіна, 
їм вручено приз «Кіровоградської прав
ди». Слідом за майбутніми викладачами 
до фінішу прийшли учні 
технікуму Воші удостоєні 
кубка міського комітету
Третя сходинка дісталася студентам ін
ституту сільськогосподарського машино
будування.

Всіх переможців змагань нагороджено 
дипломами міського комітету по фізич
ній культурі і спорту.

будіїс.іьпого 
спеціального 

комсомолу.

ИМИУЛ

Р. КАРПЕНКО.
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НА ФОТО: ПЕРЕМОЖНІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЕСТАФЕ
ТИ ІіА ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» — УЧНІ СІЛ № 1І 
МІСТА КІРОВОГРАДА.

Фото Е. ПАВЛОВИЧА.

ТАШКЕНТ, 1 листопада. Головний 
приз Всесоюзної першості з бага
тоборства комплексу ГПО, встанов
лений «Комсомольской правдой», 
завоювали спортсмени Російської 
Федерації. На дальших п’яти місцях 
команди України, Ленінграда, Узбе
кистану, Білорусії і Естонії.

Першою чемпіонкою країни по 
п’ятому ступеню ГПО стала 35-річна 
Валентина Викова з Ярославля, яка 
набрала 225 очок. Це межа, бо в 
кожному виді багатоборства вона 
здобула максимум — 45 очок. Ось

п ять «кроків» Викової до перемо
ги: гранату вона кинула на 40 мет
рів 54 сантиметри, пробігла 60 м за 
8,3 сек., стрибнула в довжину з міс
ця на 226 см, пропливла стометрівку 
за 1 хв. 34,4 сек. і, нарешті, подо
лала 300-мегрову дистанцію кросу 
за 45,7 сек. А крос був важким: 
уночі випав сніг.

Титули чемпіонів також завоюва
ли: по першому ступеню ГПО — 
Ірина Єрошина з Баку і Гліб Гри
гор єв. з Ташкента, по другому — 
харків янка Олена Шабаліна та Ігор

Соболевський з Душанбе, по тре
тьому — ленінградка Марина М’СШ , 
розова і Олександр Калінін з Куй- 
бишева, по четвертому — (перша 
вікова група) — Єлизавета Старості* 
на з Горького і Михайло Зима з 
Харкова, а по другій віковій групі— 
Наталія Богославська з Горького і 
Володимир Шабанов .із Сочі.

Нагороди чемпіонам вручив двічі 
Герой Радянського Союзу, льотчик-; 
космонавт О. А. Леонов, який очо
лював головну суддівську колегію.

(-ТАРС).
щ

Газета виходить 
у оіогорок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОЛЕМУІІДР* - 
оргап Кировоградского обком» 

ЛКСМУ с. Кііропогрпл.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової горгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліііки, 2.
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