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27 вересня у Кремлі під головуванням 
товариша Л. І. Брежнєва — Голови Кон
ституційної комісії, Генерального секре-' 
таря ЦК КПРС, Голови Президії Еерхов- 
ної Ради СРСР відбулося чергове засі- 

^дання Конституційної комісії. Обговоре
но підсумки роботи комісії і проект Кон
ституції СРСР з пропозиціями і поправ
ками, які надійшли в ході всенародного 
обговорення.

На засіданні виступив товариш Л. І. 
Брежнєв. Він відзначив, що голодним 
висновком з усієї проведеної КОМІСІЄЮ 
роботи в цій галузі є те, що ще раз 
партія і народ продемонстрували вели
чезну монолітну єдність, глибоку заінте
ресованість в успішному розв'язанні го
лосних завдань будівництва комунізму.

Товариш Л. І. Брежнєв схарактеризував 
зміст і значення найбільш важливих по
правок у тексті проекту Конституції, які 
рекомендуються з урахуванням пропо- . 
зицій, що надійшли від громадян у ході 
всенародного обговорення, і - - • .

Члени Конституційної комісії підтри- 
/лали міркування," викладені у виступі 
товариша Л.. І. Брежнєва. Промовці од
ностайно відзначали, що всенародне об
говорення дасть змогу збагатити проект 
нового Основного Закону колективним 
ДОСВІДОМ робітників, КОЛГОСПНИКІВ,-ІН1С- 

лігемції, всього радянського народу.
Конституційна комісія вирішила: 
повністю погодитися з'положеннями і 

висновками, викладеними в повідомлен
ні Голови Конституційної комісії.7ов. Л. І. 
Брежнєва про підсумки всенародного 
обговорення проекту Конституції СРСР.

Схвалити проект Конституції (Основно
го Закону) Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік з уточнення/ли, допов- 
неннями і поправками, внесеними за 
підсумками його всенародного обгово
рення. '

Внести проект Конституції СРСР на 
розгляд Президії Верховної Ради СРСР 
для наступного внесення його на розгляд 
позачергової сьомої сесії Верховної Ра
ди СРСР дев’ятого скликання. (ТАРС).

ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИЛИ 
ЮНІСТЬ& ДНЯМИ З 111 РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ УКРАПІМ ПОВЕРНУЛАСЯ ДЕЛЕГАЦІЯ КІРОВОГРАДЩИНИ

Тепло зустріли юнаки і 
дівчата обласного центру 
посланців на свято юності, 
що проходило у Києві. Біля 
приміщення об <ому. комсо
молу, з нагоди прибуття де
легації, . відбувся ■/ мітинг. 
Відкриваючи його, другий 
секретар кіровоградського 
міськкому комсо/лолу Во
лодимир Калина сказав:.

— Глибоко символічно, 
що на фестивалі юності 
республіки, який проходив 
в рік 60-річчя Великого 
Жовтня, разом із кращими 
представниками молоді на
шої орденоносної Кірово- 
градщини були наставники 
зміни робітників і хліборо

бів, ветерани партії і ком
сомолу.

Перший секретар обкому 
комсомолу, учасник III рес
публіканського фестивалю 
молоді України Олексій 
Скічко у своєму виступі на
голосив на тому, що ідеї 
фестивалю послужать но то
му піднесенню трудової і 
політичної активності мо
лоді на ювілейній вахті 
Посланці КіроЕО'-радщини, 
як відзначив О. Скічко, не 
тільки взяли на фестивалі 
все краще із досягнень мо
лоді республіки, а й самі 
достойно предстарили мо
лодь області У складі деле

гації, що повернулася з 
Києва, лауреат фестивалю-— 
переможець конкурсу то
карів Олександр сСсмеико 
із міста Олександрії. Всі 
одинадцять учасників кон
курсів професійної май
стерності увійшли в десят
ки кращих.

Від імені делегації Олек
сандр Фоменко подякував 
усім учасникам /мітингу за 
теплу зустріч.

Мітинг закінчився прого
лошенням здравиць на 
честь В. І. Леніна, Комуніс
тичної партії Радянського. 
Союзу, Ленінського комсо
молу.

КІРОВОГРАДСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НА ХРЕЧіІАТНКУ. Фото В. КОВПАКА.
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...З вікна Василеві Галушці 
було пидчо, як Анатолій Буб
лик, вісімнадцятирічний хлоп
чина, котрий не так давно при
йшов у їхню комсомольську 
групу, неквапно, хазяйновито 
обходив машину. Власне, то 
була не машина, а її рештки— 
те, що но встигли розібрати на 
запчастини зі списаного авто
мобіля... Десь у кутках губ га- 
мувїв лукаву посмішку, мов
ляв, подивимось, хто ти є, хлоп
че. Набридав же завгару аби 
доручили Машину. Ось тобі й 
маєш. Посміхався Василь і ду
мав, як підтримати Анатолія 
Бублика, не дати йому зневіри
тися у своїх сипах.

День першім
Тиждень розпочався звітно- 

виборними зборами групи. 
Комсомольці, події . першого

відділку підсумовували свою 
роботу. Згадали жнива, обгово
рили плани... Загострилася су
перечка, коли справа торкну
лася внутріспілкового життя.

— Комсорга в гаражі не 
знайдеш коли треба...

— Він не винен. У рейсах. 
Треба, щоб на місці був.

І тоді Анатолій Свердлов, 
щоб припинити суперечку, взяв 
слово:

— Справді, комсорг повинен 
бути на місці. У мене це не ви
йде. Через день, а то й частіше 
я в рейсі. Пропоную обрати 
групкомсоргом Василя Га
лушку.

Отак він, Василь, і став ва
тажком групи. Довір'я вимага
ло дії. І тому, коли мова за
йшла про участь молоді у про
веденні польових робіт, він за
пропонував усією групою при
йти на допомогу механізаю- 
рам.^Занін’ісшія на 2-й стор.).

О А СКЛОМ вітрини — де- 
сятки кубків, грамот 

еимпєлів. Але цей — пере
хідний кубок «Молодогс 
комунара» — першокурсни
ки Кіровоградського маши
нобудівного технікуму
Олександр Болілий і Юрій 
Мельников виділяють серед 
інших. І хоч хлопці ще ні
чого не зробили для пере
моги колективу фізкульту
ри, та теж вважають цей ку
бок «своїм». Юні спортсме
ни раділи, коли він заяснів 
бронзою і кришталем у ру
ках чемпіона області з ба
гатоборства ГПО кандидата 
у майстри спорту Володи
мира Гвердоступа. І не тіль
ки тому, що саме чемпіон 
розповів їм історію нагоро
ди, а ще й тому, що тепер 
вони знають свої завдання, 
можуть чимало зробити, 
щоб кубок назавжди ли
шився в колективі.

То для них — участь у 
стартах комплексу ГПО. І 
вже у перші дні навчання її 
технікумі (як і ще чотириста 
їх ровесників, які поступили 
вчитися сюди), хлопці стали 
учасниками змагання на 
водяних доріжках. Перший 
старт — перший залік. А че
рез два тижні — легкоатле
тичний крос. І тут успіх.(Див. 4 стор.).

Йде обласний огляд колективів 
фізкультури по впровадженню 
комплексу ГПО

ОПТИМІЗМ
МИХАЙЛА БИКОВА

На фото: чемпіон області
3 баї атоборстаа ГПО кандидат 
у майстри гпоргу Володимир
4 БЕР Д ОС ГУП (у центрі) ролкі-
підає першокурсникам Олек
сандру БОЛІЛОМУ і Юрію 
МЕЛЬНИКОВУ нро історію куб
ка »ЛІК», , __ ,____ ______



З ст® р,* пМолодиі комуиьр“ _______ 29 вересня £977 рожу

ІСШР
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Характери
...Сиділи напроти — групком- 

сорг колишній і групкомсорг 
новообраний. Василь продов
жував:

.— Важко з незвички. Потім 
втягнешся. Головне, що всту
пив до технікуму. Тепер три
майся. Що не зрозуміло, під
ходь.

1 Анатолій Свердлов підійде. 
Бо знає, Василь не відмовиться 
допомогти розібратися у най
складнішому.

День третій
Галушка не лише пропону

вав... Третього дня він уже сам 
сидів за кермом трактора. Ком
сомольці азтогаража стали 
орачами, сізачами. Так треба 
було. І це розуміли Василь Іа- 
лушка, Анатолій Залива, Ана
толій Свердлов. Знали хлопці 
й інше. Ці дні еони обов'язко
во надолужать ще й у себе на 
роботі. Бо ж план є план. І він 
подібних перестановок не пе
редбачає.

Характери
Толя Бублик виявився впер

тим і працьовитим. Майже мі
сяць провозився він зі старо'о

машиною. Спочатку сам. Зго
дом, зрозумівши серйознісіь 
намірів Анатолія, йому активно 
допомагали Григорій Калустян, 
Юрій Кривошея, Василь і а- 
лушка.

І нарешті мотор запрацю
вав...

День ШОСТИЙ
Петра Перепелицю, ватажка 

/лолодих водіїв з п ятоіо від
ділка колгоспу — суперників 
колективу Галушки по змаган
ню, зустріли біля бурякових 
кагатів цукрозаводу. Він зро
бив п’яту ходку з китайгород- 
сьхого поля і тепер нетерпля
че виглядав з вікна новенького 
автомобіля, зиркаючи на го
динника. Хлопцеві хотілося 
зробити до обіду ще ХОЧ ОДИН 
рейс. Про суперників сказав з 
повагою:

— З характером хлопці. Уже 
й рік закінчується, а ні ми, ні 
вони не стали лідерами. Отак...

А потім весь час, поки не пі
дійшла черга розвантажува
тись, захоплено розповідав 
про своїх колег із Соснівки 
Григорія Лебедя, Василя Буро
го, Миколу Михальського...

А в цей час Анатолій Бублик 
вивозиз на своєму старенько
му, повернутому до життя ав
томобілі, у поле добрива.

...Василь Галушка чаклував у 
диспетчерській над радіостан
цією, здійснюючи і свою запо
вітну мрію налагодити в госпо
дарстві надійний, постійний ра
діозв’язок з усіма відділками 
колгоспу.

...Микола Кириенко сидів на 
заняттях першої у своєму жит
ті сесії у Кіровоградському 
технікумі механізації сільського 
господарства, який 1576-го ро
ку закінчив В. Галушка, де вчи
ться і А. Свердлов.

...Юрій Кривошея разом з 
батьком чаклував над розібра
ним автомобілем.

...Олександр Мокроснол на 
ссоїй «Техдопомозі» поспішав 
до бурякозбиралоного ком
байна.

...Анатолій Свердлов під'їжд
жав зазантаженою «Колхідою» 
до воріт Олександрійського 
/л'ясокомбінату...

Буз полудень ззичайного 
трудозого дня червоного тиж
ня жовтневої вахти водіїв авто- 
гаража колгоспу «Іскра» Олек- 
сандрізського району.

10. ДМИ ГРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Наступний тиждень — 
п’ятдесят птич ий

1Я73-Й пік Третій, вирішальний рік дев’ятої п’ятирічки. Ширнтьсд
Л .стї ма ІІІП'І ;а нриз «Першій тріписячнищ Кфі>во;ращд,;.1іи 

Комсомолка Світлана Павслко з колгоспу імені Жданова Новоукр». 
пкЬкоГо району за результатами двох г.парталів надоїла по 2...Г) 

мо'нікт на корову -— іинЬільшс ію області і в ріниі» По- 
^Х?і “?пудоТнадої завоювали при; «Молодою комунара».

Серед колективів МТФ гмагаипи очолили комсомол.сько-мслод,«. 
кі Аеоми колгоспу «прогрес» Новомнргородського ра-іону, колі оспу 
«Шлях Леніна- з Онуфріївського району. ІІ итнтисячіши рущЖ( 

і.-і їй іів'.ата. не є недосяжним.
лір о року 1- 50 тисяч тої п зерна відвантажили у рахунок улРа. 

їн.-ьм.їс мілііфда хлібороби області. Вагомий вклад в Кіровоград- 
' кий кап"пан молодих мехаиі іаторіь. Понад 2»0 . них бороти 
з ере’ід.іиіі приз <МК- «Кращому молодому женцю Кіровоград. 
иьпіиГ’Виборов почесний трофей Володимир Коеалздка з колгоспу 
с 5;,повіт Ілліча» Олександрійського району, який скосил _ і гскга- 
Пін і намолотив 9300 центнерів. Не на баїцто відстали від того і 
Василь Опошншісьі.іиї з «Прогресу» Новомиріородського ранену, 
Іван Хлібсьич з колгоспу імені І ор».коі о Долин, «кої о район, та 
Микола Поліщук з колгоспу «Шляхові Леніна» Ган.ор енської о 

₽а|000Уй день п’ятирічки. Ударна праця переможців соціалістичного 
змаїаїшя молодих машинобудівників і механізаторів, тваринними 
і будівельників. правофлангових дом’ятого п’ятиріч«. їм прневв- 
чусіься 56-іі тиждень жозтпсьоі вахти комсомолу.

НА КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК!

потрудимось
Дружним загоном ви

йдуть на Всесоюзний су- 
ботник, присвячений 60- 
річчю Великої Жовтнево? 
соціалістичної революції, 
комсомольці і молодь на
шого колгоспу.

Робота знайдеться кож
ному. Тваринники, на
приклад, впорядкують 
під'їзні дороги та терито
рію ферми. Механізатори 
будуть зайняті в цей день

на осінньо-польозих ро
ботах. Вони викопають 
картоплю на площі 3 гек
тарів. Частина комсомоль
ців буде опоояджувати 
пам’ятник, який встановле
но на честь односельчан, 
що загинули в роки вели
кої Вітчизняної війни.

Є. КОНИК,
Колгосп «Росія» 
ГІегрівського району.

БУРЯКОВОМУ 
КОНВЕЙЄРУ — 
ЧІТКИЙ РИТМ

. Е ВИСОКУ ЯКІСТЬ’

ВРОЖАЙНІ 
ГЕКТАРИ

Величезне, скільки сягає 
око, бурякове поле кол
госпу «Росія». Снують ним 
комбайни, вантажні азтома- 
шини, трактори з причепа
ми. Чітко працює конвейєр 
«поле — завод». На цьому 
попі збирає буряки комсо
мольсько-молодіжна ланка 
Володимира Чзбача. Колек
тив підтримав почин моло
дих буряководів із ланки 
Валерія Желудкоза кол
госпу «Родина» Ульянов
ського району і вирішив не 
відстати від ульянозціз.

Минулорічний досвід 
перекоиаз: там, де створе
но комплексні збирально- 
транспортні загони, де чігка 
організацій праці, продук
тивність машин на 25—35 
процентів зростає. Тому 
створили такий загін зазда
легідь. До його складу уві
йшли в основному молоді 
механізатори першого та 
другого класу.

У хвилину короткого пе
репочинку, коли до штурва
ла став помічник комбайне
ра Михайло Петренко, до 
нас підійшов ланковий ком
сомольсько-молодіжної лан
ки Володимир Чабан. При
вітне обличчя сяяло усміш
кою.

— Оце і я розумію — 
техніка! В роботі буряковий 
комплекс витривалий, пра
цює безперебійно. Як пра
вило, після комбайна 
КСТ-ЗА корені залишаються 
І» купках. А до «Славутича» 
ми приладнали для коренів 
причіп-накопичувач. Про
йшов гони — навантажені 
буряками машини повезли 
їй на приймальний пункт. 
Загінка чиста.

А ще Володимир гозориз 
про зручність «Славутича»:

— Кабіна — просто мрія! 
? дощ не страшний.

...Робочий день ще не за
кінчився, а комсомольсько- 
молодіжний колектив Воло
димира Чабана вже пере
виконав денне завдання. 
При нормі 7 гектарів ком
сомольці за неповний ро
бочий день викопали коре
ні на 9 гектарах.

З початку жнив ланка 
в. Чабана відправила на бу- 
рякоприймальний пункт 
близько трьох тисяч тонн 
Солодких коренів.

І Л. ЗГЕРСЬКА.
І Новоукраіяський райок,

ВИРОЩУВАННЯ 
ПУХНАСТИХ
— Нс НОЗИНКА НА КІРОВОГРАДЩИНІ. КРОЛІВ
НИЦТВОМ ЗАЙМАЛИСЯ 1 ЗАЙМАЮТЬСЯ УЧНІ БА
ГАТЬОХ ШКІЛ. НИНІ В ОБЛАСТІ НАБИРАЄ ШИРО
КОГО РОЗМАХУ ЗМАГАННЯ СЕРЕД ПІОНЕРІВ І КОМ
СОМОЛЬЦІВ — ЮНИХ КРОЛІВНИКІВ, ЯКЕ ТРИВАТИ
МЕ ПРОТЯГОМ 1977—1980 РОКІВ.

Гс.’іозпоїр метою соціалістичного змагання є по
ліпшення трудового виховання учнівської молоді в 
світлі вимог XXV з’їзду КПРС, виховання в учнів 
загальноосвітніх шкіл інтересу до сільського госпо
дарства, залучення їх до посильної продуктивної 
праці, підвшцеїіня ролі комсомольських і піонерських 
організацій у виконанні завдань по виробництву 
кролячого м’яса і хутрової сиррзинїГ

У змаганні беруть участь загальноосвітні школи, 
учнівські виробничі бригади, ланки юних кролівни
ків, гуртки юннатів, шкіл та позашкільних закладів, 
піонери і школярі. 15 грудня поточного року підби
ватимуться підсумки на місцях. Переможцями вва
жатиметься загальноосвітні школи, комсомольські і 
піонерські організації яких:

— виростили па шкільних кролефермах не меиие ЗО кроле
нят від кожної кролематки. Кожен учені. 1—3 класу мав 
здати не метис як по одному кролю, кожен учень 4—3 кла
су — по 3, а 9—10 класів — по 4 кролі (вирощувати їх мож
на і в школі, 1 вдома). Такий колектив претендуватиме на 
перше місце;

— виростили на шкільних кролефермах не метне 25 кро
ленят від кожної кролематки. В державні загоіівелі.ні орга
нізації має поступити не менше і.к по одному кролю від 
кожного учня І—3 класів, не менше 3 — від учнів 4—8 кла
сів, не менше як по 4 — від старшокласників. Таким шко
лам нріісуджуватнмсті.ся друге місце;

— в її ростили на шкільних і;роліч|ер.мах не метне 20 кро
ленят від кожної кролематки. Не метне чк по одному кро
лю мав здати кожен учень 1—3 класів, не менше 3-х — ко
жен учені. 4—8 класів, не метне, як по 1 — старшокласники. 
Цим учасникам змагання присуджуватиметься третє місце.

Переможцями індивідуальної о суперниці за вважатимуться 
учні, які виростять у школі або вдома не менше 35 кроленят 
від кожної кролематки і здадуть заготівельним організаціям 
не менше 10 кролів і шкірок.

При рівних показниках для визначення переможця врахо
вуватиметься краіца організація робота на кролефермах, 
проведения дослідницької робо і її, вирощу алиіія кролів цін
них порід, годівля за раціоном, розповсіоїжеи.ія серед міс
цевого населення найбільшої кількості молодняк.і кролів 
для розведення.

Матеріали на переможців змагання (характеристи
ки, копії квитанцій па здану продукцію державним 
заготівельним організаціям) подаються в обласний 
відділ гародиої освіти та в обком ЛКСМ України 
ге пізніше 20 ’’рудня кожного року. У районах і міс
тах області щороку 15 червня підводитимуться та
кож проміжні підсумки суперництва.

Переможці змагання будуть нагороджені:
за перше місце — Грамотою обкому Компартії Ук- 

ргїі.’н та облвиконкому і обладнанням для навчаль
них кабінетів на суму 1000 карбованців; трьом кра
щим учіїям-кролівппкам будуть вручені обкомом 
ЛКСМ України туристичні путівки для подорожей 
по Радянському Союзу або за кордон;

за друге місце.— Грамотою обласного відділу на
родної освіти та обкому ЛКСМ України і кольоро
вим телевізором; три кращі учні-кролівннки відпочи
нуть у піонерському таборі «Артек» чи побувають у 
туристичній подорожі по визначних місцях України’;

за трете місце — Грамотою обласного відділу на
родної освіти та обкому ЛКСМ України і телевізо
ром з чорно-білим зображенням; три кращі учні-кро- 
лівники отримають путівки до республіканського піо
нерського табору «Молода гвардія».

Вісім учпів-кролівпиків будуть відзначені Почес
ними Грамотами обкому ЛКСМ України та путівка
ми в обласний табір юних натуралістів.
і чш-переможці в індивідуальному соціалістичному 

змаізііііі представлятимуться до нагородження По
чесними Грамотами ЦК ЛКСМ України, ім будуть 
вручені путівки у республіканський табір юних нату

ралістів.

ТАМ, ДЕ «ЯТРАНЬ»...
Конвгйєрна лінія і 

справді нагадує неезапли- 
ву, тиху річку, якою без- 
шу/лно пливуть «човни
ки» — електричні доукар- 
ські машинки «Ятрань». А 
на «березі» чаклують слю- 
сарі-склвдаг.ьники, швид
ко припасовують одну до 
одної металезі й пласгма- 
созі деталі. Лише на 
хвильку зупиняється біля 
них той «човник» і пливе 
далі, набираючи з кож
ною такою зупинкою все 
досконаліших форм. На
решті машинку одягають 
у пластмасовий корпус, і,

вона потрапляє до конт
ролерів - юстирувальників, 
які перевіряють її на спе
ціальних випробних стен
дах і дають путівку до 
замовника.

На пІ8гисячі адрес Ра
дянського Союзу надхо
дить «Ятрзнь». Перші де
сять тисяч виробів уже 
зійшли з конвейєра Кіро
воградського заводу дру
карських машинок. І в 
кожному з них є частка 
майстерності слюсарів ме
ханоскладальних робіт Ні
ни Бурмакозої, Тетяни Ча- 
банник, Любові Горбенко,

Віктора Речиця та їхніх 
тозаоишіз. 120—140 маши
нок з конвейєра за змі
ну — це сьогодні. Юнаки 
і дізчата зі складальних 
цехів №№ 22 і 23 змагаю
ться за збільшення випус
ку продукції. Це їхнє і о- 
лозне завдання на ювілей
ній жовтневій вахті. Адже 
на кінець року підприєм
ство має випустити понад 
21 тисячу електричний-^ 
доукарських машинок.

В. СА11ДУЛ.
На з н і м к у: в складаль

ному цеху ."6 22.
Фото автора.

БУДОВАМ - КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ
Відбувся пленум Кіровоградського 

міськкому ЛКСМ України, який розгля
ну» питання дальшого організаційно-по
літичного зміцнення комсомолі ських ор
ганізацій будов і участі міської комсо
мольської організації в розетку капі
тального будівництва.

З доповіддю виступив перший секре
тар міського комітету комсомолу Яків 
Бондар. Він відзначив, що поряд з ус
піхами у справі мобілізації молоді на 
ВІ'.КОНЕІІНЯ рішень XXV з’їзду КПРС ком
сомольські організації будов ще допус
кають серйозні недоліки. Зокрема, у ба
гатьох організаціях низький рівень вну
тріспілкової роботи, зменшилась кіль
кість комсомольсько-молодіжних колек
тивів, соціалістичне змагання серед мо-

лодпх будівельників часом п\щено на 
самоплнв.

Па пленумі виступили перший секре
тар Кіровського Р'\ ЛКСМУ Кіровоград 
да О. Морозов, секретар комітету комсо
молу комбінату «Кірпвоградважбуя» 
А. Чск.мсньов, бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади будівельного управ
ління № 2 комбінату сКіровоградваж- 
буд» А. Бабич, штукатур управління ме
ханізації будівництва цього ж комбінату 
Р. Силова та інші.

Пленум прийняв відповідну постанову.
Ь' роботі пленуму взяли участь і висту- 

пили перший секретар міськкому Ком- "*4- 
партії^ України В. О. Сокуренко, секре
тар обкому ЛКСМУ Л. Персвозш'.к.

ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК

«я •— ГРОМАДЯНИН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
До уваги секретерів комсомольських організацій.

Нагадуємо, що методичні рекомендації, літературу, розробки 
як проводити Ленінський урок, ви зможете поспитати; «КомсоДольскаи 
від 31 серпня, «Молодий комунар» від 6 і 22 вересня 1977 року»

»

матеріали про те, 
прзвдзі»«
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Д РХІТЕКїОР у своїй праці — чаклун, у 
нього нелегка робота — одягати міс

та і села у граніт, бетон і скло не тінь- 
ки красиво, але й економно і дешево. 
Тому архітектору потрібно бути і худож
ником, і скульптором, і інженером, ПО
СТІЙНО працювати над собою.

І

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕД ЧАСОМ

ЛЕОНІД ОРЛИК, 
художник Кіровоградського обласного 

художньою фонду.

П РОс.І\Т Конституції СРСР перекон- 
. ЛІ.,3° свідчить про те, що для нашої

Батьківщини найдорожчий скарб — це 
людина. Радянська влада надала їй пра
ва на вільну працю, вибір професії, ‘на 
освіту. Свій жн певнії шлях я починав 
самодіяльним художником. Потім без 
відриву від виробництва закінчив* уні
верситет народної творчості у Москві 
обрав собі фах до душі.

Сьогодні у художники проблем вдо
сталь — і творчих, і жи і тєвих. Та перед 
ним завжди стоїть проблема відповідаль
ності перед часом, бо справжній митець 
у своїй праці зв'язаний з жигтхм країни. 
Про це яскраво зазначив у сзсій промові 
на травневому Пленумі Ц\ 1<ПРС Леонід 
Ілліч Брежнєв. Якщо говорити про від- 
щ-відальність художника, варто зупини
тися на створенні образу передової лю
дини, кращого представника соціалістич
ної епохи. Тому героями полотен моло
дик митців Кіровоградщини стали сьо
годні десятки юнаків і дівчат — робіт
ників і студентів, бійців будівельних за
гонів. Крилата, неспокійна юність знов і 
знову набуває другого життя иа полотні.

ПРО МАЙБУТНЕ
МІСТ І СІЛ

ЛЕОНІД ПУПКІН, 
архітектор, секретар комітету комсомолу 

філіалу інституту 
«Укрміськбудпроекг».

Нзщодззно колзктиз нашого інституту 
розробив проект реконструкції мікрора
йону центральної частини міста Кірово
града. Вздозж нової гранітної набереж
ної річки Інгул потягнуться до сонця чо
тирнадцятиповерхові житлозі будинки. 
З ентузіазмом працювали над цим про
ектом молоді архітектори Петро Яцків, 
Запешина Ляльченко і Борис Моторний, 
взагалі, молодь приймає актизну участь 
у творчій роботі і громадсько-політично
му житті всього колективу інституту. 
Кращі комсомольці були нагороджені за 
успіхи а поаці грамотами Кіровського 
райкому комсомолу міста Кіровограда. 
Серед них Л. Кривенко, М. Докіна, 
А. Магаровська, В. Кулійниченко та інші. 
Одностайно наша молодь схвалила на 
відкритих комсомольських зборах про
ект нозої Конституції СРСР.

У статті 19 проекту записаної «Радян
ська дер.каза сприяє посиленню соці- 
апзної однорідності суспільства, стиран
ню істотних відмінностей між містом І 
селом». Наші архітектори розробляють 
генеральні плани сільських населених 
пунктів. Вони прагнуть вкласти в них 
більше творчої фантазії і зміння, щоб 
майбутній пейзаж сучасного села гармо- 
нійно поєднувався з оточуючою приро
дою.

УЛІСІ море грибів. — Цю звістку 
прц-їіс нещодавно щасливий від- 

яу«*кпик заводу «Червона зірка». Є 
«ідеси«ники, підберезники, лисички. 
Знайшов п’ять білих. Отже, у неділю 
воїдемо з ліс...

А « ніч на понеділок машина швидкої 
доисмогн привезла хворого до лікарні— 
хгрчове отруєння грибами.

Як це могло статися?
Багато їстівних грибів мають своїх 

отруйних двійників. І навіть один отруй
ний гриб серед великої маси їстівних, 

“^•же накоїти лиха. Узяти, наприклад, 
Найбільш отруйні бліді поганки; зелені, 
•коші, білі. Усі воші на тонкій ніжці з 
«мірцем, бульбовидним потовщенням 
біля осно&и, вміщеним начебто у чохол. 
ІЬ зелену поганку схожа сироїжка, але 
У неї ніжка гладенька. Бліду білу по- 
Іа'Ті:у плутають з печерицею, що також 
У?е білу шапку. Але у печериці пластівці 
рожеві, вона рожевіє на зламі. У іннан- 
ки пластівці білі, на зламі вена зала* 
й'аі-іиСя білою. Ні відварювання, ні со*

ТВОРИ,
ВИДУМУЙ,
ПРОБУЙ...

Творча молодь Кіровоградщини 
палко схвалює проект 

Конституції СРСР

ЦЕ НАЙДОРОЖЧЕ —
СЛОВО «МИР»

СВІТЛАНА ДЕНИСИК, 
учасниця самодіяльного заслуженого 

народного ансамблю «Ягрань».

У ЗАЛІ ще весело і гамірно. Жьаву роз
мову ведуть хлопці, стрекочуть і чепу

ряться перед дзеркалами дівчата. Та через 
декілька хвилин це бурхливе, збуджене кло
потання стиха. І гнучкі постаті, різні очі- і 
характери зливаються в єдиному русі стрш- 
кею завзятого танцю. Мабуть, саме так по
чинається кожна репетиція ятранців.

Солісти ансамблю — це робігішки, іі:же* 
пери, студенти, вчителі, яких єднає любов 
до народного танцю і пісні. Вже сьогодні 
кожен учасник самодіяльного ансамблю на
був професіональної майстерності. У нас 
багато друзів у союзних республіках та за

життя
НАДИХАВ
ЄВГЕН ЖЕЛЄЗНЯКОВ, 

журналіст, член обласного 
літоб’єднання.

12 ЕЛІІЧ і міць любимої 
м Вітчизни, - торжество 
нашого комуністичного 
завтра бачу за кожним 
рядком нової Конституції 
СРСР. Важко виділиш 
якусь окрему статно, - бо 
проект сприймається в ці
лому, як сукупність іараи- 
тііі вільного розвитку ра
дянської людини. Мені, 
як громадянину СРСР, га
рантується свобода науко
вої, технічної і художньої 
творчості (стаття 47).

Минулого рбку у видав
ництві «Веселка* вийшла 
з друку -перша книжка мо
їх віршів «Ходінь весело 
віїрець». Маю чимало пуб
лікацій в обласній та рес
публіканській пресі. Зараз 
готується до друку ру
копис другої моєї поетич
ної збірки. Не можу, не 
згадати тут і окремі ви
дання моїх товаришів і 
старших колег по перу, 
наших земляків: Володи
мира Базіїлсвського, Вале
рія Гончаренка, Леоніда 
Ііародовою, Георгія Шев
ченка, Федора Ііепомсі-ка, 
Бориса Чамлая. Іворн ін
ших молодих письменників 
нашої республіки.

Творчі шляхи чскают» 
мене попереду. А сьо- 
юдиі, як і кожну радян
ську людину, хвилює мене 
проект Основного Закону. 
Думаю, права, які і ін га
рантує мені, зобов’язують 
нас, молодих, віддавати 
свої сили і знання иа роз
квіт Батьківщини.

кордоном. Ця дружба сприяє створенню і 
розвиткові сценічних образів, появі нових 
таїїціозальних сюжетів. Діяльність нашою 
ансамблю, безперечно, спрямована на зміц
нення миру, братерської дружин між наро
дами. Тож, нам особливо близький четвер
тин розділ «Зозиіиіня політика* проекту 
Конституції СРСР.

Перебуваючи за кордоном, зустрічаючись 
з молоддю капіталістичних країн, спостері
гаючи ії життя переконуєшся ще раз у про
гресивності радянською способу життя. Але 
які жалюгідні знання у молоді країн капі
талу про нашу країну! Студенті: деяких 
капіталістичних країн, наприклад, ії досі 
не знають, що в СРСР гарантоване право 
па працю, безкоштовну освіту і медичне об
слуговування що в нас низькі ціни иа пред
мети першої необхідності. Тож я іранці по
винні завжди нести за кордон не тільки 
фольклор нашої Батьківщини, яскраву май
стерність самодіяльних митців, але, насам
перед, переконливу правду про радянський 
спосіб життя, бути ного пристрасним пропа
гандистом, нести людям найдорожчі слова 
миру.

О ОВСІМ недавно збіга
ла я знайомими схід

цями Кіровоградського 
музучилища, щоб встигну
ти а аудиторію раніше 
дзвоника. А зараз я сту
дентка вищого учбового 
закладу. Це нз лише вели
ка радість для мене, це і 
велика гордість за суспіль
ство, яке дарувало мені ► 
право на освіту, право на
бути улюбленої професії.

З дитинства мрію стати . 
композитором. Музика 
оточує мене завжди — - 
народна, класично, естрад- ’ 
на. В кожному язищі, 
предметі я відчуваю міль
йони барвистих звуків, 
світлу симфонію творчого 
щастя. Добре знаю, що 
шлях до здійснення мети 
буде тернистим, нелегким. 
Відчути і передати душев-

ОЛЕНЛ ШУ’ГЕНКО, 
студентка Ростовської о 
музично-педагогічного 

інституту.

ний стан людини, лоєд- г 
нуючи його з гармонією 
музики, це ще не найго
ловніше у тзорчості ком
позитора. Основне — що
денна праця, вимогливість 
до себе, пошук особистос
ті, стилю, форми.

Сьогодні із завершених - 
мною робіт можу назвати 
фортепіанний цикл «Обра
зи», фуги і п’єси для фор
тепіано, сонату для скрип
ки і фортепіано, струнний 
квартет у двох частинах.

У кожного митця є така 
сфера, яка над усе вабить 
його, у якій він здатний 
найповніше розкрити свої 
заповітні думки і почуття. 
Таким жанром для мене 
лишається пісня.

Громадська і лірична пі
нії а ній не ізольовані. Во- • 
ни взаємно переплітаю
ться, збагачують одна од
ну. Таким чином, лірика 
пісні насичується громад
ським і патріотичним зву
чанням. Я особисто віддаю 
перевагу молодіжній полі
тичній пісні. Широка тема
тика дозволяє вкласти в 
неї весь тзорчий запал.

Останнім часом прагну 
досягнути у піснях єдності 
звука і слоза. Якщо музи
ка у пісні несе в собі емо
ційне навантаження, то 
слозо — суттєве. Ось чо
му я приділяю багато ува
ги вибору текстів для пі
сень. Для мене стали 
улюбленими поетичні тво
ри Льва Озерова, Ганни 
Ахматової, Марини Цвє- 
таєвої, з українських пое
тів — Василя Гея та інших. 
Саме на їх вірші народ
жуються мої пісні.

Служити людям — ось 
високе покликання митця. 
Саме Радянська Конститу
ція надає нам це почесне 
право.

Який гриб 
у котику?

ління іа сушіння не знищать отруйник 
властивостей поганок. їх завжди слід 
остерігатися. Часто зустрічаються у на
ших лісах лисички, з якими теж треба 
бути обережними, бо фальшиві також 
викликають тяжке отруєння. У них під 
шапочкою завжди яскравіше забарвлен
ня, тоді як їстівна лисичка вся однако
вого кольору.

Мають отруйного двійника й опеньки. 4 
сііоав/КіН.оі о опенька шапочка корччі:гм»-жо*- 
іого кольору, вкрита посередині 
пластинки исопто-зсленуваті. Жовта« «риб ду
же схожий на білий, але у нього па ніжці тем- 
л«й сітчастий малюнок, низ шаиочкп роже
вий. Якщо надрізати, м’якоть драл темпы, а 

білою так і залишається біл»»-

Ко жеп повинен пам'ятати, що збирати гриби 
ножі» лише я тому випадку, коли добре 
знаєш їх характерні особливості — зоипішійй 
вигл-4 1, юлір. запах. Якщо нііникав навіть мс- 
зпат.ііій сумнів щодо природи знайденого гри
ба, краще залишити його, шоб уникнути мож
ливого нещасного внаадку.

Свої перші кроки на збиранні грибі» краще 
робити з бувалими грибниками.

великої о значення о попередженні нещасних 
випадків, -.ія’яиіних і і рибами, має правильна 
технологій їх приіоіуваїїпя. Готуйте їх у той 
же день коли повернулися і лісу, бо і корис
ні сирті під час іривалого ібсрігапня (иавпь 
у холодильнику) можуть накоїти біди. При 
консервуванні банки і грибами не ■закривайте 
герметично. і»о при стерилізації в дом.інніік 
умовах у грибах можуть .залишитися спор» 
бутуліиуса — збудника небезпечної хвороби. 
Ье» доступу' ноиііри спори проростають, ви« 
діляючи спліну оіруту.

Якщо ж лихо вже сталося, ви відчули 
біль у живої і, нудоту, розлад шлунка, 
негайно звертайтеся до лікаря. Проте, 
чекаючи медичної допомоги, не гай ге ча
су: зробіть промивання шлунка. Для 
нього на літр води, яку треба винити, 
кладуть 2—3 чайні ложки соди, або ку
хонної солі. До ніг прикладіть теплу 
грілку.

Можливо грибні страви разом з вами 
їв що хтось у сім'ї, годі й йому треба 
зробити промивання шлунка, навіть як
що проявів недуги немає. Треба також 
нам’я гати, що отруйна дія грибів на ор
ганізм людини в жодному випадку не 
усувається та не зменшується від вжи
вання спирт них напоїв. Навпаки, спиртні 
напої сприяють всмоктуванню отруйник 
речоиии, ПОСИЛЮЮТЬ ЇХ отруйну дію.

Отож, вбираючись до лісу, будьте 
уважними ії обережними.

т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар обласною Будинку 
санітарної освіти.
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ОТЖЕ, НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ НАБОЛІЛЕ ПИТАН
НЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ 
ЗМАГАНЬ. ЯКОЮ МІРОЮ ВПЛИВАЄ ЦЕ НА ЗРО
СТАННЯ МАСОВОСТІ І МАЙСТЕРНОСТІ? ДІАЛОГ 
ЕЕДУТо: ВЕТЕРАН СПОРТУ КІРОБОГРАДЕЦЬ В. Л 
ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ І НАШ КОРЕСПОНДЕНТ М. ШЕВ
ЧУК.

. /

4 1

ч

в*/--.-

&

f.'

Üi»

Першим починає розмову гість. У післявоєнні ро
мі він працював у облепорткомігегі. брів \часть у 
численних спорт інших змаганнях. а піші ного зьвжлп 
побачиш па стадіонах із суддівським прапорцем і стар
товим пістолетом. Василі» Лавреіпіііович — настав
ник юі: х спортсменів. без спорту, поза його «кордо
нами» пін не мислить свого життя. Його ра.чуюіьви
соти чемпіонів, і бентежать упущения з організації 
спортивно-?/псової побогн в області, місті, мікрорзио- 
ні, спортклубі. 1 ніші іші теж схвильований: -

— Бачили б ви учора, як чудово 
були проведені спартакіадні зма
гання у п’ятій школі. На стадіоні в.і 
в спортивних костюмах, з емблема
ми'— і першокласники, і десяти
класники. Музика, прапори, рапорти 
фізоргів. Біжать хлоп’яга, а за них 
уболізає і класний керівник, і піо- 
нєрЕОжата, і директор школи. Вчи
телька фізкультури Людмила Мак
симівна Коляда в такій напрузі, на
че сама зараз вийде на старт, шоб 
побити олімпійський рекорд. Ось 
чому в більшості учнів цієї школи 
найулюбленіший предмет — фіз
культура. Ось чому тут усі комсо
мольці склали залік з фізичної та 
військово-технічної ПІДГСТОЕКИ. А 
після такого спортивного снята, піс
ля такої краси потяг до спорту іде 
більше тросте.

Кореспондент. Аге ж нерідко на
віть під час обласних змагань трап
ляється протилежне. На бігових до
ріжках — сотні спортсменів, а _на 
трибунах глядачів — одиниці. Чи не 
тему це, що в міст» і понині немає 
спортивної реклами7

В. Гї. ЗЕОрЖХОЕСЬКИН. Відсутність 
реклами — це ще півбіди. Але по
гана організація змагань відштовхує 
від спорту чавіть тих, хто вже відві
дує секцію. Згадаймо, як пройшли 
фінальні старти чемпіонату області 
з багатоборства ГПО. Першими ма
ли змагатися крос/лєни. Оголосили, 
що поєдинки почнуться у сквері Ле
нінського комсомолу, а потім неза
довго до початку змагань перевирі- 
шили — покликали спортсменів на 
стадіон. Навіть я, суддя, бігав по 
місту, шукаючи місця старту. Від
крили фінальні змагання на стадіоні, 
а закрили перед Д1ОСШ облепорт- 
комітету. Дві години після остан
нього виду програми всі чекали по
ки, нарешті, будуть відомі чемпіо
ни — так довго рахували плюси й 
мінуси, очки командні та особисті. 
І коли вишикувались на вузькому 
майданчику, перед школою, то чем
піонів не було кому вітати — осто
ронь стояли випадкові перехожі. 
Юнакам і дівчатам навіть призів не 
вручили. Цього разу в Кіровоград 
не приїхало.три команди, а іншого, 
якщо так «захоплюватимемо» /ло- 
лодь, м.оже статися, й нинішні ре
кордсмени не матимуть бажання 
вийти на старти. А ще наказуемо: 
щеб на змаганнях і в бригаді, щоб, 
навіть, під час «Стартів надій» у 
піонерському загоні було все по- 
святковому...

Кореспондент. Ми часто крити
куємо фізкультурних активістів, за 
невміння організувати гарні змаган
ня з якнайбільшим колом учасників. 
Аге ж їм самим не зазжди під силу 
це зсобити. Бо у колгоспі чи на під-
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інструктор по спор-присметві один
ту, а в райспорткомітеїі — голова 
та інструктор.

В. Л. Зеержховський. Це так. Коли 
в тому чи іншому колективі з'яви
ться чемпіон, ним хвалиться і адмі
ністрація, і місцевком профспілки, 
і комітет комсомолу, а коли про
граш — звинувачують фізкультур
них активістів. Ну, що може зроби
ти інструктор, коли немає ні ста
діону, ні тиру, ні спортивного ін
вентаря, і ніхто не допомагає йому? 
До редакції, мабуть, теж про це пи
шуть?

Кореспондент. Ось свіжий при
клад. У село Федорівну Кіровоград
ського району позерн/вся з армії 
молодий воїн Василь Нестеренко. 
Його послали на курси інструкторів 
по спорту. Хлопс-ць невдовзі згур
тував футбольну команду,' взявся за 
організацію секції класичної бо
ротьби. І раптоА голова колгоспу 
імені Боженка .Микола Григорович 
Підпорний викликав Василя і сказав, 
щоб той здав інвентар у комору і 
розраховувався. А «інвентар» — 
одні вичовгані бутси. Голова невди- 
волений, що Нестеренко просив у 
нього дошки на лави для стадіону, • 
що наполягав, аби купили 
для футболістів, що весь час нага
дував, аби виділили кімнату для 
борців. Інструктор розраховувався, 
так і не об’єднавши колектив фіз
культури, не провівши жодного по
казового спортивного свята. Бо від 
нього пішли навіть найбільш активні 
фізкультурники, кидаючи репліку: 
«Як же ми можемо еийти на стадіон 
у порваних майках?»

В. Л. Звержхсвсьиий. Якш.о голова 
колгоспу не допомагає молоді, то 
гін і не любить її, а значить і не’ду
має про майбутнє господарства. У 
спорті якраз чи не найбільш поміт
не таке ставлення. Я ж був на одних 
змаганнях, коли поруч з робітни
цею біг начальник цеху і головний 
інженер заводу, а посивілий дирек
тор (він інвалід війни) зібрав навко
ло себе хлопців і теж ПО-ХЛОп’я'ЧО- 
му скандував, «боліючи» за своїх. 
І всім було радісно, і гсрдісно, що 
директор хвалить їх за рекорд на 
стадіоні так само, як і за рекорд у 
цеху. От тільки жаль, що такого ди
ректора заводу я не бачив у Кіро
вограді.

Кореспондент. І ще прикріше, що 
багато керівників підприємств • чи 
колгоспів ще й ображаються, коли 

. їм докоряють у занедбаності спор
тивно-масової роботи: у них, мов
ляв, є більш важливі спраии, їм го
тують стягнення за невиконання ви
робничого плану, за порушення гра- 

, фіка...
В. Л. ЗверЖКОЕСЬКИЙ. І ТІЛЬКИ я не
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316С50. ГСП, Кіровоград 50, еул. Луначарськсгс, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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чув, щоб котромусь з таких керів
ників «врізали» за те, що на заводі 
не провели спартакіади, що він„го
лова комісії ГПО, підписує фіктив
ні відомості про підготовку значків
ців, а ті «значківці» не вміють ні 
плавати, ні стріляти.

Кореспондент. А може цс ми вже 
дуже різко, може таки більше за
лежить від ентузіазму /лолоді, від п 
ініціативи?

В. Л. Знсржховський. То інший бік 
медалі. Я ж знаю правило, як закон: 
керівник — це вихователь. А в кла
сі, який названо Спортом, можна 
провести дуже гарний урок, і най
більш дієвим він буде у красивому 
герці. А гак бачили: під час наго
родження чемпіонів ГПО біля 
ДЮСШ крізь їхні шеренги пройшов 
п’яний лобуряка і байдуже почва
лав у сквер. Я певен, він з того ко
лективу, де директор комплекс ГПО 
порівнює з модною жіночою зачіс
кою, і він йому ніколи не сниться, 
бо за це не дають премій...

Кореспондент. А що, якби устано
вити: всі робітники стали значківця
ми ГПО — отримуй за кеартал до
датковий оклад?

В. Л. Звсрп'.ховський. Я розумно, 
форму . си жартуєте, хоч з певним підтек

стом. Але премія — то не душевна 
потреба. Я бачив, як вручали на 
площі Кірова грамоту редакції «Мо
лодого комунара» директору п ятої 
школи Лідії Іллівні Кожевникова. 
Це тоді, коли під час легкоатлетич
ної естафети на приз газети шкіль
на команда стала переможцем. 
І ця, вже немолода жінка, раділа, 
наче їй вручали ор(ден. їй аплоду
вали школярі, а вона — їм. Це було 
справжнє свято, спортивне свято на 
міській площі, яке потім повторю
валось. Повторювалось на стадіоні. 
І про нього я згадав на початку на
шої розмови. Дсоечно тут сказати 
слова похвали на адресу організа
тори змагань мотоциклістів у Зава- 
дівці. Мужністю і майстерністю про
славлених на весь ссіт гонщиків за
хоплювались сотні кіровоградських 
юнаків, і тепер ці улогіці теж ви
йшли на ту трасу — вже не уболі
вальниками, а спортсменами, які 
здатні взяти висоти майстрів. Тож 
давайте ще раз нагадаємо недапе- . 
коглядним і тим, хто став байдужим 
до своє? справи: спортивне свято 
на стадіоні, якщо його уміло про
вести, — це вже найкраща пропа
ганда фізкультури і спорту, це ЕЖЄ 
запрошення у світ краси і високого 
фізичного гарту. Без цього найбіль
ша спортивна реклама не приму
сить молоду людину прийти на ста
діон. А коли є споавжнс захоплен
ня, то й можна сподіватись на ши
рочінь масовості і майстерності.

«ліга?
МИХАИЛА

* і
ведуть так, що основою 
основ комплексу стали на
вчальні групи ГГІО, яких у 
технікумі 43. Старти першо-і 
курсників, як їх тут назива
ють першість нового набо
ру, мають визначити канди
датів у збірні команди, тих, 
з ким потрібно працювати 
більш «детальніше». Ви
кладачам допомагають граг 
мадські тренери, судді. А 
підвищувати свою майстер
ність фізкультурники мо
жуть у 11 спортивних сек
ціях, наймасозішими з.яких 
є секції ГПО, кульової 
стрільби, волейболу, баскет
болу, велоспорту.

Не дивно, що саме з 
видів спорту майбутні 
шинобудівники успішно 
ступають на змаганнях 
них рангів.

Стрільці, наприклад, 
бороли перше місце на 
союзних змаганнях 
технікумів 
тракторного 
гюдарського 
вання. Володимир Лісовол 
став чемпіоном в особисто
му заліку.

На першості Центральної 
ради ДСТ «Авангард» другі 
місця вибороли баскетбо
лістки і багатоборці ГПО, 
треті — велосипедисти і во
лейболістки.

За останні п ять місяців 
команда багатеборців ГПО 
технікуму ще ------------
жодних 
чемпіон

цих 
ма- 
ви- 
різ-
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— На першості нового на
бору понад триста хлопців і 
дівчат виконали нормативи 
комплексу ГПО з плавання, 
понад двісті п’ятдесят ' ус
пішно стартували на кросо
вій дистанції; — викладач 
фізкультури /Айхайло Семе
нович Биков ' оптимістично 
настроений; — Павло-Буди- 
лін, Юрій Грицун, Юрій 
ЛАудрий, Тетяна Бс-рщик, які 
показали високі результати 
з плавання, стали кандида
тами до збірної команди. З 
тими ж, хто не вклався в 
норматив, розгорнуто інди
відуальну роботу, щоб і во
ни невдовзі стали значківця
ми ГПО. Для цього’ арен
дуемо басейн.' У будні дні 
тренуватимуться члени сек-' 
ції, а в неділю ті, хто готу
ватиметься до складання 
нормативів. За таким - же 
графіком — і метання гра
нати, крос, 
рів...

Оптимізм 
розділяють 
Віра Максимівна 
Тамара Макарівна 
Михайло ЛАиколайович 
пльоскін. І цей 
небезпідставний, 
технікуму надіслав до Пре
зидії Центральної Ради ДСТ 
«Авангард» рапорт про до
строкове виконання соціа
лістичних зобов’язань на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня- «При плані 25 під
готували 34 першорозряд
ники, при плані 898 — 1010 
спортсменів /ласосих роз
рядів. 428 юнаків і дівчат, 
що на 28 більше, ніж перед
бачалося, стали значківцями 
ГПО».

І тут же норі плани, нові 
•зобов’язання. До свята ко
лектив підготує додатково 
до плану одного майстра 
спорту, одного кандидата в 
майстри, чотири першороз
рядники, вісімдесят значків
ців ГПО.

Успіх майбутніх машино
будівників закономірний. 
Цілеспрямовану роботу тут

біг на 100 мет-

м. с.
і його

Бикова 
колеги 
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Ілючик, 
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оптимізм 
Колектив

Обсяг 0,5 друк, ари. Індекс 61197. Тираж 60 600.

не програла 
змагань, вона —- 

........ .. міста ' і область 
Людмила Пасюкова стала 
чемпіоном міста, Володи-, 
мир Твердоступ і 'Миколгі 
Лохаузов •— чемпіонами 
міста і області.

Викладач фізкультури тех^?'’’ 
нікуму М. С. Биков з гордіс
тю показав спортивні тро
феї, спортивний зал, плани 
роботи секцій, груп ГП0. 
Все це не могло не сподо
батися. Михайло Семенович 
підкреслив, що колектив 
Фізкультури має багато зро,- 
бити, щоб фізкультурний 
рух в технікумі став ще маг 
совішим, щоб усі юнаки і 
дівчата влилися в багато
мільйонну ар/лію фізкуль
турників і спортсменів краї
ни, щоб спортсмени здобу
вали нові й нові перемоги.

Найбільш масові заходи 
тут плануються на Тиждень 
фізичної культури і спорту1, 
який проводитиметься в 
республіці з 17 по 24 
жовтня.

ІО. ЛІВАНІ НИКОВ.

Викладач технікуму М. С. ПИ
КОВ записує лп секції першо
курсників Олександра КОВА
ЛІ'. ІІІ<(\. Олсксаігіра МАКАРО
ВА. Василя БОНДАРЯ.

На -кросопій дистанції.

Фііто автора.

Т. в. с. редактора М. СЕМЕНЮК.
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