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Бсйовок конкретною справою кожної комсомоль
ської організації повинно стати посилення політично
го, трудового і морального загартування юнаків І 
дівчат, виховання у них прагнення до знань, культу
ри, професійної майстерності, бережливого ставлення 
до народного добра.

(Із Постанови ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, П0ЛІТ1ІК0- 
внховчої роботи»).
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Воші зібралися в райко
мі ще задовго до жнив — 
ватажки- колгоспних ком
сомольських орі апізацій, 
комсомольські активісти 
р а й с і л ыое п тех 11 і к н, р а іі -
споживспілчн, побутком- 
біпату. Мова йшла про 
участь молоді у жнивах — 
79. Згадали про кращі 
комсомольсько - молодіж
ні збиральні екіпажі, які 
відзначилися торік, обмі
нялися думками, про те, 
як згуртувати , їх тепер. 
Коли надали слово секре
тарю комітету комсомолу 
колгоспу імені Горького 
Андрію Драчуку, він пові
домив. то у Воликотроя- 
нівсіжому сільському клу
бі відбувся вечір трудової 
слави з участю молодих 
хліборобів та старшоклас
ників місцевої школи. Роз- ких 
мова йшла про хліб. Про 
те, як зібрати ного, як 
зберегти. Ветерани колгос
пу, лаючи напуття моло
дим. з гордістю говорили 
про хліборобську честь, 
почуття господаря землі. 
Тоді і заявили старшо
класники Валерій Гаврп- 
люк, Сергій Поліщук, Ііор 
Лисюк та Григорій Юр
ченко про своє бажання 
піти працювати помічни
ками комбайнерів. Бувалі 
механізатори вже знали 
цих хлопців — зустрічали

ся з ними в школі, в трак
торній бригаді. Та й ба>ь- 
ки їхні неабиякі женці.

Вирішив тоді на час 
жнив «помріяти профе
сію» і Андрій Драчук. Свій 
вибір пояснив у райкомі 
так: ■ ■»

-— Матиму нагоду бути 
весь час серед жниварів. 
Знайдеться час і для ком
сомольської 
принці раз 
вести бесіду 
мало.

Почалися 
рій сів за і: . 
банна. А коли задощило 

інша турбота. Приніс з 
ягітвагончика пакунок з 
газетами і журналами, 
впиняв записник.

— Давайте подивимось, 
хто нині попереду — В 
районі, в області.

І розповів хлопцям про 
кращого комбайнера рес
публіки Андрія Трюхапа, 
який уже цього року 
той день має 
рахунку більше 
центнерів 
зерна. .А лапка, яку він 
очолює, сягнула за 50 ти
сяч.

Знанінлн й таке в газе
тах: • Якщо з кожного 
квадратного метра хлібно-

роботи.
У день 
з ними

жнива, 
штурвал

I БУДНІ НАСТУПУ
А

Учениці Скалевсько-Ху- 
тірської середньої школи 
Новозрхангельськсго ра
йону восьмикласниця Світ
лана Скалецька та дев’яти
класниця Тетяна Горо- 
децьна у дні літніх канінул 
допомагають рідному кол
госпу імені Шевченка. 
Працюють дівчата на тону.

На знімну: Світлана 
СКАЛЕЦЬКА (ліворуч) і 
Тетяна ГОРОДЕЦЬКА готу
ють зразки пшениці до 
апробації. ____
фото п. ЦИМАХОВСЬКОГО.
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«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ 

СШШВ ІИЩІІТШ 
Надаючи важливого значений активній участі юлз- 

иіе і дівчат Кіровоградщини у заготівлі кормів для 
громадського тваринництва, бюро обкому комсомо
лу схвалило ініціативу комсомольців і молоді кол
госпу імені Чкалова Новомиргородсьногс району 
провести ударну сахту на «зелених жнивах» 1975 
року.

Цією постансвою міськкоми, райкоми комсомолу, 
комітети первинних комсомольських організацій зо
бов’язані створити додаткові комсомольсько-моло
діжні кормодобувні бригади, ланки, екіпажі, широ
ко залучати до заготівлі кормів школярів, учнів ПТУ, 
бійців студентських будівельних загонів, міську мо
лодь.

Штаби і пости «Комсомольського прожектора» по- 
ЕИННІ взяти під постійний контроль темпи та якість 
робіт на заготівлі кормів.

Для переможців соціалістичного змагання на «зе
лених жнивах» обком комсомолу встановив перехід
ні Червені вимпеги: три — міським і районним ком
сомольським організаціям та десять — гервинним 
комсомольським організаціям.

ШИУЄЖ) СУБОТНИК
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то поля країни підняти 
один загублений колосок 
— до врожаю Батьківщи
ни можна добавити 1 
мільйон 300 тисяч 
зерна».

Андрій знав про
трольиі намолоти па всіх 
площах. Нагадав про цс 
] 1 комсомольцям збираль
ного загону. І коли підво
дили підсумки соціаліс
тичного змагання за пер
ші дні жнив, він повідо
мив секретарю парткому 
колгоспу А. Г. Русавсько- 
му:

— Ми з Омеляном Пет
ровичем таки спрацювали 
трохи гірше 
Бирловського. 
П1І1СІШІП0 і швидше, 
тсльніше. Віл комісії 11ІЯ- 

зауважень. Йому і 
вимпел. А ми вже позма
гаємось із ним.

Бібліотекарю Галині 
Брпловській Андрій пора
див випустити листівку 
про женця Анатолія Дсрп- 
кз, який за два дні скосив 
пшеницю на ста гектарах. 
Потім попросив передати 
завідуючому клубом, що 
агітбригаду вони чекають 
завтра вранці, перед вихо
дом V загінки.

— Поки просохне стеб
ло. послухаємо культар
мійців. Бо потім ніколи 
буде.

Так і зробили.
Відбулась у колгоспі 

імені Фрупзе науково- 
практична конференція па 
тему: «Соціалістично зма
гання механізаторів за 
максимальне використан
ня технічних можливостей 
сільськогосподарської тех
ніки і машин». Матеріали 
конференції тепер обго
ворюються в усіх комсо
мольських орі апізаціях 
району. Зті приклад у цій 
справі ставлять ланкового 
механізованої лапки з 
цього господарства В. О. 
Бурава, комбайнера Г. М. 
Козішкурта, який тепер 
жнивує разом зі своїм си
пом Петром, і йде попере
ду в змаганні. Техніка тут 
використовується у дві 
зміїні, за іпатовським ме
толом. 126 механізаторів 
господарства (половина 
них — молодь) обслугову
ють по-господарськп 64 
трактори, 16 зернозби
ральних комбайнів, 45 ав
томобілів. Бо вчасно под
бали в колгоспі про меха
нізаторський всеобуч.

(Закінчення на 2-й стор.).
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У «зелених жнивах» ни
нішнього літа беруть 
участь 1200 молодих тру
дівників. Економісти під
рахували, що за час ком
сомольсько - молодіжно
го двомісячника по заго
тівлі кормів юнаки та дів
чата заготовили 1100 тонн 
сіна, 7200 тонн сінажу, 
420 тонн трав’яного бо
рошна, накосили 610 тонн 
різнотрав’я. Тому до душі 
прийшлася кожному кор- 
модобувнику ініціатива 
комсомольців і молоді

Новомиргородського ра
йону. З первинних комсо
мольських організацій 
надходять заяви про ба
жання молоді вийти на 
черговий суботник по за
готівлі кормів. Значить, 
буде ще один масовий 
комсомольсько - моло
діжний суботник. Така на
ша конкретна відповідь 
на ініціативу новсмирго- 
родців.

О. РИБАИ, 
інструктор Ксвсар- 
хангельськсго рамно
му комсомолу.

У ВІДПОВІДЬ —
УДШІ ЗМІНИ

Кожен молодий трудів
ник Пстрівського району, 
підтримуючи заклик своїх 
ровесників із Новомврго- 
родщнни, зобов’язався за
готовити по тонні кормів 
для громадського тварин
ництва. У районі діє нині 
чотири комсомольсько - 
молодіжних кормодобув
них механізованих брига
ди. Одних тільки грубих 
кормів пі колективи вже 
заготовили понад 4,5 тпся-

......................... '■ ■

чі тонн. За два дні комсо
мольсько - молодіжна 
бригада у складі 8 чоло
вік з колгоспу «Перше 
травня», яку очолює Віта
лій Андрусенко, заскирту
вала 800 тонн соломи. Цей 
колектив пиві очолює бо
ротьбу молоді району за 
створення достатку кормів 
для худоби.

В. КОРЧА ГІН, 
наш громадський ко
респондент.

МОЛОДІЖНИХ
Молоді мошоринці — 

народ взагалі працьови
тий. Є серед них чудові 
механізатори, тваринники, 
шофери, знаючі спеціаліс
ти. Тож багато добрих 
справ на рахунку молоді 
колгоспу «Жовтень». Май
же тридцять молодих хлі
боробів господарства бе
руть участь у вирішальній 
битві за врожай. Микола 
Смуглій, Сергій Губа, Во
лодимир Стариченко, Ва
силь Костенко, Сергій Ва- 
ка та Валентин Жайворо
нок разом 
колегами за
поклали весь

Юрій Маркович і Павло 
Мартиненко обмолочують 
їх. А шофери Микола 
Стариченко, Олексій Ма
зур, Сергій Горбань та 
Анатолій Рудуман вправно 
перевозять урожай. Не 
проходять мимо пильного 
ока «прожектористів» не
доліки в організації праці 
чи обслуговуванні жнива- 
рів — усе «висвітлює» 
промінь «КП».

Жнива у колгоспі «Жов
тень» наближаються до 
завершення. Чимало по
чесних адрес комітету 
комсомолу колгоспу вру
чено молодим механіза
торам. І світяться гаря
чим полум'ям зірочки на 
комбайнах з написом 
«Комсомольсько - моло
діжний».

зі старшими 
кілька днів 
хліб у валки.

В. НУЖНИЙ 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара». 
Знам’янський район.

ДВОБІЙ
Дощі заважають хлібо

робам нашого району без
перебійно збирати вро
жай. Та цим прикрощам 
молодь протиставляє зі
браність і організованість 
у праці. У цьому нелегко
му двобої — і право
фланговий змаггипя моло
дий комуніст з колгоспу 
«Іскра» Микола Цюра, 
який видав з бункера ком
байна СК-6 більше 4,5 ти
сячі центнерів зерна, і 
брати Михайлові] — моло

дпй комуніст Віктор і 
комсомолець Іван — з 
колгоспу імені Каліиіпа, 
які уже виконали своє со
ціалістичне зобов’язання 
па період жнив і продов
жують збирати врожай.

Комсомольсько - моло
діжні комбайнові екіпажі 
стали ііднпми суперника
ми досвідчених хліборобів 
району у змаганні на жни
вах 1979 року.

В. ЗАЙЧЕНКО, 
наш громадський ко
респондент.
Оленсандрівський ра
йон.

УКЛІН ВАМ.
ЗЕМЛЯКИ

Давно я виїхав із свого 
рідного села Тишківки До- 
бровеличківського райо
ну. І ось уже понад п ят- 
надцять років граю на 
сцені Полтавського му
зично-драматичного теат
ру імені М. В. Гоголя. За 
цей час дороги гастролей 
нашої трупи змережили 
тисячі кілометрів України 
і братніх республік. І все 
ж, коли б я не приїхав у 
рідне село (а його я від
відую щороку), кожного 
разу мене охоплює по
чуття гордості за своїх 
земляків-хліборобів, за 
нові будинки, за світлі 
споруди культурних за
кладів, за те, що одно
сельці йдуть в ногу із сьо
годенням. Скільки я не 
бачив чудових міст і с>л. 
але моя Тишківка якось 
вирізняється ПОМІЖ НИХ. 
Мабуть, тим, що вона ви
колисала моє дитинство 
на добрих і трудових ру
ках батьків-хліборобів, і 
тому, що навчила мене не 
тільки поважати, а й лю
бити людей благородної 
хліборобської справи.

Власне, про це чудово 
сказала у єеоєму виступі 
голова колгоспу ;мені Ка- 
лінінз Герой Соціалістич
ної Праці Є О Гоповачь. 
Задушевні і теплі слова її 
пвозвучали в Нпь'-м'сму 
Будинку культури, де зі-

бралися / мої земг.яки на 
зустріч із моїми колегами.

Скажу відверто, роль 
Якова у Ечставі О. Чучі 
«Покинута» я намагався 
грати, як ніколи. Адже в 
залі сиділи мої односель
ці, люди, які сіють і виро
щують найбільше багатст
во країни — елі б.

Взагелі, мені легше (і 
думаю краще) вдається 
грати роль сільських тру
дівників. І е той же чає я 
завжди відчуваю, що пе
ред ними у великому бор
гу. Ні, я дійсно ще не зі
грав отієї своєї найулюб
ленішої ролі, через приз
му якої глядач зміг би не 
тільки побачити, а й від
чути красу і велич хлібо
дара...

Наші гастролі на Кіро- 
воградщині завершують
ся І творчий вечір у селі 
Тишківці для мене буде 
особливо пам’ятний. Не 
тільки щирими і дружніми 
оплесками земляків, щед
рими букетами квітів, а і 
тими мудрими добрими 
словами, які сказала на 
мою адресу Євгенія Олек
сіївна Головань.

Від чистого серця хочу 
вам, мої дорогі земляки, 
побажати сонячного дов
голіття, міцного здоров’я 
і вагомого урожайного 
колоса. Низький вам ук
лін від мёне і від артистів- 
полтавчан.

О ЗАЗИМКО, 
заслужений артист 
УРСГ. актор Полтав
ського музично-дра
матичного театру іме
ні М В Гоголя.
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ЯК СВОЄ, РІДНЕ
(Закінчення. Початок 

на 1-й с гор.).

Комсомольські агітато
ри та пропагандисти кол
госпу імені Ордифнікідзе, 
пропагуючи досвід лозу- 

. ватній, згадали і про сво- 
і го односельця Миколу 

Лисенка, який торік здо
був перемогу в соціаліс
тичному змаганні серед 
молодих женців району. 
ІЇ’яїпй рік виводить вій 
свій СК-6 па жнивну ни
ву. І завжди агрегат пра- 

. цює безвідмовно. Бо вій у 
вмілих, дбайливих руках’. 
Комсомолець Микола Ли
сенко нині кожні два дні 
виконує тризмінну норму. 
І якість його роботи від
мінна.

У і Іосгайові ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-ви
ховної роботи» підкресле
но: «Необхідно добива
тись дальшого посилення 
ідейно-виховної роботи 
серед сільського населен- 

. Ия. Виховувати у трудів

ників села високу відпові
дальність за всебічний і 
динамічний розвиток сіль
ського господарства,
збільшення виробництва і 
продажу зерна...» На це 
спрямовує у ці Дні свою 
діяльність весі, ідеологіч
ний комсомольський актив 
району. Серед молодих 
жниварів ниці працює 29 
молодих лекторів, 43 полі- 
тіпформатори, 16 худож
ніх агітбригад. Отримав
ши путівку райкому ком
сомолу, вони закликають 
молодих хліборобів зібра
ти вирощений урожай 
швидко і без втрат. Все — 
на токи, все — на корми 
для колі осиної худоби.

Цього року значно по
жвавили свою роботу 13 
ііщіл економічних знань і 
комуністичної праці, три 
постійно діючих школи 
передового досвіду. І хоч 
новий навчальний рік . у 
системі комсомольського 
політнавчапня ще не по
чався, паші пропагандисти 
не на канікулах. Усі воші

серед людей, в степу, на 
токах, в тракторних 
бригадах — серед механі
заторів. Пристрасним сло
вом допомагають, сіль
ським трудівникам успіш
но завершити четвертий 
рік десятої п'ятирічки.

Доручення мають усі 
члени райкому комсомолу. 
Воші всіляко сприяють то
му, щоб підвищити роль 
колективів на виробницт
ві, в ідейно-виховній ро
боті. Думаємо і про об
жинки. Кращим молодим 
хліборобам і їхнім настав
никам вручимо вимпели 
райкому комсомолу, при
зи «Золотий колос», «Зо
лотий качан», орачам — 
«Золотий плуг», а розгор
неться боротьба за вро
жай восени — на пере
можців чекають призи 
«Майстер - бурякових», 
«Майстер - кукурудзо- 
вод». Бригада механізато
рів, яка матиме найвищі 
врожаї озимої пшениці, 
отримає приз «Пшенич
ний колос» і грошову пре-

мію. Моральні і матері
альні стимули різні. На 
віть той, хто не ввійде в 
число переможців, але 
чесно, по-господарському 
працюватиме на жнивній 
пиві, заслужить похвали, 
теплого слова. Хай це бу
де про нього червоний ря
док у комсомольській 
стіннівці чи листівці шта
бу «Жннва-79», хай це 
слово буде сказане устами 
комсомольського агітато
ра чи політінформагора, 
кожного нашого активіс
та.

Та не буде поблажки 
тим, хто не виправдає до
вір'я комітету комсомолу, 
працюватиме абияк. Наці
люємо своїх активістів у 
підведенні підсумків со
ціалістичного змагання не 
допускати неточностей, 
необ'єктпвііість. Будемо 
ИР'.ШЦШІОВІІМИ і вимогли
вими — до себе і до всіх, 
хто вирішує долю вро
жаю. Неодмінно врахову
ватимемо не тільки вироб
ничі показники, а й стан 
виховної роботи в колек
тивах.

л. солтик, 
перший секретар Улья
новського райкому 
комсомолу.

26 липня 1979 року.

В ЕМБЛЕМІ
Що може зробити 

районна комсомоль
ська організація для 
залучення молоді у 
сільське будівництво.

УВАГА: ДОСВІД

ФОТОКОНКУРС «МК» «МОЄ РІДНЕ МІСТО». ЗНАМ'ЯНКА.
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ. Фото В. Гриба.

За комсомольськими путівками
Шахта Нагольчанська. На цю адресу 

приходять сьогодні листи Миколі За- 
корі від друзів з колгоспу імені Карла 
Маркса Нозоукрзїнського району. З 
них він довідується про успіхи колгосп
них механізаторів на жнивах, про інші 
новини. У відповідь же юнак розпові
дає про безкраї донецькі степи, де він 
працює на будівництві сучасного вугіль
ного підприємства, про місто Антрацит, 
Лро гірничий технікум...

А від водія Володимира Коваленка 
листи йтимуть довше. Коли Микола 
Закора у відповідь на заклик ЦК 
ВЛКСМ поїхав за комсомольською 
путівкою на будівництво шахти, Воло
димира полонила інша комсомольська

будова — газопровід «Уренгой-Сургут».
І Наталка Вакула з колгоспу імені 

Леніна, і випускниці Ріанянської серед
ньої школи Алла Взсильченко та Ніна 
Кравчук прийшли до райкому комсо
молу з проханням направити їх за ком
сомольськими путівками до кулінарно
го училища...

Нинішньої весни райком комсомолу 
направив на ударні комсомольські бу
дови 8 своїх вихованців і 5 — у сферу 
обслуговування,

с. лисицькия, 
завідуючий відділом комсомольсь
ких організацій Новоукраїнського 
райкому комсомолу.

ПІОНЕРСЬКИМ САЛЮТ ГАЙДАРУ
ЧЕРКАСИ, (РАТАУ). На 

площі імені Леніна заклич
но зазвучалн 24 липня гор
ни, сповіщаючи про урочис
те відкриття другого Всесо
юзного зльоту піоперів-тн- 
мурівців. Понад £00 •хлоп
чиків і дівчаток з’їхались 
сюди з усіх кінців нашої 
країни. Вони гідно пред
ставляють' п’ятимільйонну 
гвардію учасників цього 
дитячого патріотичного ру
ху, яких об’єднує гаряче 
прагнення бути корисними 
Батьківщині, погрібними 
ЛЮДЯМ;

Під урочисту мелодію ДІ
ЛИ покладають квіти до па-

м’ятиика В. І. Леніну на 
знак безмежної любові до 
великого вождя, глибокої 
вдячності за щасливе ди
тинство.

Тепло поздоровили юних 
ленінців із святом перший 
секретар Черкаського обко
му партії І. К- Лутак, син 
письменника Тимур Гайдар, 
ветерани партії, члени пер
ших ти.мурівських загонів, 
ударники -десятої п’ятиріч
ки. Потім загоїш тпмурівціз 
урочистим маршем йдуть до 
пагорбу Слави і покладають 
гірлянду до монумента Ма- 
тсрі-Батьківщшіп.

Цікава й • різноманітна

програма «зльоту. Протягом 
чотирьох днів його учасни
ки обміняються досвідом 
роботи, проведуть трудову 
операцію «Радість людям», 
побувають у Капові, прой
дуть місцями, зв’язаними з 
бойовими подвигами Арка- 
дія Гайдара, герої творів 
якого вчать чесності, муж
ності, правдивості і доброті. 
Дітей чекають зустрічі з 
письменниками, костра тн- 
мурівської дружби. Вони 
візьмуть участь у відкритті 
монумента, спорудженого в 
селі Ліпляве на честь пар
тизанського загону, в рядах 
якого воював автор повісті 
«Тимур і його команда».

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, 
ТРУДОВА

РЯДКИ
з шиого 
ЩОДЕИША

Близько місяця провела 
учні Олександрійської се
редньої школи Аі? б з оз- 
дор о вчо -тр у до во м у таборі 
«Юність». Надовго' зали
шиться в їхній пам'яті 
наметове містечко з пло
щею Розваг та 3 роман
тичною назвою вулиць — 
Садова, Ударної праці, 
Бременських музикантів' 
Білосніжкм і^гнимів... Не 
забудуть дев’ятикласники 
і зустрічі з передовими до
ярками колгоспу «Ленін
ським шляхом» В. 1. Огур- 
чик та 1. Т. Колосник, піс
ля якої в табірному що
деннику з'явився запне: 
«Сподобалась організація 
праці на колгоспній фер
мі. Яка чудова техніка.'»

Записано в журналі й 
інше: школярі виконали 
робіт на 2148 карбованців, 
а переможцями в соціа
лістичному змаганні стали 
дев'ятикласники Тетяна 
Смолікова та Леонід 
Шульга. Хід змагання ви
світлювався у «Таблиці 
підсумків робот за день» 
і в стіннівках «Сонце пра
ці», «Сатирична газета», 
«Веселий пересмішиш.»,

А червоний куточок у 
таборі став місцем ціка
вих зустрічей. Тут відбу
лися днспути-бесіди «Мій 
труд вливається в труд 
моєї республіки», «Друж
ба — найдорожча за все, 
дружба — це знамено!» 
Задоволені були й після 
концертів, які давали в 
полі для хліборобів, і 
«Днем Нептуна», і «Тиж
нем лицаря», і «Веселим 
карнавалом»... У лицарі 
посвячувались юнаки за 
тактовність, ввічливість, 
чесність, працелюбність, 
готовність прийти на до
помогу товаришу, за пра
вильну і красиву мову. А 
в день «Веселого карнава
лу» кожна вулиця одяга
лась у святкове вбрання. 
Вигадок і хисту не браку
вало нікому...

Роботою «Юності» керу
вав штаб, до складу яко
го увійшли сім комсомоль
ців, вихователі В. В. Ме
режко, Л. М. Грнбінчеико, 
С. С. Трнпольськнй та 
бібліотекар Л. І. Мзлиіце- 
ва.

Я КАРГ1НА.

Другий рік у Фрунзен- 
ському районі Ошської 
області триває незвичай
ний експеримент. Поча
лося з того, що в райкомі 
комсомолу 

-чому багато випускників 
шкіл інколи 
знаходять для себе робо
чого місця. Невже в гос- 
годарстві не потрібні мо
лоді, сильні руки? Хіба не 
відчувають будови райо
ну гострої нехватки робіт
ників? Необхідно правиль
но зорієнтувати молодь, 
зацікавити її, показати 
перспективу майбутньої 
діяльності. І райком ком
сомолу активно взявся за 
вирішення цих питань.

У школах району стази 
приводитись зустрічі де- 
сіітикласі-иків із знатними 
будівельники ми. Старші

розповідали про сбою про
фесію. запрошували до се
бе на риштування. У трав
ні минулого року в кожній 
із десяти, шкіл району бу
ли сформовані комсомоль
сько-молодіжні бригади? а 
в липні 170 вчорашніх 
школярів взяли в руки 
кельми. Наставниками мо
лоді стали шаповаиі в ра
йоні люди з педагогічною 
«жилкою», з умінням знай
ти ПІДХІД ДО Ю1ІИХ. ВОНИ 
змогли так органі уваги 
Працю СВОЇХ ПІДОПІЧНИХ, 
що незабаром випускники 

•=- «ЗЄЛЄ- 
а бра- 

ьш складні

задумались,

місяцями не

І не відчували себе 
ними новачками».

■ лись за діла біл
І й відповідальні 

Комсомольсько - моло-
I діжний колектив тоді сга- 
I вільний і згуртований, ко- 
I ли з ньому активно діє 

комсомольська організа-
I ція. Починаючи бригадою 

із школи імені Ломоносо-
I ва, випускники якої пер- 
I шими зголосилися піти на 
І будівництво, і в усіх ін- 
I ших бригадах були ство

рені комсомольські орга- 
I нізації. Вони відчутно 
І впливають на мікроклімат 
І молодих колективів, вно- 
I сять у виробниче ■ життя 
І активний початок.
’ На шляху до робітничої 

прогресії ТРУДНОЩІВ, зви-
| чайно, не мало. Побутові 

умови не завжди підхо- 
I дать, трапляються перебої 

у постачанні матеріалами.І У таких ситуаціях інколи 
[ й бригадир — наставник 
І змушений ховати від моло- 
1 ді очі. У Фрунзепському ж 

районі комсомольська іні-
■ ціатива одержала підтрим- 
I ку партійної організації. 
І За бригадирами закріплені 
І члени бюро райкому пар- 
I тії, райвиконкому і райко- 
I му комсомолу. Діє рачон- 
| ний штаб комсомольсько-

молодіжних будівельних 
бригад, який очолює дру- 
гиіГсекретар райкому пар
тії А. К. Курманбаєв. При
родно, що гака зацікавле- 

I ність у закріпленні ви
пускників на будовах до- 

I зволяє оперативно і дієво 
І вирішувати питання пра

ці, побуту і відпочинку. І 
наставникам не доводить- I ся виступати в ролі спро-

■ бивачів» або «штовханів». 
Вони зайняті професійним 
навчанням молодих, фор
муванням їхніх трудових 
навичок.

■ Робочий тиждень у ви
пускників триває чотири

І
 дні. П’ятий — день занять 

за спеціальною програ
мою для підвищення про
фесійних знань. До речі, 
на період навчання для 
молоді встановлено пони-

І
жену норму виробітку і 
гарантовано зарплату а 
розмірі ста десяти карбо
ванців.

ЦК ЛКСМ республіки не 
поспішав широко обнаро
дувати починання фрун- 

Ізенських комсомольців. 
Важливим був результат: 
тоді і можна говорити про 
досвід, про його переваги. 
І ось перші підсумки. За 
рік освоєно понад 70 ти- 

_ сяч карбованців, збудова- 
I но важливі еб’єкти: шко- 

I ла, кошари, чабанські бу-

фрунзгн- 
закликав

диики. 136 членів бригад 
успішно склали екзамени 
й одержали другий і тре
тій будівельні розряди.

Можна сказати, перший 
випуск шкіл ДЛЯ СІЛЬСЬКО
ГО будівництва вдався. Чи 
ставити на цьому крапку* 
Ні, району кадри потрібні 
ще і ще. Ось чому все так 
само йдуть у школи май
стри виробництва. Школя
рів знайомлять з основа
ми будівельної спрази, 
розповідають про пер
спективи розвитку рідних 
сіл, району, області. За
няття проводять інженер
но-технічні працівники, 
майстри із ПТУ. Комсо
мольці організацій — ше
фів, разом із школярами
— на суботник, на вечір 
відпочинку, на спортмай
данчик. І районні зльоги 
прозодять разом молоді 
будівельники і випускни
ки. Чи варто дивуватися, 
що нинішньої весни вже 
300 десятикласників райо
ну вирішили працювати 
на будівництві.

На XVIII з’їзді ВЛКСМ 
шефство над капітальним 
будівництвом названо од
ним з головних завдань 
комсомолу. Центральний 
Комітет ЛКСМ Киргизи 
схвалив досвід 
сьного району,
комсомольські організації 
наслідувати їхній приклад 
Не так давко у бригади 
випускників приїхали на 
семінар комсомольські 
працівники із всієї рес
публіки. В обласних цент
рах відбулися зльоти ви
пускників, які йдуть на бу- і 
дівництво, загальні збори 
молоді пройшли в рано- | 
пах і містах.

Досвід ініціаторів ще раз 
показав, яка важлива по
чесна посада наставника
— такого необхідного не- 
дагога-робітника для ста 
новлешія молодих майст
рів. Ще взимку, коли при
ходна республіканській! 
злі;’ наставників, народи
лась ідея запропонувати 
будівельникам республік: і 
ОЧОЛИТИ КОМСОМОЛЬСЬКО- 
молодіжні бригади випуск
ників шкіл. Герої Соціа
лістичної Праці А. Росло- 
ва. Н. Тюменов, Є. Черни 
шов, заслужениії будівель 
ник республіки М. Мир. а- 
беков, делегат XVIII з ізд> 
ВЛКСЛІ Б. Слащов, знат
ний будівельник республі
ки С. Казаков г.р'яння.іи 
нашу пропозицію як вели
ке партійне і комсомоль
ське доручення. Знатні 
бригадири зустрілися з де 
сятшслисникамп, провел >і 
з ними не одну бесіду, роз
повіли не тільки про успі
хи, а й про труднощі; з 
майбутніми товаришами 
по праці розмови була від
вертою, без приховувань. 
Шість сформованих брига;; 
на чолі із своїми настав 
никами прийшли на при 
йом у ЦК комсомолу рес
публіки в будзаіібнівськін 
формі. Цю захисного ко
льору форму прославили 
ударною працею комсо
мольці в різних кінцях на
шої країни. Мблодим уро
чисто вручили КОМСОМОЛЬ
СЬКІ путівки, вони обіцяли 
своїм бригадирам, що не 
принизять високої трудо
вої честі.

Досвід передовиків ви
робництва, шанованих у 
колективах будівельників, 
здійснює благотворний, 
вплив на виховання гідної 
зміни робітничого класу.

... Людина закінчує шко
лу. Багато доріг перед 
нею. Не одна справа жде 
її рук. Направити випуск
ника школи на найбільш 
важливу ділянку вироб
ництва, де б він зримо і 
вагомо відчув свою значи
мість як робітник, — таке 
завдання комсомольських 
організацій республіки. І 
нас радує, що все більше 
таких шкіл, в емблему 
яких вписується кельма 
як символ майбутньої ді
яльності їх вихованців.

Т. АЙТБАЄ8. 1 
перший секретар і 
ЦК ЛКСМ Киргизії. І

■■■■ «ммнамк явами

І



26 липня 1979 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 8 стор, —...  ■

ІМ’Я Анатолія Желез- 
нянова, матроса Же

лезняка. легендарного ге
роя громадянської війни 
добре відоме радянсько
му народезі. К. Є. Воро
шилов писав: «імена таких 
народник героїв як Чапа
ев, Щорс, Руднев, Пархо
менко, Лазо, Дундич, мат - 
рос Железняков та багато 
інших будуть постійно жи-

МАТРОС РЕВОЛЮЦІЇ
26 липня минає 60 

роя громадянської

ти в серцях ПОКОЛІНЬ. Про 
них вдячний радянський 

> ґ народ складає свої пісні, 
про ник пишуть і ще бага
то писатимуть книжок. Зо
ни надихають молодь на 
подвиги і героїзм і слу
жать чудовим прикладом 
беззазпної зідданості 
своєму народові...»

Григорович 
розпочав

Анатолій 
Железняков 
свою діяльність у роки 
першої світової війни. На 
чолі загону кронштадців 
він штурмував Зимовий 
палац, був делегатом від 
моряків Балтики на І! Все
російському з’їзді Рад. 
Під керівництвом Желез
някова п'ятитисячний за
гін бився на вулицях Мо
скви з контрреволюцією. 
Широко відома його ді
яльність на посаді комен
данта Таврійського пала
цу, а з лютого 1913 року 
— на фронті.

На початку травня 1919 
року становище на фронті 
ускладнилось. У тилу 
військ Південного фронту 
виник куркульсько-есерів
ський заколот Григор єва. 
Бандити захопили Херсон, 
Миколаїв і значну терито
рію нашого краю. За ви
могою В. І. Леніна були 
залучені значні сили Ук
раїнського фронту, загони 
донецьких 
робітників 
ліквідації 
заколоту.

Бронепоїзд, добудовою 
якого керував А. Желез
няков. буз готовий тільки 
наполовину — паровоз, 
один бронемайданчик з 
гарматою і броневагон з 
кулеметами. Анатолій Гри- 
горович переконав коман
дуючого Українським 
фронтом В. О. Антонова - 
Овсієнка і командарма 
М. А. Худякова направити 
бронепоїзд проти зако

і харківських 
для негайної 
небезпечного

лотників у такому стані, 
яким він був.

З Одеського вокзалу 
бронепоїзд помчав на 
Єлисаветградщину — для 
боротьби з григорівськи- 
ми бандами.

12 днів тривали запеклі 
бої а районах Помічної, 
Єлисазетграда, Знам’янки, 
Пантаївки, Користівки та 
на інших залізничних стан-

років з дня загибелі
ВІЙНИ

цій. Особливо важко бу
ло команді під Єлисавет- 
градом, де скупчилися ве
ликі сили ворога. І сталося 
так, що в цей найвідпові
дальніший час через не
достачу води замовкли 
шість кулеметів. Жалкував 
Анатолій Григорович, що 
до боїв не встигли встано
вити бак для подачі води 
кулеметам.

І все ж бронепоїзд про
довжував наносити відчут
ні удари по ворожих си
лах. У другій половині 
травня, разом з іншими 
частинами Червоної Армії 
григор'євців було вибито 
із Знам’янки, Олександрії. 
Учасників визволення по
здоровив телеграмою В. І. 
Ленін. Та хоч основні бан
дитські підрозділи були 
розбиті і Григор’єз утік 
до Махна, все ж окремі 
групи «атамана» чинили 
шалений опір. Команда 
Железнякова мчала до 
Дніпра, наздоганяючи во
рога і знищуючи його...

Нарешті з’явилася на
года відремонтувати бро
непоїзд у Миколаєві. По
спішали. Бо відразу ж піс
ля перемоги над Григор’є- 
вим треба було мобілізу
вати всі сили для розгро
му Денікіна. Анатолій Же- 
лезняхов прагнув посили
ти бойову силу бронепоїз
да. Доставили і озброїли 
другий бронемайданчик, 
паровоз обшили подвій
ною бронею, поставили 
нові морські гармати. Те
пер ешелон - база мав 
арсенал із запасом снаря
дів, патронів, вибухівки, 
лазарет, похідну кухню, 
майстерню.

Захопивши Харків, Ца
рицин, Катеринослав, де- 
нікінці рвалися до Єлиса- 
ветграда, Миколаєва,
Херсона. Бронепоїзд іме
ні Худякова сім діб вів 
безперервні бої. 12 липня 
частини Червоної Армії 

перейшли у наступ на 
Верхньодніпровськ. З чо
тирьох бронепоїздів най
більш сильним і озброє
ним був у Железнякова. 
Ворог намагався будь- 
якою ціною захопити 
фортецю не колесах.

1 все ж 26 липня 1919 
року перемогу здобули 
червоноармійці. Три чле
ни команди дістали пора-

А. Г. Железнякова, ге-

нення. Там, під станцією 
Верховцеве, ворожа роз
ривна куля пронизала гру
ди А. Г. Железнякоза. 
Командира, який стікав 
кров’ю, бійці привезли на 
станцію П'ятихатки, де 
стояв санітарний поїзд. 
Але врятувати життя ге
рою не вдалося...

Поховали балтійського 
моряка не «з степу під 
Херсоном» (як співається 
у відомій пісні), а на Ва- 
ганькізському кладовищі,„ 
що в Москві. Поховали З 
серпня 1919 року з усіма 
військовими почестями 
поруч з відзажним рево
люціонером Миколою 
Бауманом і бойовим дру
гом Анатолія — леген
дарним комдивом Ва
силем Кіквідзе.

Газета «Правда» двічі 
(2 і 3 серпня) друкувала 
повідомлення: «У бою з 
білогвардійськими банда
ми на Українському фрон
ті загинув смертю героя 
командир бронепоїзда 
імені тоз. Худякова, відо
мий революціонер Желез
няков Анатолій Григоро
вич». Його не стало на 52- 
му році життя. У Москві, 
Кронштадті, Верховцево- 
му йому постазлені па- 
м ятники, у Москві та Із
маїлі, його ім'ям названі 
вулиці.

У роки Великої Вітчиз
няної війни 
фашистів 
«Анатолій 
Радянські 
пронесли і 
усі рубежі 
славу /латроса революції в 
боях з фашизмом. І сьо
годні один з крейсерів 
Військово - Мор с ь к о г о 
Флоту СРСР носить ім’я 
цієї легендарної людини, 
яка була і залишається 
прикладом вірного слу
жіння Батьківщині.

І грозою для 
був монітор 
Железняков», 
воїни гордо 

це ім’я через 
й примножили

В. СДНДУЛ, 
краєзнавець.

Коли

відвідувач
Чи часто такс буває 

щоб відвідувач ресторану 
в обідню перерву приємно 
посміхнувсь офіціанту? 
Па жаль, не дуже. Тим 
більше, коли сидиш у на
півпорожньому залі, по 
півгодини очікуючи появи 
кельнера, то туг уже не до 
сміху.

І все ж, в кіровоград
ському ресторані «Відпо
чинок» саме в годину пік 
спрацьовує якийсь неви
димий і добре налагодже
ний механізм оператив
ності працівників залу і 
кухні. В цей час на друго- 

повсрсі без зайвої 
столи- 
клієн

му 
метушні займають 
КИ [[ОСТІЙНІ і нові

гра днів. І в цьому теж є 
заслуга офіціантів другого 
поверху.

ти. Живий конвейєр умі
лих і швидких рук офіці
антів подає обіди «екс
прес» без затримки, чергу
ючи перші і другі страви.

Щирі слова подяки час
то чуються -на адресу 
ударника комуністичної 
праці, комсомолки Олек-

СЛУЖБА СЕРВІСУ..

сапдри Каталуненко. При
вітно посміхаються відві
дувачі досвідченим офіці
антам Любові Іванченко. 
Валентині Крайній, Ва
лентині Гасаненко та ін
шим.

«Коли всміхається від
відувач, — говорить Олек
сандра Каталуненко, — 
це значить, іцо змін}' від
працьовано па «добре». 
Адже найвища оцінка на
шої роботи — таке про
сте і таке необхідне «спа
сибі».

До речі, обідні «експре
си» ресторану «Відпочи
нок» завойовують з кож
ним днем все більшу по
пулярність серед кірово-

В. ВАСИЛЕНКО.

На знімну: обідня пе
рерва — напружений ро
бочий час офіціантки 
О. Каталупенко.

Фото В. ГРИБА.

ІІПІІ
СПІШ 
иолшх 
іті ст

ІАЬАНА, ЛИнчЛ
(ТЛІЮ). Протягом двох 
днів тут проходив мер 
говиіі пленум гіаціональ 
ного комітету Спілки 
молодих комуністи; 
(СМК) Куби. Ного учас 
пики заслухали і обго 
ворили доповідь ВИКО 
ііавчого бюро Націо
нального комітету Сіш<- 
про діяльність за пері
од, що минув ПІСЛЯ 111 
з'їзду СМІІ, який від
бувся в березні — КВІТ
НІ 1977 р. Були розгля 
путі, зокрема, питання 
виховної роботи з мо
лоддю республіки.

У роботі пленуму 
взяв участь перший сен 
ретар ЦК компартії Ку
би, Голова Державної 
Радії 1 Ради Міністрів 
республіки Фідель Каст 
ро. Виступаючи в деиа 
тах, він дав високу оцій 
ку тому факту, що звіт
на доповідь виконавчого 
бюро Національного ко 
мітету містить серйоз
ний аналіз місця молоді 
в суспільному житті 
країни.

Молоді комуністи, 
підкреслив' Ф. Кастро, 
повинні бути для моло
ді республіки прикла
дом політичної грамот
ності і переконаності, 
високої моральної вит
римки.

Пленум обговорив рі
шення недавно проведе
ної сесії національної 
асамблеї народної вла
ди, які закликають роз 
горнути рішучу бороть
бу проти порушників 
трудової дисципліни, а 
також недавню постано 
ву Політбюро ЦК ком
партії Куби в цьому пи
танні.

Ці завдання, відала 
чається в рішеннях пле
нуму, повпоіо мірою 
стосуються діяльності 
СМК, яка веде велику 
роботу по вдоскопален 
ню організації праці. 
Комсомол — вірний по 
мічник партії, тому 
будь-які її рішення — 
закон для молодих ко
муністів.

Від імені всієї моло 
ді Куби пленум прийняв 
вітальне послання па 
адресу народу і молоді 
Нікарагуа.

26 липня виповнюється 50 
раків з дня народження ві
домого ДИТЯЧОГО і молодіж
ного композитора, лауреата 
премії Ленінського комсо
молу Ю. М. Чячкова.

Любити пісшо Юрія на
вчила мати. Вдень вона пра
цювала, а ввечері ходила 
на репетиції в хорову капе
лу, іноді брала з собою си
на. Музика приваблювала 
хлопчика, чарувала, хвилю
вала. Вік ріс, дорослішав. І 
все уважніше вслухався у 
музику, і все частіше вини
кала в нього думка спробу
вати що-небудь самому 
СТЖ’І'ІІГИ.
—*рн московській Цент

ральній музичній школі-де- 
СЯТИрІЧЦІ, куди Юрій пішов 
У 7-й клас, діяв гурток 
юних композиторів. Керував 
Ким В. Я Шебалін. Навчав
ся у цьому гуртку і Юра

Чичкоз. Ще до. закінчення 
музичної школи він написав 
«Поему для віолончелі» і 
фортепіанні варіації — тво
ри, що засвідчили про не
малий хист автора. Потім 
був військово - диригент
ський факультет, де крім 
музики, навчали ще й стрі
ляти, бігати на великі ди
станції, марширувати під 
звуки оркестру. Пройшло 
кілька років, і рядовий Чич- 
ков одержав звання офі
цера, став виклада
чем. Проте молодий 
композитор відчуває, що 
йому ще бракує справжгтїюї 
майстерності, і він вступає 
на композиторський фа
культет Московської консер
ваторії. Ного відразу при
йняли на третій курс.

Любов до пісні, що заро
дилася з дитинства, викли
кала у композитора все 
більше бажання спробувати 
свої сили в пісенному жап- 
рі. Першим таким твором 
стала сюїта «Людина, що 

народилася лігатп», напи
сана в рік польоту в космос 
Юрія Гагаріна. Це — цикл 
пісень не тільки про льот
чиків та космонавтів, він 
про людей взагалі, про лю
дей, які люблять свою про
фесію, для яких праця — 
натхненний політ.

Ю. Чичков — автор двох 
опер, багатьох інструмен
тальних п’єс і творів для 
симфонічного та духовою 
оркестрів. Він — автор му
зики до радіопостановок і 
кінофільмів. Пісні про ге
роїчне, про піонерську та 
комсомольську романтику 
найбільше вдаються компо
зиторові. Назвемо кращі з 
них: «Солдатські зірки»,
«Гренада», «Балада про не
відомого матроса», «Запи
шіть мене до комсомолу». 
10. Чнчкова по праву мож
на вважати майстром піо
нерської пісенної кантати. 
«Наша шкільна країна», 
«Сонячні маршрути», «Діти 
поряд з батьками» ~ ось 
далеко неповний перелік то

го, що створено ним у цьо
му жанрі.

Як народжуються пісні 
Юрія Михайловича? Одна з 
них, наприклад, — «Пісня 
про мужність» — була на
писана на прохання юних 
слідопитів з міста Острава 
Псковської області, вона 
присвячена героїчній під
пільниці Клаві Назаровій. А 
з подорожі по Ангарі і на 
Братську ГЕС композитор 
привіз пісшо «Тайгові багат
тя», з Артеку — «Баладу 
про невідомого матроса», 
про героя-матроса, якого 
поховано поблизу табора...

Для творчості Ю. Чич- 
кова характерне тематич
не об’єднання пісень у цикли 
— сюїту чи кантату. Взяти 
хоча б сюїгу «Будь гото
вий!» її тема — Всесоюзний 
піонерський марш; сім 
маршрутів входить до Мар
шу, і про кожний з них — 
пісня. А овіяні бойовою ро- 

мантикого походи, зустрічі 
червоних слідопитів з героя
ми Великої Вітчизняної вій
ни стали змістом кантати 
«Салют, Псремою!»

Є в Москві площа, яку не 
дарма назвали Комсомоль
ською: звідси беруть поча
ток головні комсомольські 
маршрути — Комс'омольськ- 
[іа-Амурі, фронти Великої 
Вітчиняпої, цілина... «Ком
сомольська площа» — так 
назвав свою молодіжну сю
їту композитор Чичков..

«Починається щастя з до
роги» — це слова однієї з 
пісень сюїти. І девіз компо
зитора, г Він поспішає услід 
за героями своїх пісень, ту
ди, де шумлять молоді кед
ри, де спалахують вогні но
вобудов, де народжується 
романтика...

Якось Юрій Михайлович 
гостював у молодих будів
ників Братської ГЕС. На 
прощання комсомольці по
дарували йому кілька вір
шованих рядків;

«Пусть встреча ответит , 
песней чудесной, і

В Москве не забудьте | 
про нас, |

И дайте нам, Юрий, 
хорошую песню —

Их ведь так много у Вас»«

І незабаром у далекій 
тайзі прозвучали нові пісні 
сані композитором на вір" 
— ліричні, задушевні, натік
ші поетів ЛІ. Цвєтаєвої, 
С. Єсепіна, Р. Рождсствсіь 
ського.

Піонери називають
10. Чячкова своїм, піоисрсін 
ким композитором. Але й 
для комсомольців він свій, 
комсомольський. ’ компози
тор, який відчуває ритм 
енергійної юності і творчість 
якого завжди крокує в ноі у€ 
з МОЛОДІЄІЮ.

Н. ГЕНЗИЦЬКА, 
бібліотекар нотно-му
зичного відділу облас
ної бібліотеки для дітей , 
їм/ Л. Гайдара. |

ВІД РЕДАКЦІЇ: У школах, 
у піонерських таборах, у та
борах праці та відпочинку 
радимо використати збірки 
пісень Ю. Чичнова: «Мы о 
о Родине поем», «Дети ря
дом с отцами», «Сегодня мьі 
дети, завтра — советским 
народ», «Чьи песни ты по
ешь?», «Просто ДЄВОЧКИ. 
просто мальчики»,



МОЛОДИЙ КОМУНАР1*4 стор

В О к

ПЕРЕШ

VII СПАРТАКІАДА 
НАРОДІВ СРСР

Ян відомо, кіровоград
ського майстра спорту 
міжнародного класу, чем
піона України з класичної 
боротьби Віктора Сав
чука було включено
до енладу збірної респуб
ліки. І ось у столичному 
спорткомплексі ЦСКА в 
третьому колі спартакіад
ного турніру він зустрівся 
з олімпійським чемпіоном 
Олексієм Шумаковим.

Вже після третього пе
ріоду перед віс Савчук — 
8:3. Наш атлет мав два по
передження. «Провина» 
його, як писали центральні 
спортивні газети, була в 
тому, що «Шумаков нав
чився ховати свої руни». І 
олімпійсьний чемпіон не 
виграв у двох перших під
ходах жодного технічною 
бала. Свій почепи весь час 
демонстрував Савчун, не 
поступаючись іменитому 
супернику.

Другий період журналіс
ти, акредитовані на Спар

таніаді, назвали суддів
ським: арбітри примітив
но-активно втрутились у 
поєдинок, і за 13 сснунд до 
нінця другого періоду су
перники мали вже по два 
попередження. А коли по
чався третій період, Шу
маков виграв один ба 
збивши ніровоградця 
партер, потім провів и 
накат — і ще два бали.

За 58 сенунд до гонга 
арбітри дали третє попе
редження Савчуку і зняли 
його з килима. Тільки за 
те, що Шумаков на остан
ній хвилині вів активніше 
боротьбу на захєат...

Це був двобій рівних І 
навіть багаторазовий чем
піон світу мінчанин В. Зуб
ков зауважив: «Виграв 
Савчук. Це бачили всі...». 
Але арбітри настояли на 
своєму Хоч у вирішально
му періоді три з шести 
технічних балів набрав 
саме наш землян, зробив
ши більшу заяену на 
перемогу.

Пізніше В. Сасчун здо
був чисту перемогу над 
киргизьким атлетом
А. Молдобаєвим — 20:1. 
Але попереду ще був фі
нал борців найлегшої ваго
вої категорії. І тут Савчуку 
не пощастило. Золота ме- 
даль дісталась О. Шуліг.ю- 
ву (РРФСР), срібна — 
Ж. Ушнемпирову (Казах
стан), В. Савчуку — брон
зова. .

26 липня 19Ї9 року

ЧЕМПІОНИ СПАРТАКІАДИ
23 липня на Спартакіаді 

розігрувались 13 комплек
тів медалей. Чемпіонами 
стали; збірні команди Ук
раїни (шахи), Москви (вод
не поло), Узбекистану 
(кінне триборство); Вале
рій Дворянинов (Узбеки
стан) — кінне триборство, 
Людмила Кондратьева 
(РРФСР) - біг на 100 
метрів, Василь Архипенко 
(Унраїна) — біг на 400 
глетпів з бар’єрами. в бігу 
на 800 метрів — Анатолій

Решетили 
терина 
(РРФСР), 
родько 
стрибки 
класичного стилю 
лій
(РРФСР) — вага_ _  ... ,
Олександр Алієв (Москва) 
— вага до 68 кг, Геннадій 
Корбан (Москва) — вага до 
82 кг. Олександр Колчин- 
ський (Україна) — вага 
понад 100 кг.

(Україні) і Ка- 
Поривкіна 

Олена Голобо- 
(Ленінград) — 
у висоту, борці 
. ______ Віта-

Константинов 
до 57 -иг.

(ТАРС).

• ВІКТОР САВЧУК І 
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ВІД МАСОВОСТІ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

„Г ородки
«ДОБ- і

_ _ І це здорово...
Що ж, побачимо, чи бу

де цей турнір, якщо готу
валися ДО НЬОГО «ПІДПІЛЬ
НО»?

От хіба що гайворонці...
Так, їм можуть позазд

рити всі спортклуби об
ласного центру. Бо тут — 
кращий корт не лише в 
республіці, а й у країні. 
На гайворонському норії 
тривали поєдинки пер
шості ВЦРПС, турніри 
центральної ради * ДСТ 
«Локомотив». І представ
ники гайворонського вуз
лового комітету цього 
спортивного товариства 
виходили у призери таких 
з/гагань. а майстер спорту 
Іван Пугач — у десятці 
кращих тренерів-України з 
городошного 
Днями :

інженер

«Золотий» дубль 
кіровоградців

У Дніпропет
ровську фіні
шував турнір у 
залік VII літ
ньої Спартакіа
ди республіки і 
чемпіонат 
УРСР з водно- 
моторного 
спорту.

Давно на та
ких змаганнях 
ваші земляки 
не завойовува
ли чемпіон
ських титулів. 
А тут — одра
зу два. На ви
щу сходинку 
п’єдесталу по
шани піднявся 

'працівник ІСі- 
ровоградськ о 1 
авто пі к о л п 
ДТСААФ. май
стер спорту 
Олександр Ма- 
лихін; він 
член збірної 
України. «Золо
то» також здобув 
Валерій Бобов.

Олександр Малих; п у 
гонці глісерів Р-1 3x5 
миль завоював срібну ме
даль, на дистанції 10 миль 
був першим призером.

На фініші серед спорт
сменів на глісерах Р-2 від
значився вже Валерій Бо-

бов — друге місце в гойні 
3X5 миль, перше — на Ю 
миль.

У загальнокомандному 
заліку наші спортсмени 
були бронзовими призера
ми.

Г. СЕМИНЕНКО.
На фото О. МАЛИХІН.

а то и 
будинку. 

ГОЕОрИТИ 

майданчик

біля
Та 

про 
Для

Городки, як кажуть 
гравці з досвідом, дуже 
«дешевий» вид спорту. 
Не треба будувати спорт
зал і стадіон, не треба ве
ликих металевих і бетон
них конструкцій.

Спревді, городошний 
корт можна зробити у 
скверику біля сільського 
клубу, в міському парку 
культури, 
житлового 
коли вже 
зразковий
городків, то й тут витра
тиш не так уже багато ча
су і коштів. Кілька листів 
тонкого заліза, кілька тон
ких труб, одна-дві авто
машини асфальту або це
ментного розчину, пісок, 
гравій — оце і всі мате
ріали.

Мабуть, не варто зай
вий раз переконувати, що 
городки — гра корисна і 
популярна. Навіть О. В. 
Суворов підкреслив: «Би
тою цілюсь — це окомір, 
битою б’ю — це швид
кість, битою відбиваю — 
це натиск». Городками за
хоплювались Лев Толстой, 
О. М. Горький, І. П. Пав
лов, Ф. І. Шаляпін...

Нині у нашій країні с 
більше 300 тисяч горо
дошників, які займаються 
у спортивних товариствах. 
А в Кіровограді раптом 
забули про цей вид спор
ту, що корисний і для літ
ньої, і для молодої люди
ни. Був на стадіоні спорт
клубу «Зірка» непоганий 
корт. Так його присипали 
сміттям. Були е обласному 
центрі свої майстри з цьо
го виду 
ки ж хто
У міському 
ті не можуть відповісти на 
це запитання, в обласному 
— теж. Ніхто не пам'ятає, 
коли проводилась пер
шість області з городош
ного спорту. Кажуть, ніби 
спробують провести такі 
змагання наприкінці лип
ня у Гайвороні.

-•--о спорту,
здобув чемпіон

ський титул на першості 
колективів Одесько-Киши
нівської залізниці /лайсгер 
спорту Вячеслав Фетиссв. 
На цих же змаганнях були 
призерами й молодші 
товариші Вячеслава — 
учень Гайворонського ма
шинобудівного технікуму 
Олександр Пойда та пра
цівник райспоживспілки 
Володимир Шєлєг Більше 
50 городошників Гайво
рона долають тепер висо
ти майстерності.

А. ще де? Є непоганий 
коот у Ссітловодську- Біі’~ 
обладнаний у парку куль
тури та відпочинку імені 
Т. Г. Шевченка. Інколи 
збираються тут юні спорт
смени. Але у них немає 
досвідченого наставника.

Ото ж і хочеться ще 
раз запитати фізкультур
них активістів області: хто 
нарешті навчить тисячні 
загони молодих фізкуль
турників грати в город
ки? , . і -.

Не останнє слово тут, 
очевидно, мають сказати 
і комсомольські працівни
ки, для яких питання роз
витку масової фізкульту
ри і спорту — теж першо
чергове.

М. ВІНЦЕВИЙ.

РУКУ, РОЕЕСНИКУІ

знімку: 
фіналь-

і 53; 
наші 

.. засо- 
срібні 

Спарта-

ФУТБОЛФУТБОЛ

одна-ити

КУБОК
У «РАДИСТА»
На кіровоградському ста
діоні «Піонер» відбулась 
фінальна гра на Кубок об
ласті з футболу між «Ра
дистом» заводу радіови- 
робів і командою «Чай
ка» міста Світловодська. 
Матч проходив за перева
гою кіровоградців. Його 
результат —

Заводські 
другий рік 
володарями 
трофею.

6:1.
спортсмени 

підряд стали 
почесного 

Вони здобули 
право захищати спортив
ну честь Кіровоградщини 
в розиграші кубка Украї
ни.

В. АЛЕКСЕЄНКО, 
суддя республікан
ської категорії.

на баскет
больному тур
нірі XXVII! рес- 
публінанськ о ї 
Спартак і а д и 
школярів за 
збірну області 
виступали ви
хованки кіро- 
вогрздсьн ого 
тренера Л. Е’л- 
зовсьиого. Вони 
у фіналі зустрі
лися зі спорт
сменками Дні
пропетровська 
і програли 
35. Отже.
землячки : 
•овали 
медалі 
кіади.

На 
момент 
ного матчу.

. Фото
П. КРАСН0Е01.

спорту. Тіль- 
так зробив? 
спорткоміте-

• ФУТБОЛ

«ЗІРКА» — 
«ДЕСНА» — 2:1

f С

І НІЧОГО 11С РДІЄ1П, коли у 
Б змаганні хтось стає лерс- 
| можцем, а хтось — пере

моженим. Спорт є спорт. 
І Наша команда не вперше 

зустрічалась із кірово
градською «Зіркою». Два 
роки підряд «Зірка» про
водить у Болгарії один з 
навчально - тренувальних 

І етапів підготовки до чем
піонатів країни. І «Доб- 
руджа» вдруге готується 
до чергового сезону на 
землі побратимів.

Сьогодні наша команда 
переживає своє, так би 

І мовити, друге становлен
ня. Адже любителі футбо
лу пам’ятають час, коли 
вона входила до вищої лі
ги. Зміна гравців і трене
рів призвела до зниження 

І результативності команди 
І в цілому. Нам бракувало 
І добре підготовлених 
І спортсменів.

Нині в Болгарії культи
вується легка атлетика, 
волейбол, важка атлетика, 
гандбол... І це має свої 
позитивні паслІдки — чем
піоном світу з важкої ат
летики став наш співвіт
чизник Стефап Петров, з 
цього ж виду спорту зван
ня чемпіона Європи се
ред юніорів завоював Ра
до Радев.

У Толбухпіі вже є чудо
ва спортивна база. Проте, 
досі не було спеціальної 
підготовчої групи футбо
лістів для команди «До- 
бруджа». Відтепер же на 
базі дитячої спортивної 
школи працюватиме така 
група. ї ми сподіваємось, 
що через два-три роки до 
іншої команди прийдуть 
добре підготовлені травні.

Нині в «Добруджі» ба
гато молодих футболістів, 
для підготовки яких бра

кувало часу. А 
граді ми не змогли випус
тити на поле досвідченого 
центрального захисника 
Стояча Господішова — 
він був травмовашій на 
тренуваннях. Воротар Ма
рин Снмеонов па початку 
гри із «Зіркою» теж одер
жав травму (проте воріт 
не залишив). На това
риські зустрічі із -футбо
лістами Кіровоградіипин 
по змогли приїхати її де
кілька інших досвідчених 
спортсменів «Добруджі».

«Зірка» перемогла. І 
під час матчу, ніо відбув
ся 21 липня, ми 
чітко визначити 
МІСЦЯ в підготовці
команди. Ця зустріч стала 
хорошою школою для МО
ЛОТИХ спортсменів.

Ну. а технічна підготов
ка «Зірки» набагато зрос
ла, навіть у порівнянні з 
минулим роком. Вважаю,

В Кірово-

змогли 
слабкі 
нашої

то кіровоградська коман
да має великі можливості, 
її гравці — добре трено
вані хлопці, із хорошими 
фізнчіШмн даними. Особ
ливо мені сподобався на
падаючий Алексєєв..

Днями ми зустрінемось 
з олександрійським «Шах
тарем» та зпам’янським 
«Локомотивом». Ці това
риські матчі будуть ваго
мим внеском у підготовку 
«Добруджі» до наступно
го сезону (чемпіонат краї
ни з футболу в Болгарії 
проходить у-період ОСІІІЬ- 
веепа, а па літо припадає 
підготовчий етап).

А команді «Зірка» мені 
хочеться побажати вели
кого спортивного щастя Гі 
очолити турнірну табли
цю.

Ж- ПАНСВ, 
старший тренер фут
больної команди «Дс- 
Єруджа».

З перших хвилин матчу 
наші земляки мали тери
торіальну перевагу. І псе 
ж, загрожуючи взяттям 
воріт суперника, кіросо- 
градці не могли справити
ся із завершальними уда
рами. Розв’язка відбулася 
на 28-й хвилині, коли Ва
лерій Гошкодеря, не без 
допомоги захисника «Дес
ни», відкрив рахунок. 
Атаки наших земляків не 
припинилися. На ,34-Гі хви
лині гості у своєму штраф
ному майданчику поруши
ли правила гри. Пеналь
ті. Ного чітко реалізував 
Андрій Карп’юк. А в дру
гому таймі помилка Вале
рія Музичука дозволила 
Гешіадію Горшкову від- 
квптатп один гол.

Нині у «Зірки» 23 очка.
В- ТВЕРДОСТУП.

«ЯТРАНЬ» — 
«АВАНГАРД» — 3:0

Другий матч другого ко
ла чемпіонату республіки 
серед команд колективів 
фізкультури «Ятрань» (за
вод друкарських машинок)^, 
провела на Кіровограді 
ському стадіоні «Піонер», 
їхніми суперниками були 
авангардівці Лозової (Хар
ківська область). Цю зуст
річ заводчани ознаменува
ли трьома «сухими» гола
ми. Події розгорталися 
так. На 18-й хвилині Сер
гій Моргун зі штрафного 
удару відкрив рахунок, а 
через дев’ять хвилин Лео
нід Маслов. завершив 
комбінацію своїх товари
шів — 2:0.

Після відпочинку дещо 
краще заграли захисні лі
нії «Авангарда». Тому дов
гий час результат не змі
нювався. Коли ж до кіпця 
поєдинку залишалося 
п ять хвилин, ятранепь 
Маслов провів третій 
м яч у ворота суперників і 
остаточно закріпив успіх 
свого клубу.

Наступний тур — J28
липня, у Києві ’ «Ятраиь» 
поміряється силами з міс
цевим «Більшовиком».

В. ШАЕАЛІН.
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