а?яа *і
жькоВ

Кіровоградсьі
(бібліотека ім. Н. <

ПРОЛЕТ ЛІРІ BC1L КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
Як

РЕПОРТЕР

конкретну

програму дій на
фҐНЇші
десятої
п'ятирічки, як за

клик до ще ефек

тивнішої праці на
благо Батьківщи
ни сприйняла мо
лодь Кіровоград-

І

щини
промову
товариша
Я, І.
Брежнєва на тор

і-

іл

пам'ятних
зустрічей

нар

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

жествах в АлмаВиходить
з 5 грудня 1539 р.

Аті.

• Четвер,

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА
’ J.LІ.

Вранці над полями віє осінньою прохолодою, все час-

тіше сугіиіься вересневе небо.

Осінь...

Та не меншає

турбот у сільських трударів, не менш гаряча, ніж уліт-

ну, праця в полі, йдуть «зелені

жнива».

Багато хто з

молодих механізаторів пересів із зернозбиральних ком

байнів на силосозбиральні і готує міцну кормову

базу

для іромадського тваринництва. Це сьогодні — одна з
найперших турбот комсомольців і молоді.

Заготівля кормів іде в усіх районах області.

*

■
■

.

•

На заготівлі силосу у
Знам'янськсму районі пра
цюють НИНІ 18 КОМСОМОЛІ;'
сько-молодіжичх екіпажів
снлосо.збпра лышх комбай
нів. Комсомольці й молодь
скосили кукурудзу па 8:10
гектарах,
заготовили
13130 тонн сплосу.
У змаганні лідирують
м ол оді
кор м одобу вішки
колгоспів імені Ульянова,
де комсомольську орг.тіізацію очолює
Іван Моргуп, та «Путь Ильича», де
ватажком спілчан Василь
Ба шлевмч. Пі ріпі зібрали
кукурудзи на 106-гектарпій площі
і заготовили
2500 тонн
сплосу, другі
скосили кукурудзи па 135
гектарах і заклали
3370
топи силосу.
В індивідуальному зма
ганні
сьогодні лідирує
Павло Костюченко з кол
госпу імені
Ульянова.
Комбайном «Херсонець-?»
він скосив зелену масу па
73 гектарах,
заготовив
1590 топи сплосу. Щодня
Павло збирає кукурудзу s
10—12 гектарів.

ІІа правофлангових рів
няються всі молоді кормодобувнпкн району, ці
кавляться їхнім досвідом.
А найголовніше в ньому
досвіді — чітка організа
ція соціалістичного зма
гання. Не так давно, 22
травня цього року, «Моло
дий комунар»
опублікупаз критичну корссионденцію під
заголовком
«Подооргапізувалп»,
в
якій мова йшла про недо
ліки в організації соціаліс
тичного змагання трудів
ників колгоспу
«Путь
Ильича» на весняно-польо
вих роботах. Комсомоль
ці господарства обговори
ли виступ газети, критику
визнано правильною. Ре
алізувавши .заходи щодо
поліпшення трудового су
перництва, тут добилися
підвищення його дієвості.
ІІппї ефективно діє систе
ма гласності, визначають
ся правофлангові «зеле
них жнив». А це, як бачи
мо, мобілізує
молодь на
ударну працю.
О. ВПЧИНКІН,
завідуючий
відділом
ксассомсльських орга
нізацій Знвм’янськогс
міськкому комсомолу.
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КІРОВОГРАД —
ОДЕСА:
ЗМАГАЄМОСЬ

У ДВІ ЗМІНИ
Па кукурудзяні план
тації учгоспу імені Тро
фимова Овідіопольського
району вийшли силосо
збиральні
агрегати. В
найкоротші строки ско
єні и й укласти в тран
шеї цінний
соковитий
корм — таке завдання
поставили перед собою
кормодобувннки госпо
дарства, серед яких ба
гато молоді.
«Зелені жнива» нали
вають своїх героїв. По
над 10000 тонн сплосу
перевіз до траншей мо
лодий водій грузовика
Володимир Гой. Добре
підготувавши свій автомобіль,
піп тепер працює Ші’ПЛЕО. високоякісио. ритмічно.
А студенти Одеського
сільськогосподарсько г о
інституту Георгій Чспоіі,
Людмила Кременецька,
Віра Рябошапчепко про
ходять тут
виробничу
практику. Воші вчаться
кормовиробництва, пра
цюють па дозуванні мі
неральних
компонентів
для силосу.
Потрібну
допомогу їм подає ке
рівник практики доцент
В. І. Кошелев.
Кормодобувннки гос
подарства вже закляли
в траншеї понад 10 ти
сяч тони силосної маси.
У колгоспі «Дружба»
Сенатського
району
встановлено
контроль
зз надходженням зеле
ної маси на АВМ. Нині
я регат
працює у дві
зміни. Завдяки
цьому
вже виготовлено понад
завдання близько
200
топи вітамінного борош-

№ 107 (2035).

СПРШ кожного
Незабаром
у
системі
комсомольської
політич
ної те економічної освіти
почнеться новий навчаль
ний рік. 3600 юнаків і дів
чат нашого району об'єд
нано в 155 гуртків. їх кіль

До речі, всі вищеперелічені підприємства — ба
зові в районі. Тут постійно
вчаться молоді пропаган
дисти.

Торік добре зарекомен
дувала себе група по вив
кість порівняно
з мину ченню Конституції розви
лим роком збільшилась па нутого соціалізму в пер
13 одиниць. Зокрема, ве шому цеху Кіровоградсь
ни появилися
в
комсо кого виробничого
швей
об'єднання (зміна
мольських організаціях за ного
воду «Більшовик», фабри «А»), Заняття тут прово
пропагандист Р. М.
ки «Індтрикотгж», Кірово дить
Знання, набуті
градського
виробничого Баженко.
швейного об'єднання, ди в гуртку, дівчата
вміл-'
тячої міської поліклініки... пов’язують із практикою.

Продовжуватимуть
ро
боту переважно
гуртки
«Соціалізм і праця», «Ос
нови економічних знань»,
«Основи
комуністичної
моралі», «Наш,
соціаліс
тичний спосіб життя», «Ос
нови правових знань» то
що. А такі
гуртки,
як
«Учення, що перетворює

Саме тому
всі гуртківці
(їх 25) — ударники кому
ністичної праці. А швачки
Лідія
Зінаїда Чеоненко,
Біличенко, Наталія Васильсва еиконзли СВОЇ особисті п’ятирічки до 110-Ї річнародження
ниці з дня
Нинішнього
В. І. Леніна.
Їхніх бесід
року темою
стане вивчення основ при
вових знань.
Ми прагнемо, щоб заняття е гуртках і семінарах системи комсомольсь
кої політичної
та еконо
мічної
освіти
сприяли
розвиткові трудової ак

світ», «Молодь та ідеоло
гічна боротьба», нині буде
створено вперше. Важли
во те, що тепер особлива
увага приділятиметься ви
вченню основ комуністич
ної моралі. Тому й гуртків
по Вивченню цієї теми бу
де в районі найбільше — тивності кожного молодо
34.
го виробничника,
допо
Заняття проводитимуть могли юнакам і дівчатам
досвідчені, вмілі
пропа усвідомити грандіозні зав
гандисти М. М. Еолер (за дання розвитку народного
вод
«Червона
зірка»), господарства нашої краї
Б. С. Степанов (завод до ни.
зуючих автоматів),
Б. Д.
А. МАШКОЕСЬКИЙ,
Булашова
(універсальне
другий секретар Ле
торговельне
об єднання
нінського
райкому
«Кіровоград»), Г. П. Сидун
комсомолу м. Кірово
(Кіровоградське виробниграда.
швєйне
об'єднання).

Широко розгорнув соціалістичне змагання за гідну зустріч XXVI з'їзду
КПІ’С колектив кіровоградського підприємства «Червона зірка». Заводчани
зобов’язалися видати до кінця року надпланової продукції на 600 тисяч кар
бованців. Уже нині вони випереджають графік її випуску на 700 посівних ма
шин.

Фото Р. СПЕКНЖА.

J

ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

Г-

НА ЗНІМКАХ:
Готову продукцію відправляють замовникові.
Важливу роль у заводських буднях незабаром відіграватиме 91-й корпус
підприємства, Нині тут стають до ладу діючих нові конвейєри) лінії, нарощу
ється випуск деталей та вузлів сіялок. Тут відмінно працюють наладчики то
карних напівавтоматів комсомольці Микола ЗУБЧЕІІКО (ліворуч) і Валерій
ФРАНЦЕВ.
'

ф

■Хн

Щедрий вересень за
початкувався на Кіре
поградщнні не тільки
сонячними днями, ваго
иіім урожаєм, а й тепли ми зустрічами 3 Н£тими дорогими гостями. Лише вчора відбули до Києва академік,
Герой
Соціалістичної
Праці, лауреат Дєржавних
1 Ленінської
' премій, голова УкраїяІського республікансьІ кого Комітету прихиль
ників миру, член Все
світньої
Ради Миру,
. письменник О. Т. Гов
чар і лауреат Держав
ної премії СРСР, рес
публіканської
комсо
мольської премії імені
Миколи Островського.
правління
секретар
письменників
Спілки
СРСР Б. І. Олійник.
Перед цим кияни
1 відвідали шахтарську
Олександрію. до в Па
лаці культури
шахти
<Світлоп’льська» віл
бувся великий ТВОР’:)!>І
І11 вечір». Па ньому висту
пили викладач подати
гічного училища Г. Б
Шевченко,
Герой Т*а
ДЯНСЫЮЕО Союзу Л. Ф;
II Худякова, мелодій) гір
|| ник О. Д. Рудь. інші
І читачі, які взяли актив
II' ну участь в обговорен
ні книг О. Т. Гончара
та Б. І. О, <й;ин-;а.
Папріи.івпі пнсьмси
II пнкн поділилися твор
чпміт задумами, відпот.іли на запитання. Борис
Ілліч
прочитав
спої поезії.
У Кіровограді гості
II зустрілися зі студснтапового
інституту |! мп 1 викладачами місПушкіна, подагогішюго
рудрими імені О. С.
про І знову тут з
роздумами
ДСННЯ,
радянське
шша лунало
світлесьоголо
час-
сі інше иащого
слово. Цісунеза
бутні хвилини учасіілпа.м читацької конфе
ренції
в педінституті
подарували
Олесь
Терснтійовнч Гончар і
Борис Ілліч Олійник,
Дороги
пам’ятних
зустрічей з гірниками
і хлібодарами," студен
тами і учнями мережи
ли степові
простори
орденоносної Кіровоградщипи. Вчора гості
з Києва
побували на
садибі вашого славет
ного земляка І. К. Карненка-Карого — хуторі
Надія. Саме тут десять
років
тому ■ Олесь
Терснті йовнч посадив
па згадку про відвідан
ня заповідвнка моло
денький
дубок, він
сьогодні привітно ше
лестить крислатою кро
ною.
Приїзд відомих укI раїнськпх радянських
І ппсьмепників
У нашу
• область — Іще
одна
світла сторінка в літошюу духовного життя
ї.іропоградців.
Нависапа вона
теплотою
людської душі, добри
ми побажаннями і не
забутнім красним сло
вом видатних митців.
У цій поїздці О. Т.
Гончара та Б. І. Олій
пика супроводив секретар обкому партії А. І.
Погребняк.

І
I
І
І
І'

В.' ВАСИЛЕНКО.

л
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ЧЕРВНЕВИЙ (1980 РОКУ) ПЛЕНУМ ЦК
КПРС ДАВ НОВИЙ СТИМУЛ ДО ТВОРЧОЇ
ПРАЦІ РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ. ЙОГО РІШЕН
НЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОГО З’ЇЗДУ
ПАРТИ БУЛО ОБГОВОРЕНО В СЕРПНІ НА
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРАХ У ЦЕХАХ І
ВІДДІЛКАХ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА».
що вже стало
І Ч традицією
в червопозбрівському колекти
ві, першою подала голос
молодь: бригада стсрпярок ливарного цеху ков
кого чавуну, яку очолює
молода комуністка Віра

комсомол ьсько- молоді зі: ■
них могли обмінюватись
досвідом роботи, розпо
відати про
тс хорошо,
чого вони добиваються у
праці. До речі, зауважив
Валерій, таких семінарів

ЗРІЛОСТІ
Драчук, виступила іні
ціатором соціалістичного
змагання за гідну зу
стріч XXVI з'їзду КПРС.
Колектив узяв підвищені
зобов'язання, які завод
ський комітет комсомолу
схвалив 1 оперативно до
вів до всіх комсомоль
ських організацій під
приємства.
Зваживши
свої можливості, цей по
чин підтримали всі 38
комсомольсько - моло
діжних бригад «Черво
ної зірки»,
«З чим ТИ йдеш ДО
кампазвітно-виборної
питання
нії?» — таке
стояло перед
кожним
молодим заводчанином.
А традиція флагмана
машинобудування
за
гальновідома — бути
тільки на
передньому
краї- будівників комуніз
му. Відповідь була єди
на: більше, •краще, де-

не буває 1 в масштабах
міста.
У центрі уваги комсоМОЛЬСЬКІІХ груп — піклунання про молоде по
повнення. Так на випус
ку в базовому міському
профтехучилищі № 4 за
ступник секретаря завко
му комсомолу Юрій Лаговський в урочистій об
становці вручив майбут
нім виробничникам пу
тівки на завод. І влітку
до лав червонозорівцііі

про випадок, який мав
широкий резонанс на за
воді. В дні скл і кування
35 річчя Великої Перс
моїй було вирішено про
вести похід по місцях бо
Нової і трудової слави.
Та оскільки він мав бу-’
ти триденним, керівниці’БО цеху
не дозволило
значній групі бажаючих
узяти участь
у цьому
локоді. Секретар комсо
мол ьської
орга пі за ці ї
четвертего свладального
Микола Горовпй не вия
вив
принциповості, 1
тільки втручання завко
му комсомолі’ дало злю
гу кільком молодим за
водчанам
вирушити в
похід. Кільком, а не всім
бажаючим.
Такс
ставлення до
справ молоді, ясна річ,
не сприяє задоволенню
моральних запитів юна
ків 1 дівчат.
У полі зору учасників
звітно-виборних зборів
були найрізноманітніші
питання: поліпшення вп
робиицтва
і навчання,
боротьба за економію та
бережливість 1 трудова
дисципліна, участь у гро
мадському житті і занят
тя фізкультурою й спор
том, розвитої: художньої
самодіяльності 1 настав
ництво...
ОМСОМОЛЬ СЬК І
групи працюють під
керівництвом 1 з допо
могою партійних груп.

Рекордні результати
у виконанні завдань покомсомольськоказала
молодіжна
бригада улилося 135 юнаків. їх
зварників другого меха урочисто прийняли в ро
носкладального
цеху, бітники, вручили кож
очолювана
комуністом ному посвідку, в якій го
Олексієм Поповим. Від вориться: «Наш дорогий
мінно працювали верс друже! Сьогодні у тебе
день. Ти
татники бригади Анато незвичайний
ря лія Скарбового з цього вступаєш у ряди робітни
ЗЕ
цеху. Змагання
— це чого класу,
приймаєш
змагання. 1 за підсумка естафету з рук старшого
ми другого кварталу ни покоління. Тебе, як 1
нішнього року бригада всіх радянських людей,
А. Скарбового перемог хвилює чудове майбуття
ла серед колективів під нашої Вітчизни, її прек
приємств машинобуду
расне комуністичне завт
вання м. Кіріївої рада. її ра.
нагороджено Почесною
Велике життя кличе
грамотою міськкому ком
тебе знайти своє місце
сомолу.
серед будівників кому
Серед заспівачів зма нізму. Не бійся мрія ги
гання •— бригада Олек •про героїзм у праці і в
сандра Гриценка з ли житті. Будь
чесним 1
варного цеху сірого ча правдивим. Бажаємо то
вуну, яка закликала мо бі успіху у праці 1 вели
лодь боротися за звання кого особистого щастя».
бригади зразкової дис
Цей
доьумент-зверципліни. її почин підтри ненпя,
якому стоять
мали всі комсомольсько- підписи на
керівників «Чер
молодіжні бригади під- воної зірки»,
безперечно
прпємства.
ж, стане
пам'яткою на
ВІТНО - ВИБОРНІ все життя.
збори показали граЗа молодими заводча
пі зрілості молодпх за- нами
відразу закріпили
водчан: питання, що їх досвідчених
наставників,
порушували
ті, хто ви- серед яких такі ветерани
ступав па зборах, були праці,
комуністи, як
злободенні, спрямовані О. О. Кошурко,
А. В.
на дальший розвиток ви Поркуян, Л. С. Кеслер,
та багато
робництва, пожвавлення А. В. Бєлан
комсомольс.ького життя. інших тямущих, душев
них робітників старшою
Скажімо, бригадир пе покоління.
редової комсомольсько- КЛ А ПОВНІШ
голос
молодіжної бригади Ва ° говорили
комсо
лерій Олефірейко з ли мольці й про те, що їм
варного цеху сірого ча заважає успішно працю
вуну У своєму
виступі, вати 1 відпочивати, Назокрема,
наголосив на приклад, на зборах ком
тому,
що в колективі сомольської групи меха
червфиозорівців не прак нічної дільниці механо
тикуються семінари ке складального цеху, № 4,
рівників молодіжних ко де групкомсоргом
Вік
лективів, де б ватажки торина Тріхтер, ішлося

І
І

І

З

5:з плюс одни, I
що тимшсьі
Знаки
Ц(£
Бронзові
8ЛКСМ «Молодий гварді
єць п'ятирічки»
відсвічу
ють золотом.
Дівчата —
Валентина Новикова, Раіса

. Узлова, Люба Роздобугько, Тетяна Красюк, Любов
Касай, Людмила Сидченко — довго милуются ни
по-жіночому
ми,
чисто

до кофтин,
прикладають
по
суконь,
заглядають
черзі в дзеркало, Ці золотисті відзнаки дуже па
сують до молодих облич,
але вони, відзнаки, — на
прикраси. Це — символ
звитяжної праці, відзнака
їхньої робітничої доблес
ті. І нехай
помилуються
комсомолки
високими
нагородами, зони заслужи
ли їх. Комсомольсько-мо
лодіжна
бригада
скла

дального цеху малогаба
ритних
трансформаторів,
де бригадиром Віра Полі
щук, а групкомсоргом Те

сько-молод*нсній
бригаді
Віри Поліщук, можна б і
не дуже дивуватись. Адже
всі вважали комсомольсь
ку групу
монолітом, а
групкомсорга Тетяну Красюк — «залізним» ком
соргом, яка вміє організу
вати бригаду і на працю,
і на культурний
відпочи
нок.
Власне,
так воно і є.
Тільки ж результати голо
сування... Вони викликають
роздуми. Те, що виробни
колективу Від
чі успіхи
мінні, сумнівів ні у кого
не викликає. А ось як з
справи, з
іншим боком
отим «монолітом»? Мо>клиао, комітет комсомолу
щось
прогледів у житті
прославленої бригади, чо
гось недоробив у вихован
ні, у згуртуванні колекти
ву?

Віра ПОЛІЩУК: «Дуже
самостійними стали дівча
та, а інколи варто поради
тись зі старшими товари
тяна Красюк, свого часу шами, наставниками».
зобов'язувалась виконати
Любов РОЗДОБУТЬКО:
п'ятирічний план до 110-1
«Мало у нас було за звіт
річниці з дня народження
ний період зборів, де б
8. І. Леніна. Реально дівча ми могли вирішувати за
та підійшли до справи.? гальні питання бригади».
Так, вони розрахували селі
Людмила
СИДЧЕНКО:
«Працювати ми вміємо, а
ось дружити... Цього теж
треба вчитися,
і про це
ми маємо поговорити на
зборах.
Не відмовчува
тись, а показати свою по
зицію. Хто ти — активіст
чи егоїст, як ставишся до
своїх товаришів, до колек
тиву!»
Любов Григорівна СИ
ЗА, наставниця: «Частина
дівчат за Тетяну, частина
— проти. Може, дівчина
чогось і недоробила,
та
вона ж робітниця як і ми,
сили, із завданням спра а# як ми їй допомагали!»

Звіти і вибори
в комсомол»

ШСВІПС.

Тож старші товариші —
комуністи брали активну
участь у проведенні зби
рів у комсомольських
групах, виступали па них
Із змістовними порада
ми, вказували шляхи по
долання тих чи інших
недоліків.
Говорилось на зборах
1 про значення заводсь
ких традицій. Зокрема,
про підготовку молоді до
служби в лавах Радянсь
кої Армії, про урочисті
проводи призовників.
Така деталь: проводи
в армію справді урочис
ті для заводчан кіровоградців. А якщо дехто з
червонозорівців живо не
в місті? Цс не залиши
лось поза увагою завко
му комсомолу.
Цього
року мали йти на війсь
кову службу двоє черво
нозорівців, які мошка
ють у селищі Знам’янці.
Па проводах, що відбу
лпея в сс-лпщіюму клубі,
побували й комсомоль
ські працівники підири
смства. Давши напутнє
слово майбутнім воїнам,
завкомівці вручили їм
Почесні грамоти і цінні
подарунки...
Звітно виборні зборл
в комсомольських гру«Чсрпозіа
пах завод}’
зірка» (а їх 12і10) заківчилися. Попереду у за
водчан — нові висоти,
Звіти в
нові здобутки,
комсомольських групах
юнь під
показали, що
прпємства під керівницт
вом комуністів готова до
нових звершень, готова
гідно
зустріта XXVI
з’їзд КПРС,
А. «УМАНСЬКИЙ,

г-> НАСТАННЯМ осіішьо3 зимового „ періоду
збільшується небезпека ви
никнення пожеж на об єктах народного господарства.
Тільки минулого року з5
цей час в області сталося
• понад 20 пожеж, котрі при
звели до значних матеріаль
них збитків. Так, У Торго*
шщькій середній школі Но
во а р х а н гел ьсько го р а йо.’іу
від необережного поводжен
ня обслуговуючого персона
лу з вогнем згорів
гараж
для автомашин. Від зами
кання електропроводів 31
рів склад ‘мінеральних Д°орпв Маловпсківської
рай-

I
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вились наприкінці берззРезультат
голосування,
ня.
відверто кажучи, спочат
Чудово потрудилися, і ку тривожив, але
потім,
прийшла до них
слава. коли я розібрався в ситуа
Комсомольсько- МОЛОДІЖ ції зітхнув полегшено. Ми
НИЙ
колектив
визнано лі мої комсомолки! Та це
кращою
бригадою
з ж чудово, що ви не при
об’єднанні
«Союзелекховуєте своїх
думок, не
троапарат», а Любов Розопускаєте очей
одна пе
добутько стала кращою
ред
одною,
що
ви
чесно
монтажницею Міністерст
критикували
ва електротехнічної про й відверто
але не
мисловості. Чи не запамо свого комсорга,
Адже ми
рочила слава молоді го жаліли й себе.
на
лови? Ні. Бригада зараху часто спостерігаємо
вала до свого складу кос- практиці, коли вся комсо
моназта-земляка Леонідз мольська робота лягає на
Івановича Попова, він ди плечі групкомсорга. «Тавиться на їхню працю з ню, організуй
квитки на
портрета в цеху. Кошти, концерт! І зню, потрібно,
що йдуть на рахунок елзз- щоб усі вийшли на субзтного земляка, бригада пе ник! Іаню,
простеж та
редає до
Фонду миру. якістю продукції!»
Вже перераховано близь
і все це Таня (чи Віра,
ко 600 карбозанціз.
чи Галя) робить
сама. А
На зазоді цей колектиз чому? Хіба
ії подруги
знають як один з кращих. менше вміють? Та ні, про
Уже тільки наведені фак сто ніхто їм не девав до
ти свідчать про це. Адже
ручень, а комсорг мусить
вибороти звання кращих
«розірватись надвоє», але
по професії в цілому ви
зробити. Осі»
про це і
робничому
об’єднанні
йшла мова
на звітно-ви
«Союзелектроапарат»
—
зборах
комсо
справа не проста. А дізчт- борних
мольської групи складаль
та дістали його.
З такими результатами ного цеху малогабаритних
трансформаторів
Олек
комсомольсько- молодіж
ний колектиз підійшов до сандрійського електроме
своїх звітно-виборних збо ханічного заводу, де груп
Тетяна Кра
рів. Було про що звітувати комсоргом
групкомсоргові
Тетяні сюк. І не тільки Тетяна, а
Красюк. Було що додати й усі члени бригади зро
членам бригади. Бо ж тру зуміли свої
помилки. А
дяться юні
монтажниці зрозуміти — це вже напо
справді здорово, люблять ловину виправити. І дуже
добоа
ІІІП
..
Т М грулі•
свою справу,
поважають Добре,
що яа
цій
пройшли
одна одну.
Гим більше збори
жваво,
здивував результат голо принципово, з комсомальсування. П’ятеро підняли С1.КОЮ відвертістю.
руку за Тетяну,
троє —
С. НОЖА,
проти, одна утрималась.
секретар
комітету
Чому? Якби таке стало
комсомолу Олександ
ся а якомусь іншому ко
рійського електроме-.
лективі, а не з комсо.м.оль-

ханічното заводу.

БЕЗТУРБОТНІСТЬ

НЕДШСТШ
сільгосптехніки. В колгоспі
«Дружба» ІІовоукраїиського району на олійниці не
виконували правил пожеж
ної безпеки при зберіганні
соняшникового жому, тому
від самозапалення жому іг
приміщенні олійниці виник
ла пожежа.
Керівники Олександрійсь
кої брикетної фабрики та
кож не приділяли особливої
уваги виконанню
иравня
ПОЖСЖИОЇ безпеки, а ко-лн
схопилися, то було вже піз
но. Від загоряння вуї ільиого пллу
в електрофільтрі
виникла пожежа.
У колгоспі імені Леніна
І Іозоархапгельського ранону вчасно не подбали про
засоби опалення в конторі,
А почалось похолодання —
зчинилася метушня. Виклда*
кали електрозварника і на
казали усунути неполадки,
І коли той на горищі став
виконувати зварювальні ро
боти, виникла пожежа.
Такі порушення
правил
пожежної безпеки пе.пооди
нокі, тож для недопущення
виникнення пожежі
необ
хідно силами адміністрації
разом з громадськістю в найближчий час оглянути протпно.кежшій стан
підпри
ємств, установ, житловою
фонду. З усіма робітника міг,
службовцями та колгоспни
ками провести заняття но
вивченню правил пожежної
безпеки і прийняти ВІД ІШХ
заліки. Також слід переві
рити ВСЮ силову ІІ ОСВІТЛЮва.тьну електропроводку па
опір ізоляції, а всі первин
ні засоби пожежогасіння га
пожежну техніку відремон
тувати і привести в належ
ний вигляд. Особливу увагу
треба приділити
засобам
ііожежогасііііія, що розта
шовані на подвір'ї. Всі хі
мічні вогнегасники перенес
ти і розмістити В приміщен
нях. Перевірити і відремон
тувати засоби опалення і
зокрема там, де ще функцій*
І!УЄ пічне опалення.
Пам'ятайте: зима — су
ворий екзамен,
на якому
доведеться
відповідати ;5«
недоробки. Вогонь не тер»
пить «айдужості і недбаль
ства. З доброго помічника
І він може перетворитись на
злого руйнівника. Тож буД'.МО обережними з ним па

І
І

роботі і вдома!

Г. ІВАНОВ,
інженер відділу пожеж
но» охорони УВС обпзнконкому.
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МОЛОДЬ ПЛАНЕТИ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОБРАЗ ЖИВОЇ
КРАСИ

ВАШІНГТОН:

ІЦЕ ОДИН КРОК
ДО БЕЗГЛУЗДЯ
ЗАРУБІЖНИЙ

калейдоскоп
МІЖНАРОДНІ ЗАМІТКИ

Є. ЄЛЕНИКОВА
Художник визначає, виявляє
головну характерну рису, кот
ра творить самобутність саме
цього матеріалу, і, відсіюючи
зсе випадкове, дає змогу ви
явитись йому на піку цієї риси.
Маючи таке
чуття, можна
будь-який матеріал природи і
будь-яку людину зробити пре
красною, не зазіхаючи на ли
ше їй властиву своєрідність, а
навпаки, засобами мистецтва
підкреслюючи її.
Самобутність,
своєрідність,
> індивідуальний підхід до кож
ної людини— стають критері
єм смаку сьогоднішнього дня.’
Але свобода самовираження
зовсім не означає віднині «про
смаки не сперечаються».
Є
час, який диктує свою есте
тику, і є вічні закони гармонії.
Зовнішність, костюм
стануть
художнім образом, якщо від
будеться
органічний
сплав
власної самобутності та ідеалу
часу. Відчуваючи дух часу і ма
ючи розвинутий смак, можна
взагалі не заглядати в журиап
мод, — відбиття
в дзеркалі
стане нашим кращим порадни
ком і провідником.
Е 8СЕ сучасне, що модне,
але сучасне завжди й мод
не. Сучасний образ відповідає
найглибшим, часто прихованим
для побіжного погляду потре
бам людини. Це основа, кар
кас, на який нарощується стро
Л,’ катий одяг поточної моди.
иТ
Прискорюється темп життя,
? перше завдання творців ро
мової культури
— звільнити
людину від зайвих навантажень.
Гранично полегшується вага
тканини, з одягу
відходять
громіздкість і масивність. Ес
тетика костюма перевіряється
рухом — мода дедалі частіша
подається не в статичних по
зах, а ніби знятою на кіноплів
ці, відбитою в момент руху.
Будь-який костюм, відродже
ний з минулого, несе поправку
нашого часу: легкість, при
родність, слухняність рухові
Повнота заважає, а, загалом,
несучасна. але може бути несучасною й худорба. Причина
не в кілограмах.
Сучасність
зовнішності — з рухливості, зі
браності, випромінюванні внуткрішньої сили енергії. Важливо,
яким нервом, рухом організо
вано тіло. Відчуття
володіння
тілом, керування
ним, легка
*<?ДА динаміка — ось що таке
сучасний стиль. Тіло не повин
не бути безвольною основою
для костюма. Ми хочемо бути
елегантними, але ие надівати
ж корсет. Краса, як завжди, ви
магає жертв, але тих, що пра
цюють на наші силу і здоров’я:
корсет заміняється
гімнасти
кою чи розумною дієтою.
Давайте подивимось, як на
прикладі «технології» макіяжу
виявляються
ці загальні тен
денції сучасного образу.
’ оловне завдання макіяжу
виявити з обличчі розмірність
4 пропорційність,
але насам
перед— його привітність, при
ємність, «флюїд
симпатії». І
тому основна увага приділяєтьочам Очі — вікно у світ, в
них ми прочитуємо людину, до
найбільше прикуто нашу
У-*8гу. Важкі, під шаром туші,
вч, може, й зроблять ефектне

обличчя, та погляд, атрачгє
жвавість, і обличчя стане неприродним. Тому очі виділяються інакше: вії лише злегна
підфарбовуються, з шкіра під
ними вкривається СЗІТЛИМ тоном, повіки трохи
підкрашуються кольоровими тінями.

Не випадково в пудру, рум’я
на. губну помаду останнім ча
сом додають перламутр, що
робить шкіру СВІЖІШОЮ І здо
ровішою. Ясні, живі очі. чиста,
з легким світлом шкіра, здорове
блискуче во.чосся
—
справжнє свято природное
____І і.,
хоча й досягнуто з допомогою
штучних прийомів. 1 цей прин
цип — тонка імітація природ
ності — супроводить пас V су
часному костюмі постійно Та
головним лишається інтелігент
ність особи і поведінки;
делі
катність у виявленні себе і що
до навколишніх. Така людина
не прагне костюмом когось за
тьмарити, вразити, а займаєть
ся ним з потреби задовольни ги
своє естетичне почуття Голов
ні критерії в одязі для неї
ірамотність. культура. смак.

Н

(Продовження.

Початок у №105),

Важко відразу
знайти свій
образ, як не відразу складаєть
ся картина у художника. Дово
диться йти навпомацки, інтуї
тивно, крок за кроком набли
жаючись до нього. Логіка жит
тя, живої форми змінює і зба
гачує уязлення, що
виникло
раніше. Виділити головне, без
умовно
красиве, дане нам
природою: очі, аогосся, губи,
лінію талії чи плечей. Цього
—- не чіпаємо, це перша точка
відліку. Як би не приваблюва
ли увагу будь-який фасон, за
чіска, макіяж,
скористаємося
ними тільки в тому разі, якщо
вони не сховають, а підкрес
лять, виявлять «золотий фонд»
даного природою.
Але це поки що лише норма,
початкова естетика зовнішнос
ті, її основа. За нормою йде
художня інтерпретація її, по
шук образу, і тут ось потрібна
буде вся наша уява, фантазія,
еиязиться багатство асоціацій і
художній смак. Підтвердити не
повторність своєї особи кос
тюмом-образом, обрости, ото
чити фарбами і формами, спо
рідненими з нашими відчуття
ми, настроєм, щоб костюм
стаз нашою другою шкірою.
Відкладемо вбік
журнали,
забудемо на час про
моду,
про бачене на вулиці і постара
ємося з’ясувати собі, з чому,
в якому одязі нам
найкраще
«дихається». Вірність
своєму
безпосередньому відчуттю --перший крой" до
знайдення
«свого обличчя» в костюмі.

Всього один приклад на те лу
про те, як образ підмінюється
шаблоном. Повна дівчина? Ну.
звичайно, зк, треба
скрадати
Що повноту. В хід Ідуть гладкі
тканини, вертикалі. Так зви
чайно, повноту вони сховають,
але разом з нею зникне й лег
кість і жіночість, які станов
лять, може, чарівність, милість
цієї линки, іншими снопами. її
образ. '
■ ■ *

(Далі буде)'.

ЧЕРГОВА
„ХІМІЧНА ВИГАДКА“
Нещодавно американські га
зети і «Голос Америки» повідо
мили про доповідь держдепар
таменту США лід інтригуючою
назвою «Повідомлення про ви
користання хімічної
зброї в
Афганістані, Лаосі, Камбоджі і
в одній з країн
Африки». Це
вже не перша з антирадянсьних «хімічних вигадон» за ос
танні вісім місяців, поширених
західною пропагандою.

Новий «документ», що міс
тить понад сто сторінок убо
ристого тексту, складається з
двох розділів: у першому наве
дено свідчення «очевидців» ПО
ДІЙ і «потерпілих»
з описом
деяких «фактів» застосування
хімічної зброї, в
другому —
запитання
кореспондентів :алідпих газет і журналів, а та
кож відповіді па них, підготов
лені держдепартаментом США.
Наведені в доповіді свідчен
ня «свідків» і «факти» основа "і
на різного роду чутках, ано
німних розповідях, припущен
нях і більш ніж сумнівних по
відомленнях буржуазних засо
бів масової інформації. Про
ілюструємо це на деяких прик
ладах.
Уряд США має відомості. —
говориться в доповіді. — що
один житель Кабула отруєний
газами, хворіє порушенням
психіки. У нього СКЛЯІ1ИН 1ЮГ
ляд. і Нін втратив дар мови/.
Далі: «Три дезертири афгансь
кої армії повідомили, що вони
бачили, як після розпилення а
вертольота білого порошку ВІЙс ьковослужбовці
засипали
мертвим СНОМ..Л
Відповідаючи на запитання
про причини відсутності фак
тичних доказів застосування в
Афганістані. Лаосі. Кампучії хі
мічних засобів. автори доповіді
не знайшли нічого Іншого, як
заявити, що «через віддале
ність районів бойових дій ба
гато потерпілих- не перенесли
б стомливої подорожі в яку.ь
іншу країну».

І нарешті, в.заключній части
ні доповіді укладачі
пишуть:
«Ми тепер неспроможні ІЦС рі
шучо підтвердити або спросту
вати повідомлення
про вико
ристання хімічної зброї в за
значенії." країнах».
Проте
держдепартамент
СІНА
намагався
нав’язати
ООН ідею про
необхідність
створення міжнародної комісії
по розслідуванню можливих
фактів «застосування» 'хіміч
них засобів радянськими, в’єт
намським!!, лаоськими, війсь
ками. Хотілося о спитати у лю
бителів
«розслідувань»: чому
у них не появилося такого ба
жання, коли місяць тому уряд
СРВ просив дати йому можли
вість подати Комітетові по
роззброєнню неспростовні фак
ти про застосування
хімічної
зброї американськими війська
ми
у В’єтнамі? Тієї самої
зброї, наслідки
від застосу
вання якої досі позначаються
на тисячах людей в Індокитаї.
США вжили всіх заходів і
до того, щоб не допусти ги аф
ганських представників на цю
міжнародну трибуну, явно по
боюючись, що стануть відоми
ми дійсні факти про те, як во
ни постачають хімічну зброю
різним бандам, що
борються
проти афганської революції.
Підірунтя всіх
цих амери
канських хитрощів
гранично
ясне — виправдати свою нега
тивну позицію в питанні забо
рони і застосування хімічної
зброї й одночасно спробувагп
підірвати довір’я інших дер
жав до СРСР.
Ось тільки з
упертими фактами ці прагнен
ня не в ладах.
О. ЛОМОЗ.
|АПН|.

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ
Сан-Хосе ЕаззиаагвяжккииЕ,

Організація
Комуністичної
молоді Коста Ріки з ентузіаз
мом югується до свою 111 з’їз
ду, який відбудеться з 19 по 22
вересня. Як заявив в інтерв’ю
кореспондентові ТАРС один з
її керівників Альберто Васкес,
у роботі з’їзду візьмуть участь
понад 3UU посланців первинних
молодіжних організацій країни.
З’їзд прийме
проіраму
дій
коста-рікапської молоді на на
ступні 4 роки.

Манагуа
Спроби Вашіщтопа придуши
ти нацІопальпо визвоЛьний рух
у центральноамериканських; і
марійських країнах, підступи
С1ВА проти соціалістичної Ку
би гнівно засудили
делегати
Х111 конгресу університетських
студенті є. Центральної Амери
ки.
У• прийнятій ними резолюції
солідарності з боротьбою наро
ду Сальвадору викривається
безперестанне втручання СІНА
у справи цієї країни шляхом
подання воєнної і економічної
підтримки правлячій
антина
родній хунті. Представники сту
дентства Центральної Америки
поставили вимогу,
щоб США
поклали край цьому втручан
ню.

Делі
Уряд Індії вживає заходів
для розв’язання проблеми пра
ці неповнолітніх.
Спеціалісти
різник
міністерств
поча-ш
розробляти програму поліпшен
ня становища неповнолітніх, в
яких важлива увага приділяєть
ся охороні дитячої праці.
Більш як 16 мли. індійських
дітей і підлітків тепер змушені
заробляти собі па життя через
.......
батьків,
дуже низькі доходи
інформаційне
повідомляє
агентство Іпдіан Пресс Іїііджснсі Особливо широко пра
ця підлітків використовується
в сільській місцевості, де вони
працюють на фермах, чайних,
кофейних і тютюнових планта
ціях. у рибальських юсподарствах.

Лондон яявтвиввиива
5и юнаків і дівчат зайняли в
центрі англійського курортного
містечка Брайгон порожній будщіок і відкрили
там «Бюро
безробітної молоді». Всі 50 чо
ловік — члени недавно створе
ної в місті організації «Брайтои
— проти безробіття серед мо
лоді».
Міс заявив представник орга
нізації акція молоді є «нашим
протестом проти бездіяльності
консервативного уряду в галузі
забезпечення роботою випуск
ників середніх 11ІКІЛІ>.
Згідно з щойно опублікованії
ми даними міністерства в пи
таннях зайнятості
у Велико
британії налічується тепер 295
тисяч безробітних ГІШУСКНПКІВ
шкіл.

Мапуту
За повідомленнями з Кейпта
уна. там арештовано одної о з
активістів руху африканської
студентської молоді ПАР Ф. Вумазонке. Він входить до ради
студентів, яка виступає за бон
гот дискримінаційної расист
ської системи освіти.

Фотокалейдоскоп

Стрільба з луна — один з найдавніших і
найулюбленіших видів спорту в Монгольсь
кій Народній Республіці, Жодне свято не об
ходиться без змагань стрільців, у яких бе
руть участь чоловіки і жінки.
ветерани І
наймолодші стрільці (на фото).
Фото МОНЦАМ5 — ТАРС.

Жителі Ямайни використовують для при
готування їжі плоди хлібного дерева, солод
ну картоплю та інші дари природи.
Я а з н і м к у: ось так
сільські жителі
знімають з високих дерев плоди; Що-нага. дують смаком, хліб.. . . <
>
і.-..-і ■ • і
.
Фото Камера Прес —ТАРС.
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ський борець,
він у підсумку й здобув чисту перемогу, набравши десять
балів проти одного.
Далі були чисті виграші
над Стойко Стойковим з
Болгарії і румунським ат
летом Гані Йсном.
Найважчий,
останній,
поєдинок
— з поляком
Стомко Крустіоном. І не
тому, що це був фінал, у
якому сходяться найсигьніші. Олександр не Еважев суперника сильнішим
за себе. Такої ж думки
був, мабуть,
і суперник,
що вибрав
вигідну для
себе тактику. Він прийшов
до фіналу без
жодного
штрафного очка, а в Уша
кова їх було два. Тож ло
ляк дбав більше не про
те, щоб провести прийом,
не дати
а про те, щоб
зробити це
суперникові.
Він всіляко ухилявся від

Надія, віра і любов
20
майстрів ті Центральної ради това
єктибної боротьби,
праг
г.іцготував за
«Авангард»,
ча нучи до того, щоб обидва
служений тренер Українсь риства
претенденти були зняті за
кої РСР Микола Іванович республіканському чемпі
Багато хто з
Романенко,
онаті цього ж товариства пасивність. У такому разі
шляхом свого серед дорослих,
них пішли
у ряді полякові було б забезпе
наставнина — стали _третурнірів, чено звання чемпіона Єв
класичної
бо- міжнародних
перами
з
першості ропи по штрафних очках.
і ГРИЗОЕІ МІСЦЯ
ротьби.
Серед них
Микола Миколайович Бон країни серед молоді.
Але така тактика не при
дар який нині
відзначає
Особливо плодотворним несла успіху, — Олек
десятиріччя
тренерської
виоішальроботи. Тепло згадує сін став для Олександра олім сандр виконав
Сергія Зелінського, котрий
пійський рік.
З квітня в ний прийом, коли до кін
став переможцем
юнаць
ця поєдинку лишалося 45
кої першості країни 1976 Алушті почалася підготов
ка до чемпіонату Європи. <ечунд.
року. Сергія
Луцечна —
ЕМГіЮНАТ Європи під
призера першості України Потім — всесоюзний тур
серед молоді. Ангрія Андрітвердив високу шио«у
нір
на
приз
молодогвар

єниа — переможця міжна
радянської класичної бо
родних турнірів і спарта- дійців у Краснодоні, інші
ніади школярів республіки змагання.' Але
вирішаль ротьби. Всі десять атлетів
Цього року.
додому з
ним етапом підготовки до повернулися
— Та особливе місце серед пеошості
Європи були медалями. Крім Олександ
янхованців М Єонпяря за
ра Ушакова, титули чемпі
ймає Олександр
Ушанев. пєредолімпіиські збори в
континенту
серед
«■Мелодий
коглунар» уже
Кисловодську, Алушті і в онів
знайомив своїх читачів з’ Білоруській
молоді у своїх вагових каРСР.
Трену

цим талановитим атлетом
тегооіях завоювали Уль(номер за 3 квітня ниніш валися разом з основним
гем Умаєв з Баку, киянин
нього року), Незвичайниглі складом
олімпійської
було його
утвердження в• збірної країни, яка потім Іван Кукушкін.
Геннадий
класичній
боротьбі.
Як
виступила ча Скргбін з Кіроеа, Манвел
СПОПТСМСН. Саша починав, блискуче
свій ”-лях з ручного м’яча. всесвітньому спортиеному Опитян з Ленінакена. мос
Ще будучи ичнем серед
квич Олександр Кудряв
ньої' школи № 5 м. Кірле.-і- форумі в Москві. Звичай- цев. Срібними призерами
града. Але наприкінці 1974і го. не збагатило молодих
Fatbic Сароку, під ч->с змагань на! «глетів досвідом, вплину стали москвич
першість кіста дістав тяж- ло на підвищення
диксе, алмаатинеі'ь Олег
їхньої
ну травму. Пестом вели
/Ханшин, киянин Вячеслав
допомогло
кої та
г.'-'ллї гомілкорнх майстерності,
Клименко і Микола Збіж
кісток — і..
остеомієліт. в гаптуванні волі, збагати
неє із Саранська.
На цілий
пік її” еиг.лло ла тактикою.
яссьминллснин,-' зі строю.
я спитая Олександ
Претендентів на вклю раКоли
Переніс три
виснажливі
про плани на майбутнє,
операції, хо'-иг то з мили чення в основний склад у
пін зіядяв про малюнок,
цями. то з пялиуєю.

Більше
спорту

Хто міг передбачити, що
після цього
з УшакоЕв
вийде
чудовий
спорт
смен, та ще з такого виду,
як класична боротьба? Од
ним із перших, хто пові
рив у
Олександра,
був
М. Бондар.
І, звичайно,
сам Олександр, ксли п’ять
рсків тому погодився на
поопезии.ію сеого
май
бутнього
наставника йти
до нового СХОДЖЕННЯ.
З того часу високий на
зріст, кремезний і струн
кий не по своїй абсолют
но важкій ваговій катего
рії хлопець пройшов хо
ча ще
й короткий, але
яскравий
спортивний
шлях. Пєено, тому, що на
тренуваннях
і з/лаганнях
був на рідкість працьови
тим,
наполегливим, що
безперечно обдарований
від природи.

Тренер додає до цієї
короткої характеристики:
—
Олександр*
уміє
творчо мислити, Іпо-спортионому ЗЛИЙ
МОЖЄ НгТстроїтись на
боротьбу.
Він /летодично веде поєдинок залежно від особливсстей супеоника, його
стилю боротьби...

І
)

Мабуть, саме ці якості
зумовили перемоги Ушіїкоеа на юнацькій першос-

Е.-г-ЕІЙ
категорії понад умішений v стіннівці збір
напередо’ні
100 кілограмів було кіль ної команди
від’їзду до Туреччини. Ііа
ка, троє з них могли ре
ньому
було
зображено
чо
ально
розраховувати на вен з десятьма вєглувяль
успіх. За аналізом міжна нинами. Не — борні збір
ної.
На
носі
човна
—
родного
і всесоюзного
Алма-Аті і старший тренер JO. Т. Ков
турнірів
па кормі — тренери
Коеснодоні, а також пер- лупов
Е Б Гаспаров і Г. П. Батрекерська
шості країни
бошип. масажист, лікар.
рада назвала Олександра З берега, посилюючи по
путний вітер, дмуть у кор
(«Колос»,
КіроУшакова
му човна товариші, яким
В-’-’ЛЕДІ
ппалосл
потрапити у
| ОСЬ турецьке місто не
збірну Напис: «Курс — на
Бурса
за тридцять Туреччину». А' на обрії —
п’ять кілометрів гід узбе ще один:
♦ Олімпіапа-84».
— А ще. — додав напри
режжя Мармурового мо
ря. молодіжний чемпіонат кінці Олександр. — хочу
закінчити четвер
Європи. П’ятнадцять тисяч успішно
тий курс
факультету ф»Іглядачів у переповненому зичпого виховання педін
спортизному залі. Та ще ституту. Думаю, що це бу
яких глядачів! Сеої емо де найкращою відповіддю
ції еони виявляли настіль колективові вчителів шко
ки активно, що суддівсь ли № 5. де я починав пер
кій колегії довелося від ші кроки в спорті, .керів
никам і викладачам
фа
мовитись бід проведення' культету. які
створюй ть
поєдинків
на двох кили добрі умови для навчання
мах: ЕІД суцільного гулу і вдосконалення спортив••пТ ’»яйстерності.
суддям і борцям не чути
/А ТЖЕ, попереду е Уш-збуло свистків арбітрів.
” кова вирішальний пе
Першим
суперником ріод, навчання, олімпійсь
Ушакова
був Майс Мі- кий цикл
тренувальних
хельс із ФРН. Його зріст зборів, відповідальні зма
— 2 метри 5 сантиметрів, гання, одним з етапів яких
вага — 140 кілограмів стануть
III
Всесоюзні
(Олександра — 1 метр 89 спортивні
ігри
молоді.
сантиметрів і 111 кілогра Побажаємо ж Олександмів). Та перевага в цьому рові попутного
вітру на
не дала можливості тако його подальшому шляху.
му велетню диктувати свої
М. ОРЛЮК.
умови. Тх ДИКТуЕЕЕ РвДЯЧ-

г

(ЩАСЛИВІ

S

І

Тепер її ім’я відоме всій
нраїні — Антоніна Пустовіт стала срібною призер
кою Олімпіади 80.
Так, це та сама Антоні
на Пустовіт, яка ще кілька
ронів тому
вгашалась у
селі Корбомиколаївці, Що
в Новгороднівському райо
ні, кращою
Еолейболістною, баснетболістною, лег
коатлеткою. А коли _нав"
малася у Новопразькіи се
редній школі Олександрій
ського району, то не мала
собі рівних серед багатоборців ГПО.
Після школи
— робота
в рідній Корбомиколаївці.
Антоніна стала нормуваль-

ницею в майстерні місце,
вого колгоспу імені Мічу,
ріна. Згодом вступила до
профтехучилища,
набула
спеціальності
електрика.
Працювала на суднобудіІ5.
ному заводі. Це вже в Ми
колаєві. Тут ізаписалася
вона до секції веслуЕальП’ять років напружених
тренувань. І о7мУ3НнРнИлЛхат;
сьиому
на
змаганнях з
академічного
веслування
Антоніна отримала срібну
олімпійську нагороду.
На
знімку:
призерна Олімпіадн-80 Ац.
тон і на ПУСТОВІТ.

фото с. ФЕНЕННА.

<■

НА СТРІЛЬБИЩІ • ••
ГОРОБЦІ

яй

Колектив
фізкультури
колгоспу
імені Шевченка
вважається одним із кращих
в Ульяновському районі. До
послуг спортсменів тут збу
дували зразковий
стадіон,
стрілецький гир.
створили
належні умови для
трену
вань багатоборців ГПО. Ось
тільки прикро, що спортив
них споруд не бережуть як
слід. Па футбольному, ганд
больному
полях пасуться
кози і корови, територією
спортивного
комплексу
прошкують на роботу меха
нізатори 1 тваринники. зро
бивши «вхід» і «вихід* в
огорожі.
занедбали
ІЦе
більше
Будиночок,
стрільбище,
який донедавна тут красуі.ався, став
тепер «базою»
для горобців — вікна і дг.с
рі побиті, дошки нормативів
захаращені.

>:!
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С. КЛИМУ«.

сьонкін,
О.
Алексеев
(Р.і. Голік),
А. Карпюк,
С. Ралюченко.

Цього разу перемога і:1
ровоградцям далась нелег
ко, хоча матч вони почали
досить енергійно, безпе
рервно штурмуючи ворота
господарів стадіону. Од
нак «Шахтар» активно й
самовіддано
захищався.
Контратакував він рідко,
всю увагу сконцентрував
ши на.тому, щоб уже на
підступах до лінії штраф
ного майданчика внести
розлад у комбінації гос
тей. І це йому в першому
таймі, що закінчився без
результатно, вдалося.
Після
перерви атаки
«Зірки» стали продумаиіпіими, небезпечними. Гір
никам доводилось важко,
і вони з неабиякими труд
нощами стримували нас
туп
кіровоградців. Ііа
57-й хвилині відзначився
Сергій Ралючепко: він ви
вів свою команду вперед.
Це його другий гол у тур
не по Донеччині.
Незважаючи на жорст
ку опіку, паші земляки
все .ж перемогли — 1:0.
Ці два очка дали їм змогу
переміститися з дев'ятої
на сьому сходинку в таб
лиці п’ятої зони.
«Зірка» вдало провела
останн ій виїзд. Додому
вона привезла три очка з
чотирьох.
Цього разу «Зірка» ви
ступала в такому складі:
В. Музпчук, В. Самофа
лов, О. Смнченко, М. По
рошин,
В.
Хропов,
В. Гошкодеря, О. Твердохліб (Р. Ллтншсв). 10. Ка-

Інші матчі закінчилися
так: «Десна» (Чернігів)
- «Авангард» (Ровно) -0 0, «еррунзенець» (Суми)
— «Торпедо» (Луцьк) — 3:0, «Спартак» (Жито
мир) — «Колос» (Полта
ва) —
0:0, «Поділля»
(Хмельницький) — «Стахановець» (Стаханов) —
1:0, «Говерла»
(Ужго
род) — «Буковина» (Чер
нівці)
—
1:1.
СКА
(Київ)
—
«Кривбас*
(Кривий Ріг) — 1:1, СКА
(Львів) — «Пива» (Він
ниця) — 1.1, «Атланти
ка.»
(Севастополь)
—
«Кристал» (Херсон) —
2:1, «Оксан» (Керч) —
«Суднобудівник»
(Мико
лаїв) — 0 1, «Дніпро»
(Черкаси) — «Металург»
(Дпіпродзержинськ)
—
1:2.

Турнірна таблиця на 4
вересня:
І

СКА К.
«Буковина»
СКА Л.
«Суднобу
дівник»
«Спартак»
«Авангард»
«Зіркаї»
«■Кривбас»
«Кристал»
«Десна»
»Говерла»
«Атлантика»
«Пива»
«Фрупзснсць»
«Металург»
«Новатор»
«Океан»
♦ Дніпро»
«Торпедо»
♦Стахановспь»
«Поділля»
«Шахтар»
♦Колос»

М

0

33 60—28 48
33 56—26 45
зз. 50 — 26 44
33
32
32
31
33
33
32
33
33
33
32
33
32
33
33
32

40—20
42 — 29
37—23
33—27
43-32
35—33
35—18
33-32
32—42
34—33
30 г-27
41-47
31-41
26 — 38
30-39
30—51

43
41
И0
37
37
36
35
32
32
32
31
27
27
26
24
23

32
ЗІ
32
32

16 — 40
23 — 49
29-61
24 — 48

22
22
21
20

Наступний тур — 6 ве
ресня. «Зірка» па своєму
стадіоні прийматиме ар
мійців Києва.

Олександрі й с ь к и й
«•Шахтар», який на чем. піс’наті України з футбо
лу серед команд колек
тивів фізкультури, висту
пає в четвертій зоні, за
підсумками першого.ко
ла був на
шостій схо
динці турнірної таблицц|
/лаючи е своєму активі
десять ечок із двадцяти
ДПОХ МОЖЛИЕИХ.

Вдало почали гірники
другий етап цих змагань.
На старті з рахунком 2:1
у себе «дома
еони пе
ремогли «Авангард» з
Лозової, що на Харків
щині. Напередодні свого
професійного свята Дня
шахтаря олександрійці а
Києві
зустрічалися
з
«Локомотивом«.
Перший тайм закінчив
ся з рахунком 1:0 на ко
ристь залізничників. Піс
ля відпочинку події на
полі змінилися. Вихован
ці тренера
О. Лярвинського діяли
впевнено,
показуючи добру фізич
ну й тактичну підготовиу.
На 67-й хвилині
добрів
розіграну
комбінацію
своїх партнерів закінчив
Сергій Заталкін — 1:1.
1,ерез п’ять ХВИЛИН ГєН"
надій Бєльковець
вивір
свій колектив уперед.
Результат 2:1 на ко
ристь «Шахтаря» не змі
нився до фінальної си
рени. Наші
земляки 3
чотирнадцятьма очками
займають місце в сере
дині таблиці.

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