в носмоа новий
МІЖНАРОДНИЙ ЕНIПАЖ
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТрМ,
19 вересня.
|ТАРС|. Космічний корабель «Союз-38«, пілстсвгний
міжнародним екіпажем, на 13 годину московського
часу зробив десять обертів навколо Землі.
Космонавти Юрій Романенко і Арнапьро Тамайо
Мендес виконали заплановані операції по контролю
бортових систем корабля, провели перший двоімпульсний маневр дальнего зближення з орбітальним
комплексом «Салют-6» — «Ссюз-37».
Параметри орбіти корабля «Союз-38» після корек
ції траєкторії польоту становлять:
— максимальне віддалення від псЕєрхні Землі —
320 кілометрів;
— мінімальне віддалення від поверхні Землі —
278 кілометрів;
— період обертання — 90,2 хвилини;
— нахилення — 51.6 градуса.
Леонід Попов і Валерій Рюмін на борту наунсвсд ос лід него комплексу вСаг>ют-6і» — «Союз-37а го
туються до наступного стикування з кораблем «Ссюз-38».

вг

Механізатори, інженерно-технічні працівники
колгоспів і радгоспів, підприємств сільгосптех
ніки Кіровоградської області, прагнучи гідно
зустріти XXVI з’їзд КПРС, взяли підвищені
соціалістичні зобов’язання по організованому
ТУ* проведенню комплексу осінніх сільськогоспо
дарських робіт та своєчасній і високоякісній
підготовці маївинно-тракторного парку до веснявої сівби 1981 року.
Надаючи важливою значення цьому почмнові, справі мобілізації трудівників сільського
господарства республіки на успішне завершен
ня поточного сільськогосподарською року і
створення міцної основи для збільшення вироб
ництва і заготівель продуктів землеробства і

г
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тваринництва в пертому році одинадцятої п’я
тирічки, Колегії Міністерства сільською госпо
дарства УРСР і Міністерства радгоспів УРСР,
Держкомсільгоснтсхніка УРСР та Президія
Українського республіканського комітету проф
спілки працівників сільською господарева
схвалили цінну ініціативу механізаторів Кіро
воградської області.
Обласним управлінням сільського іосводлрства, трестам радгоспів, обласним об’єднанням
Дсржкомсільгосптехіііки УРСР, обкомам проф
спілки працівників сільського господарства за
пропоновано організувати обговорення у всіх
тракторних, рільничо-тракторних бригадах, ме
ханізованих загонах і ланках колгоспів і рад-

госпів, колективах рзйоб’еднань Дернікомсілкгосп техніки почину кіровоградських механіза
торів та за їх прикладом широко розгорну, и
серед сільських механізаторів, робітників і ін
женерно-технічних працівників республіки со
ціалістичне змаїлінія за високоефективне вико
ристання техніки, організоване проведення
комплексу осінніх сільськогосподарських робіт
та своєчасну і високоякісну підготовку машин
но-тракторного парку до весняної сівби
року.
Обласним сільської ос ледарським органам та
обласним комітетам профспілки працівників
сільського господарства доручено подавати ви
робничим колективам всебічну допомогу у вико
нанні прийнятих соціалістичних зобов’язань.

біг. Повсюдно оргенізусм.о
Втілюючи в життя рішен
ня XXV з’їзду КПРС, липне
взаємоперевірки і пробні
вого (1978 р ) та листопадо
виїзди агрегатів. За два
вою (1979 р.) Пленумів ЦК
тижні до початку робіт проНПРС, сільські
трудівники
веде/ло технологічні налад
нашої області наполегливо
МЕХАНІЗАТОРІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ, ки усіх грунтообробних та
працюють над виконанням
ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ посівних машин на регулю
планів і завдань
десятої
вальних майданчиках. Орга
ПО ОРГАНІЗОВАНОМУ ПРОВЕДЕННЮ КОМПЛЕКСУ ОСІННІХ
п’ятирічки.
нізуємо безперебійне
об
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ FCKIT ТА СЕОЄЧАСННІ І ВИСОКОЯКІСНІЙ
Протиставивши несприят
слуговування машинно-трак
ПІДГОТОВЦІ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ДО ВЕСНЯНОЇ СІВБИ Б 1981 РОЦІ
ливим погодним умовам ви
торного парку, спеціалізо
соку культуру
землероб ку. Силосування кукурудзи 7,5 гектара. Механізований мокухні, машини для роз ваними ланками
ллайстріества, чітку і злагоджену ро завершимо 20 вересня, ко загін колгоспу ім. Леніна дачі кермів, доїльні уста наладчикІЕ.
району
в новки та інші засоби мехаботу, хлібороби цього року пання цукрових буряків бу Знам’янсько.'о
Забезпечимо надійне збе
виростили і зібрали непога демо вести за графіком і зе- складі 17 тракторних агре нізації трудомістких проце рігання техніки. Зменшимо
ний врожай зернових куль кінчимо 25 жовтня, а виве гатів зобов’язався заверши сів на фермах, механізато в 1981 році витрати коштів
Батьківщини зення коренів на цукро”.і ти підняття зябу на всій пло ри забезпечать їх безпере на утримання машинно-трак
тур. В засіки
роботу
протягом торного парку на 6 процен
щі до 21 жовтня, е тому чис бійну
засипано понад 810 тис. тонн заводи — до 1 листопада.
Дбаючи про врожай на лі глибокого — де 1 жовт усього стійлового періоду.
хліба
тів, зекономимо 4—5 про
своєчасно, ня, забезпечити середньоМи усвідомлюємо, що до центів
Завершились ЖНИЕЭ, але ступного року,
паливно-мастильних
трудове напруга В колгес- не пізніше 20 вересня, по змінний виробііск на ета ля врожаю майбутнього ро- матеріалів.
культури на лонний трактор не менше ку значною мірою залежа
пах і радгоспах не спадеє. сіємо озиллі
У профтехучилищах, на
В розпалі збирання пізніх площі 597 тис. гектарів, за 8 гектарів.
тиме від злагодженої робо курсах райсільгосптехніки і
до
машинно-тракторного в господарствах
культур — гречки,
проса, безпечимо дбайливий
В усіх кслгоспа.х і радгос ти
у мережі
картоплі, овочів, розгорну гляд за посівами, провєде- пах організуємо цілодобову парку. Тому докладемо зу механізаторського всеобучу
лось копання цукрових бу мо осіннє підживлення ози двозмінну роботу машинно- силь, щоб свосчасно і висо буде підготовлено 5,5 тися
ряків, закладання
силосу, мини на 80 тис. гектарів.
тракторного парку груповим коякісно підготувати до по чі трачтористів-машиністів.
Особливу увагу приділи методом
ведеться сівба озимих кульза
ІПЕТОВСЬКОЮ
льових робіт усю сільсько В осіцрьс-зимовий
період
лур, ©ранка зябу, підготов мо своєчасному проведен технологією. Для працюю господарську техніку. Грун 14,5 тисячі
механізаторів
на до зимівлі худоби. От ню оранки зябу. Дані научи чих на срєнці зябу г. гос тообробні та посівні маши підвищать свій професійний
же, настав досить відпові і передової практики свід подарствах створюються не ни і агрегати на лінійку го рівень, не менше 72 про
дальний період сільськогос чать про великі переваги обхідні виробничі і культур товності поставимо до 1 січ центів
трзктористів-машираннього зябу — на таких но-побутові умови, зокрема ня 1981 року. Ремонт трак ністів матимуть
подарського року.
кваліфіка
Б промові на урочистому площах урожайність підви забезпечується цілодобове торів зобов'язуємося закін цію першого та другого кла
засіданні
в
Алма-Аті 29 щується на 5 цнт. Зважаючи гаряче харчування.
'
х
чити ке пізніше 1 березня, сів. Повсюдно буде прове
серпня ц. р.
Генеральний на це, максимально
при
Працівники відділень сіль сінозбиральної та поливної дено масове вивчення меха
секретар ЦК КПРС, Голова скоримо темпи оранки з госптехніки разом з механі техніки — 20 квітня, силосо нізаторами агротехніки ви
Президії Верховної
Ради тим, щоб закінчити її до заторами колгоспів і рад збиральної техніки—1 трав рощування
сільськогоспо
СРСР товариш П. І. Брежнєв 1 листопада — на 10—15 госпів забезпечать надійне ня,
зернових
комбайнів, дарських культур за інду
підкреслив:
«У сільському днів раніше,
ніж у попе технічне обслуговування аг жниварок, зерно-очисно-су- стріальними технологіями.
господарстві, як ні в якій га редні роки. А оранку гли регатів; для цього на ціло шильнкх машин — 1 червня,
Закликаємо всіх механіза
лузі, результати року зале бокого зябу з внесенням добовий режим роботи пе кyкypvдзoзбиpaльниx і бу торів, працівників об’єднан
жать від того, як організо повної норми органічних і реведено майстерні, техніч рякозбиральних комбайнів ня сільгосптехніки респуб
вано роботи на кінцевому мінеральних добрив — до ні обмінні пункти, склади, — 1 серпня.
ліки примножити зусилля
етапі».
15 жовтня.
Механізатори укомплектовані і працюють
8 кожному господарстві для успішного проведення
Ми близько до серця радгоспу «Маріампіпьсьний» 132 пересувні ремонтні май та при майстернях сільгосп всього комплексу осінніх
сприйняли ці слева Леоніда ГІетрізського району зобо стерні.
ро
техніки створимо
постійні сільськогосподарських
Ілліча. Відповідаючи на них в’язались весь зяб підняти
Працівники
ремонтної ремонтні бригади. В корот біт. створення надійної ос
ділом ; ставши на трудову до 20 жовтня,
колгоспу служби допоможуть колгос
кі строки проведемо
тех нови збільшення виробни
вахту на честь наступною «Зоря комунізму», Новоарземлероб
пам і радгоспам вчасно під- нічний огляд і дефектозчу цтва продукції
XXVI з'їзду КПРС, беремо хангельського
району. —
іслуаатись до зимівлі худо машин. До початку польо- ства і тваринництва в пер
на себе такі зобоє язання.
глибокий зяб зорати до 10 би. В кожному господарстві
рих робіт створимо необ- шому році одинадцятої п’я
За рахунок високопродук жовтня.
на
не пізніше 25 вересня буде хідний фонд вузлів І агрега тирічки, ознаменувати
тивного використання техні
Щоб своєчасно впоратися
приведено у повну гогоп- тів. Особливу увагу приді ступний, XXVI з’їзд новими
ки та двозмінної роботи з цією роботою, підвищимо
ність усі кормоцехи і коо- лимо якості ремонтних ро- трудовими звершеннями.
агрегатів в оптимальні стро ефективність використання
ки при високій якості прове техніки —- змінний виробі
Саціалісгичні зобов'язання обговорено і прийнято в тракторних бригадах
демо збирання картоплі, ку ток на еталонний тракторїіа
непгеєпгв « радгоспів сб єднаннях сільгосптехніки та на обласній нараді
курудзи на зерно, соняшни- оранці зябу доведемо до
бригадирів тракторних бригад
Ь^ЕЯИ
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У гарячу осінню пору
ПРИЙШЛИ НА ПОЛЯ
КОЛГОСПУ
ІМЕНІ
ФРУНЗЕ НОВОУКРАЇНСЬКОГО
РАЙОНУ
СТУДЕНТИ ТРЕТЬОГО
КУРСУ
РЕМОНТНО»

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФА
КУЛЬТЕТУ
КІРОВО
ГРАДСЬКОГО ІНСТИ
ТУТУ
СІЛЬГОСПМА
ШИНОБУДУВАННЯ.
Тридцять хлопців і

дівчат на чолі з виклади
чем А. С. Остри кеп
ським працюють на зби
ранні та очищенні цибу
лі. Щодня вони здають
на заготівельні иуиктн

«МАЛИЙ, ТРУДОВИЙ» СЕМЕСТР
60—70 центнерів гото В.
Бондаренко часто
.перевиконують
денну
вої сировини.
У виконанні цієї ро норму.
боти особливо нідзначнВ. МІЗІК
Миколк
лася бригада
заступник голови кол
Лапуаи,
а
студенти
госпу по виховній ро
Д. Шнляєв, В. Бахмач,
боті з молоддю.

)8 вересня в Будинку
ІЮЛІТОСВІТ» ОбЛЯЄІКЛЧ) КО- І
мі юту партії розпочав
свою роботу республі
канський носі інію дію
чий семінар «Актуальні
проблеми на у к о но-з тек.зичною виховання тру
дящих». У ньому берут»,
учесть партійні, радян
ські, профспілкові і ком
сомольські
іфацівншої
і'сіх областей республіки,
науковців з Києва і Мо
скви, відлові ія.'н.пі нра
ЦІБННКН республіка пеьної
організації
товариства
«Знаття», члени місцевих
організацій
товариства
«Знання». Заняття про
ходить по темі: «А те к
тичіїа робота є трудово
му колективі: зміст, фор
ми, методп, орі аііі.здція»
і
На семінарі про робо
ту партійних організацій
і Кіровоградської області
по вдосконаленню атеїс
тичного виховання насе
лення розповів перший
І секретар обласного комі
тету партії М. М. Кобильчак.
З доповідями в перііііій день виступили: пер
□іий заступник завідуюI чого відділом пропаган
ди і агітації ЦК КомнорІіії України В. Л. Бала
шова, секретар Запорізь
кого обкому Компартії
України В. 1. Петриків.
секретар Київського мі
ськкому Компартії УкІраїпи Т. В. Главах, сек
ретар Укрпрофрлди М. М.
Славяпський,
секретар
ЦК ЛКСМ України В. С.
Плохий, заступник голо
ви правління республі| папської орі анізапії тоI вариства «Знання» 1. П.
І Северчук,
завідуючий
і відділом пропаганди і
■ агітації
Хмсльвяцькотс
І обкому партії М Д. Мор
ський.
І Вони висвітлили пн
іаїжя підвищення ефек
тивності атеїстичної ро
боти в трудових колек
тивах, поділилися досвіІдом організації агеїстпч- ■
иої пропаганди
серел І
різних верств населення. ■

Вчора учасники семі В
пару продопжнлй працю- *
вати по секціях. Було за- к
І Слухано ряд доповідей. ■
Наші гості побували в І
Комяанпвському,
Кіро- ■
і оі радському
ДолинСЬКОМУ. Бобрииецькомт- д
|
та інших районах облас В
*
ті в містах Кіровограді В
І Знам’янці
Олександрії, В
де взяли участь у ярове В
деині дня лектора, вмету- ®
лплн з лекціями в трудо
вих колективах промін • І
лг.вях
підприємств, у В
^колгоспах і радгоспах.

1

/

-

,/Молодий ковіунар(і ________________________ —20 вересню 1®8О рожу
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У ПОХОДІ РОСТУТЬ ПАТРІОТИ
У червоних слідопитів країни великий збір: сьогодні □
Мінську відкривається IX Всесоюзний зліт переможців
походу комсомольців і молоді по місцях революційної,
бойової і трудової слави радянського народу. Про цей
патріотичний рух розповідає в розмові з кореспонден
том ТАРС 3. НУЛИКОВИМ голова Центрального штабу
походу Маршал Радянського Союзу І. X. БАГРАМЯН.
— На зустрічах з молод одному строю з ними —
дю вас, Іване Христофорови- мільйони учасників турис
чу, часто називають «комсо тичної експедиції молоді
мольським маршалом». Як «Моя Батьківщина—СРСР»,
ви ставитесь до цього «по- військово-спортивних
ігор
застатутного* звання?
«Зірниця» і «Орля».
— Я пишаюся ним. Так
Назвемо лише деякі ре
само, як 1 моєю «армією? — зультати копіткої роботи
60 мільйонами юних патріо червоних слідопитів. Понад
тів країни, які ведуть безус 350 тисяч воїнів, які відда
танний пошук героїв рево ли своє життя за Батьківщи
люції, війни і праці, вихо ну, стали відомі завдяки по
вуються на їх прикладі, шукові школярів. Про на
своїми ділами зміцнюють і родні подвиги розповідають
примножують традиції стар експозиції більш як 140 ти
ших поколінь.
Особливо сяч музеїв, кімнат і кутків
приємно, що наші піонери і революційної, бонової і тру
молодь не обмежують спою дової слави.
патріотичну діяльність бла
ветерани, горді тим.
городною розшуковою ро щоМи.
для юнацтва країни тра
ботою — вони прагнуть бу диції
—
тільки норми і оти першими в навчанні, пра еєдінкн, не
й риси харак
ці, громадській роботі, стати теру, які але
з цонадійними
захисниками КО.ІІІНІЯ в передаються
покоління.
Батьківщини.
. — Зліт у Мінську підіб’є
.П'ятнадцять років тому під підсумки дев’ятого етапу
девізом «Ніхто не забутий, походу. Чим він знаменник
ніщо не забуте» народився для червоних слідопитів?
Всесоюзний похід. Мені, ве
— Присвятивши його 110-іі
теранові. радісно, що з ту річниці
з дня народження
ристичної акції мододі вій В. І. Леніна
і 35-річчю Пе
виріс у справді масовий рух. ремоги, юнаки
і дівчата впи
який но суті став комплекс сали
нові
сторінки
в
ною системою виховання безсмертну Ленініану.
юнаків і дівчат на героїч Літопис подвигу радянськихв
них традиціях партії і на
у Великій Вітчизняній
роду. В одній похідній коло людей
війні. В ході цього етапу на
ні на маршрутах розшуко- родилися
нові ініціативи, які
вих експедицій — молодий дістали гарячу
підтримку у
робітник і студент, колгосп мільйонів молодих
патріотів.
ник і школяр. Різноманітни
Одна
з
них
—
Всесоюзна
ми є п форми їх участі в по вахта пам’яті. Двічі
вже
ході.
Юні москвичі з школи пройшла вона в комсомоль
№ 703,.наприклад, організу ських організаціях країни
вали будзагін «Гарячі серця.» напередодні Дня перемоги, і
і на зароблені в п'ятій тру всі її заходи — урочисті лі
довій чверті кошти створили нійки пам'яті в школах, ву
пам’ятник захисникам сто зах, на заводах 1 в колгос
лиці в роки Великої Вітчиз пах. уроки мужності, зустрі
чі з ветеранами війни, зма
няної війни.
Таких прикладів чимало. гання з військово-технічних
Маршрутами походу кроку видів спорту та інші — ста
ють молоді робітники, які ли хвилюючим свідченням
зарахували в свої бригади вірності юнаків і дівчат
героїв, і хлопці з клубів і справі батьків.
університеті» майбутніх вої
Ефективного Формою ви
нів. які з ентузіазмом освою ховної роботи зарекоменду
ють військову справу, юні вали себе створені в ході
кіно- і фотодокумєнталісти'. десятого етапу всесоюзної
які пишуть літопис народно героїко патріотичні
клуби
го подвигу, і члени тнмурів- «Мала земля» в Новоросій
ських загонів, які шефству ську, «Прометем.» у Дніпро
ють над сім’ями інвалідів петровську та «Періпоцілкивійни і загиблих воїнів. В ниіз> в Алма-Аті. У цих клуТ--_* ЧЫГЯ

СЇЖЕЗОЯЗП

бів грандіозний актив — всі
учасники походу. Юнаки 1
дівчата глибше прилучаю
ться до величезного ідейно
го багатства творів това
риша Л. І Брежнєва «Мала
земля». «Відродження». «Ці
лина». зустрічаючись з ге
роями цих книг, знайомля
чись з тим, як Примножую
ться у трудових подвніах
наших сучасників героїчні
традиції тих років.
G у нинішнього етапу по
ходу і ще одна чудова риса:
у ході його в комсомоль
сько-молодіжних колективах
широко розгорнулося зма
гання під девізом: «П’ятиріч
ці — ударний фініш! XXVI
з’їздові К1ІРС — гідну зу
стрічі». Розпочата в усіх
комсомольських
організа
ціях країни естафета удар
них справ молоді, присвяче
на партійному форуму, гжс
назвала перших своїх ге
роїв —- мільйони юнаків і
дівчат, які завершили осо
бисті п'ятирічні завдання.
Про ці та інші добрі діла
розкажуть у Мінську учас
ники походу.
— А як буде організова
ний зліт?
— Він задуманий як вели
ке юнацьке свято і одночас
но боновий огляд ВІЙСЬКОЄОпатріотичиої роботи. В уро
чистому відкритті його ня
Центральному стадіоні «Ди
намо» столиці Білорусії візь
муть участь 55 тисяч чоло
вік — червоні слідопити З
усіх куточків країни. ве
терани революції, війни і
праці, герої десятої п'яти
річки.
А потім учасники зроб
лять 15-кілометровий похід
по місцях бойових дій вій
ськових частин і партизан
ських загонів Білорусії. За
вершиться він мітингом —
реквіємом па меморіальному
комплексі «Хатішь».
У програмі зльоту — засі
дання в одинадцятії героїкопатріотичних клубах. де
учасники обміняються дос
відом проведення Всесоюз
ного походу, розкажуть про
результати пошуку. Відбу
дуться змагання з військо
во-технічних видів спорту,
зустрічі з воїнами.
За традицією із зльоту
прийме старт комсомоль
сько-молодіжна
естафета
вздовж- державного кордону
СРСР. Юнаки і дівчата при
свячують її XXVI з’їздові
КІІРС.

ЖЯі

су (бурякова гичка, соло
Цією картиною не защи очищені корені лягають у
ма чи кукурудзяне бадил
пуватись не можна. Широ кузови автомашин Олек
ля,
багаторічні трави) за
ко розкинулося смарагдо сандра Горелого та Василя
Автомобілі кладуть не менше чоти
ве поле буряків ,а по ньо Пасічного.
му пливе голубий потуж їдуть на Долинський цу<:- рьох тисяч тонн.
Заготівля вже ведеться.
ний красень РКС-6. Шість ровий завод.
Ось до
гичкозбиральної
Усі операції буряковорядків відразу бере са/лсмашини Олександра Осипди
виконують
чітко.
Цьо

хідний бурякозбиральний
чука
підходять
колісні
комбайн, що його веде му сприяє те, що техніку
плантацією молодий меха до сезону бурякозбиран трактори Анатолія Шиш-.інізатор Олександр Кова ня підготовлено добре. на та Віктора Кривила.
Самохідний комбайн ме Причепи швидко напов
лик.
— Як
нині
врожай, ханізатора першого класу нюються зеленою масою, і
Олександра Ковалика — трактористи ведуть свої
Олександре?
— Боюсь перехвалити, один із перших, що по машини до силосної тран
але плантація
говорить явилися в районі. Моло шеї. Тут гичку разом з ін
дий комбайнер дбайливо шими компонентами Щіль
сама за себе.
но утрамбовують. Безпе
рервно гуде трактор Ми
коли Олійника, що ущіль
РЕПОРТАЖ ІЗ ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ
нює силосну масу в дру
гому відділку. Прагне не
відстати від свого колеги
Валентин Дедов з другого
відділка. Щодня в силосні
траншеї
лягає
150—/ии
доглядає
за
ним.
Досить
І він піднімає корінь,
тонн соковитого корму.
зважує на долоні. Задово сказати, що машина вже
За роботою всіх меха
лено усміхається.
Буряк чотири роки працює без нізмів
пильно
стежить
ремонту і ланка технічного обслуго
справді важкий, налитий. капітального
Молодий
механізатор працює чудозо. Не в гір вування на чолі з поміч
нетерпляче поглядає на шому стані й автомобілі ником бригадира першої
свою машину. Йою легко шоферів Олександра Горе тракторної бригади Ми
зрозуміти. Хлопцеві хо лого та Василя Пасічного. хайлом
Балашовым.
Ра
четься швидше знову взя За один день водії роб- зом 3 ним аиїздить на по
ти в руки штурвал. На та лять не менше трьох рей ле й інженер по ремонту
кій ниві й працювати при сів на відстань понад 60 сільськогосподарських ма
ємно. За десять—п’ятнад кілометрів, перевозячи по шин
колгоспу
Микола
цять хвилин
комбайнер 15—16 тонн буряків.
Сердюк. Будь-яку полом
Голоза
колгоспу
Анато

напознює
шеститонниЙ
ку вони швидко усунуть
причіп.
Його
колісним лій Тарасович Гузема обе прямо тут, на полі.
трактором вивозить з по режно (невідомо, яка бу
Все ширшає потік цук
ля Анатолій Бойко. А на де погода далі) каже:
— Урожаєм
цукрових рових буряків, що йде з
черзі вже тракторист Ми
хайло Юрків. За такий же буряків ми задоволені. За колгоспного поля на прий
час наповнюється і його раз важливо не тільки мальний пункт. Господар
про
тракторний візок. Один за вчасно зібрати його, а й ство зобов'язалося
одним курсують від ком по-господарському вико дати їх нині близько деся
ти тисяч тонн. Молодь
байна до буртів трактори. ристати гичку.
Так, це важливо. Вико колгоспу розуміє важли
Збирання коренів у кол
госпі «Іскра» Новгородкіь- ристання гички допоможе вість цього завдання і до
запас кладає зусиль, щоб швид
ського району ведуть по створити надійний
токово-перевалочним спо кормів. Минулого року, ко й без втрат зібрати ви
собом. Усі роботи механі наприклад, у господарстві рощений урожай цукрової
зовано. Ось на краю поля, використали її з іншими сировини.
В. ШАРІЙ,
куди підвозять
буряки, компонентами три з поло
спецкор «Молодого
запрацював
автонаванта виною тисячі тонн. Цього
комунара».
жувач Василя Танова. До року комбінованого сило

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

ПЕРЕДМОВА ДО
ПОЛІТЗАНЯТЬ

КОМПЛЕКТАЦІЮ
ЗАВЕРШЕНО
У Ленінському районі
м. Кіровограда заверше
но комплектацію гуртків
політосвіти та економіч
ного навчання молоді у
всіх 57 комсомольських
організаціях.
— Нинішнього року, —
розповідає другий секре
тар райкому комсомолу
Анатолій Машковськпіі.—
політичним та економіч
ним
навчанням
буде
охоплено молоді значно
більше, ніж минулого.
Більше 3600 юнаків і дів
чат сядуть за парти. За
традицією, добре про
йшла комплектація гурт
ків у комсомольській ор
ганізації заводу «Черво
на зірка?. По-діловому
підійшли до цієї справи
« па фабриці «Індпошиву
■ та ремонту одягу*,_ де
И створено 7 гуртків. РозЯ ширилася мережа поліЯ тичного та економічного
а навчання і за рахунок
■Ц иовоствореиих гуртків у
новостворених
комсо
мольських організаціях.
■ Таких, наприклад, як op
fl ганізація обласного апте■ коуправління.
І 155
пропагандистів
В прийдуть до своїх слухаI чів у новому навчально
му році. За традицією,
партія направляє на ро■ боту з молоддю кращих
1 своїх бійців ідеологічно| го фронту. Разом з тим,
■ до загону пропагандистів
■ уливається нині 29 моло
дих, які, в свою чергу,
■ самі
навчатимуться у
І школі молодого пропаI гаидиста ,
І Ну, а в ці дні гуртки
оснащуються, так би мо■ вити, технічно: готується
І програмна
література,
І оформляються
стенди.
І Словом, усе робиться
І для того, щоб зустріти
І новий навчальний рік у
■ осс'озброєнпі.
І
о. СИГАЄ0А,

І

ДОРУЧЕННЯ ЧИ БАЛИ?

КОЛИ ПЛАЧЕ
КОМСОРГ
«Здрастуй, дорога редак
ціє! Ось уже другий рік ме
не обирають комсоргом. Ду
же хочу, щоб комсомольці
моєї групи жили цікаво. Та
частіше трапляється тан: за
пропонуєш провести вечір —
усі відмовляються. Кажуть,
що їм нецікаво. Допомо
жіть...
Як бути? Що треба зроби
ти, аби всі подружились,
брали активну участь у ком
сомольській роботі?..
Лариса М.
м. Кіровоград»,
ГП ІСЛЯ «ПАР» в аудиторіях
■ ■ тихо. Але що це? Я про
чинила дзері. У порожній
кімнаті плакала дівчина:
— Вибрали комсоргом..,
Не виходить у мене. Сьо
годні проводжу збори. «Які
ж справи намітимо?» — пи
таю. Усі мовчать. «Вам що,
нічого не цікаво?» І тут
хтось басом: «Чому ж, ці
каво. Збори скоро закін
чаться?»

Ніщо не потрібно. Тільки
б швидше розбігтися. А в
кожного у шкільній харак
теристиці — декілька -до
ручень, І майже, кожен був
у школі членом комсомоль
ського бюро, комсоргом
класу чи школи. Чому така
байдужість?

А ПОЧАЛОСЯ...
Цей випадок згадався ме
ні під час звітно-виборних
зборів. Висіупав комсорг.
Називав кращих, критикував
відстаючих. Анатолій сидіз
у куїку, біля вікна, і читав
підручник (завтра ж семі
нар). «Середняк». Про ньо
го не будуть різко вислов
люватись з трибуни. Вчиться
ж бо добре.
А він був комсоргом шко
ли. І значок комсомоль
ський носив, як орден. Граа
у футбол і співав у шкіль
ному хорі. Його ідеалами
були Микола Островський і
молодогвардійці..,

ґ* В МАТЕМАТИЦІ термін:
** «точка
перелому» —
місце, де пряма міняє свій
напрям. Такий перелом був
і в ного комсомольській біо
графії. І почався чи не з то
го, коли вперше змирився з
формалізмом: підписав про
токол зборів, яких не про
водили. Було соромно. На
магався себе виправдати:
комсомольська організація
одна з нращих у школі, а що
зборів не провели — так ма
ло чого не буває...
Та й урон формалізму вже
був. Не був принциповим
Анатолій і тоді, поли у всьо
го класу особисті комплекс
ні плани виявилися схожи
ми між собою, як близнята.
А вони ж — особистії І за
ними —. особистості!
...Потім — вуз. Майже всі
доручення «звалили» на лю
дей, котрі прийшли після

ГОЛО.С: «Секретар факуль
тетського бюро — і бал, ста
роста, комсорг, профорг —
0,2— 0,5 бала...»

жуються. їх виховує форма
лізм, погано продумані до
Формалістика, коли оці
ручення новачкам і байду
же ставлення ватажків до нюють не людину, не її ко
рисність для суспільства, а
своїх обов’язків.
.місце, посаду. Важливо ж
У комсомольських орга те, що вона зробила, який
нізаціях проходять звіти і результат.
вибори. І на порядку ден
Щоб оц інювати не місце,
ному стоїть розподіл дору
суть
справи,
введена
чень.
Приходить
зміна. а
Збільшується вузівська ком система оцінок, де врахо
вується якість.
На скільки
сомольська сім’я. І як важ балів «тягне» робота ком
ливо нині не ЗйбуїИ про нопідготовчого відділення (60
сорга, старости — вирішує
процентів профоргів і 50 вачків-першокурсників, про група, якою зін керує. Ро
процентів комсоргів — з важливість першого кроку в боту активістів сракультегу
них). Досвідчені, мовляв. А організації. Не забути, що оцінює комісія з представ
про нього забули. Дали, він пов яззний з майбут ників партійної, комсомоль
звичайно, доручення. Та як? ньою активною роботою а ської та профспілкової ор
«Пішов я на збори. Цілу комсомолі.
ганізацій. Гласність,
порізгодину про комсомольську
няльність результатів, мож
роботу говорили. Потім наливість передати досвід то
жуть: вибирай одне з дору РОЗМОВА
чень. «Не зрозумів», — па
варишам —• ось ьцо складає
жу. «Куди тебе записати?»-—
СКЕПТИКОМ,
зміст оцінки. Та все ж... Чи
питають. «А це, — уточ
потрібен тут такий сильний
нюю, — обов’язково?» «Обо ЯКА НЕОДМІННО
стимулятор
ЯК
особливі
в’язково!» — кажуть. Запи
ВІДБУТИСЯ
права при розподілі?
сали в редколегію «Комсо
мольського прожектора».
Громадська робота стала
Чому студент займається
Так розходились їхні до
необхідністю
студентства,
громадською роботою?
роги. Комсомольська орга
природною
умовою
його
ГОЛОС: «Він не відмови
нізація жила своїм життям. ться від доручення, бо знає, існування. Щоб
розвинути
Що у нього при цьому буде активність у юнаків і дівчат,
Він — своїм.
і вищим бал за громадську
Сьогодні
Анатолій
на роботу, а відтак — і кращий певно, не обов’язково га
якісь пільги.
четвертому курсі. У ньо розподіл. Хоч ( не хоче бути рантувати їм
кар єристом»,
Можливо, краще допомогти
го — сім я. І коли комсоЄ і окремі представники -найти громадську роботу
мольські
справи «турбу
кар єристського
племені,
ють» його, то тільки тому, яке навіть з громадської До душі, підказати де і з
чому проявити себе. Візь
що бали за громадську ро роботи — роботи на благо
мемо ще одну сторону ро
боту враховуються при роз колективу — умудряється боти — безкорисливе СЛУ
поділі..,
Відірвати
ШМаТОЧСК
для
ЖІННЯ людям. Хіба за це та
АВАЙТЕ подумаємо, що себе. їх мало, але саме во кож має бути компенсація?
ни є тим «фактиксм», на Думаю, що це так само, як
ж сталося.
Зібралися,
записалися, оголосили.
З який спираються деякі, ухи платити за чесність. І ще
першого дня посіяли бай ляючись зід доручень, або одне. Чи можна ставити пи
дужість до організації. Бі виконуючи їх формально.
тання: навчання чи громад
у а все ж переважна біль- ська робота? Так у науковода ще й у тому, що тоді
Інститут
може
так і не вибрали справж шість (значна!) не може бу- дослідний
нього ватажка, порушили ти без громадської роб оти. прийти «трієчник», на від
Подобається! Штамп?
Ні, повідальне виробництво —
правила, вироблені поко
ліннями комсомольців. А в активна життєва позиція . Те керівник, який не вміє орга
Джерело, звідки йдуть
ус
результаті —- поява пасив
на нізувати колектив на
виробництво і чудові І
пішне виконання завдань...
них. Пасивними не народЩалісти, і організатори.
Л. ЗВАРИМ.

Роздуми кореспондента після
відвідання звітно-виборних
комсомольських зборів
в одному з наших інститутів
ЇОБ! Д5О

Давайте ще розглянемо
бальну систему оцінок за
громадську роботу.
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ЗАВДАННЯ
СПІЛОК МОЛОДІ

,,ЛЗІп.подвя

Й стар

Все починається з

Обласний
комсомольський
агітпохід

Для загальної справи • ••
Триває обласний комсомольський агітпохід, присвя
чений 60-річчю промови В. І. Леніна «Завдання спілок
молоді». Наш кореспондент передає з маршруту;

и А МЕЖІ Устипівського
г1 району автобус зупинив
ся. Дівчата в українських
костюмах вручають учасни
кам агітпоходу хліб-сіль,
1 Хліб
нового
врожаю...
Битву за нього вели трид
цять три комсомольсько-мо
лодіжних екіпажі району.
Всій області
відомі імена
Миколи Селезньова (Сахайцаіцька птахофабрика), якай
намолотив 13 385 центнерів
зерна,
Миколи Кравчини
(радгосп «Устнпівськпй»), на
рахунку якого 9330 центне
рів хліба...
■ Є в цьогорічному короваї
и часточка праці комсомоль
сько-молодіжного
екіпажу
водіїв грузовиків колгоспу
Дзержинсьного. Саме
Ко них ми звернулися із запцтаиням: як молодь кол
госпу виконує заповіт Іллі
ча — вчитися комунізму?
«Та спочатку надамо слово
ветеранові комсомолу Тимо
фію Терентійовичу Гноєно
му — учасникові агітпоходу.
Щн вступив до лав РКСЛІ то
го пам’ятного
двадцятого
року.
— Третій з’їзд... Це історія
комсомолу. Це моя юність.
Молодь мого покоління в ан
кеті на запитання про освіту
відповідала:
«грамотний»,
«умію читати»,
«закінчив
дпбкласне училище», «закін
чив приходську
школу»...
На назчання ми поглядали
скоса. Не час, мовляв, треба
воювати. А тут Ілліч закли
нає молодь учитися...
Вчитися! З яким презир
ством ми дивилися раніше
на тих диванів, нотрі від
сиджувались в університеті.
Вчитися! Але НІ школи
зруйновано.
Вчитися! Дуже вже це сло□о не підходило до 1920-го.
Та вже починали вчитися на
_^ронтах громадянської. Подїм училися на фронтах Ве
ликої Вітчизняної, на будо-

комунарі

вах Дніпрогесу і Турксибу .
Вчилися будувати комунізм.
Серпи ГРЕБЕНЮК, секре
тар комсомольської організа
ції автогаража колгоспу іме
ні Дзержинсьного:
— Я народився і виріс у
селі. І тому сільську роботу
знаю з дитинства. Але ось
що дивно: чим більше я знаю
землю, тим більше у мене
виникає запитань. Чому лис
ток кукурудзи пожовк, яки.-:
вітамінів
йому
недодала
земля? На кожному кроці —
запитання.
Хліборобська
праця тому й цікава, що при
мушує все зняття вчитися.
Отож і вчуся заочно в інсти
туті.
Мрії? Перша й найближча —
стати високоосвіченим спе
ціалістом. зберегти інтерес
до навчання.
Микола АЛХІМОЗ, водій:
— «Бути членом Спілки
молоді — значить вести ро
боту так. щоб віддавати свої
сили для загальної спра
ви...? — говорив В. І. Ленін.
Щороку, повертаючись до
цих слів, я запитую себе: чи
зможу «вести роботу так»?
Тому й стараюсь працювати
добре. Адже праця, по Іллі
чу. — це засіб, який може
виправляти характер люди
ни, лікувати від байдужості,
егоїзму.
Оленсандр ГУГЛЯ, водій:
— «Віддавати всі сили для
загальної справи». Так жі в
Ленін. Так з::или мої улюбле
ні герої книг — комуністи і
комсомольці. Так мене вчи
ли батьки...
Володимир ЛЛОБЧИЧ,
во
дій:
— Оглядаючись назад, ба
чу. що комсомольська орга
нізація могла б більше впли
вати на стан справ в авгогаражі, куди більше, ній: це
їй удається...

Л. ЗВАРИЧ.

(Телефоном).

КОР.: Володимире За
харовичу, до вас, як до ре
жисера -«Вересневих само
цвітів», таке запитання:
чим цьогорічне свято рігпиться від попередніх?
САВЧЕНКО: По-перше,
воно ювілейне. По-друге,
відбудеться у рік 135-річчя з дня
народження
І. Карпеика-Карого. Цьо
го разу «Вересневі само
цвіти» започаткуються па
садибі-заповіднику драма
турга. Тут
'Г”~
-и|-:-------підніметься
Урочисто
завіса свята.
звучатимуть фанфари, лу
натимуть пісні, вірші. Тоб
то все почисться з Надії.
КОР.: Де проляжуть
дороги свята?
САВЧЕНКО: Практично
по всій області. До речі,
від хутору Надії виїде
спеціальний агітавтобус із
науковцями, кул ьта рм ій цями, журналістами, який
відвідає пам’ятні місця,
пов’язані із життям і
творчістю корифеїв укра
їнського театру.
Протягом тижня колек
тив Київського державно
го ордена Леніна україн
ського драматичного теат
ру імені І. Франка покаже
свою вистав}' «Украдене

" НАШІ ІНТЕРВ'Ю
Традиційне свято теат
рального мистецтва «Ве
ресневі самоцвіти» давно
вже вийшло за межі Ціровоградщини і стало ві
домим у багатьох куточ
ках нашої республіки.
Цього року воно — де
сяте, ювілейне. Розпочи
нається воно сьогодні ;іа
хуторі Надії.
Напередодні події наш
кореспондент зустрівся з
юловним режисером об
ласного українського му
зично-драматичного те
атру імені М. Л. Кропивницького В. 3. Савченком
і взяв у нього інтерв’ю.

Свято театрального
мистецтва

щастя»
кіровоградцям,
Олександрі йц'ям, мешкан
цям Новоукраїнки, Зна
м’янки та Малої Виски.
КОР.: А де виступати
муть кропивничанн?
САВЧЕНКО: Ми гастро
люватимемо в Кіровоград
ському та Новомиргородському районах. Для пас
це буде відповідальним і
хвилюючим екзамепом-звітом перед багатотисячного

аудиторією хлібодарів 1<іровоградщпни. Звичайно,
брати участь у такому свя
ті — висока честь. Особ
ливо для молодих акторів,
які у нашому театрі скла
дають чисельний загін.
Власне, цс свято — твор
чий стимул не тільки для
професійних митців, а й
для аматорів театральної
сцени. Тож «Вересневі са
моцвіти» спалахуватимуть

ЦЕ — ЦІКАВО

у

тішачому світі печер

Родопські гори, розташо
вані на півдні Болгарії, ста
ли об’єктом уважного ви
вчення спелеологів. Захоп
люючнй світ печер, таємни
чих гротів, наповнених шу
мом підземних рік і водопадів, приваблює в Родопи та
кож багатьох студентів і
школярів — членів спортив
них секцій і наукових гурт
ків.
Щоліта групи юних дослід
ників з альпіністським споряджеиням, рюкзаками
та
електричними ліхтариками
спускаються
в підземний
світ гір. щоб пізнати їхню
історію, флору і фауну.
Однією з найбільших серед трьохсот відомих у І-'о-

допах печер вважається Ягодинська. її довжина
—
близько 8 кілометрів. Саме
цю печеру вибрали ниніш
нього року для своїх трену
вальних походів юніI спеміста
леологи родопського
Чепеларе,
котрими керує
школи
викладач місцевої
і
Димптр Райчев.
Тридцять років тому він
створив у школі геологічний
гурток. Тоді діти разом з
учителем вивчали в печерах
різноманітні гірські породи
та
мінерали. Здійснюючи
експедиції в підземне цар
ство Родопських гір.
вони
нерідко знаходили стоянки
людей кам’яного та бронзо
вого віків, иаскельні малюн-

ки. кістки вимерлих печер
них ведмедів і левів. Для ба
гатьох хлопчиків і дівчаток
з м. Чепеларе спелеологія
стала серйозною справою і
вплинула па вибір професії.
Нині деякі з них — археоло
ги. історики, геологи, геогра
фи. Із вдячністю вони зга
дують ту наполегливість, з
якою Д. Райчев вчив їх азам
спелеології, почуттю
това
риськості і взаємовиручки.
Ще в шкільні роки багато
учнів набули популярності
досвідчених
спслсологівпершовідкривачів.
Примі
ром. син Райчева — Геор
гій — нині геолог — свою
перш>? печеру знайшов, коли
йому було всього шістнад-

в гостях
НОВІ ЧАСИ — НОВІ ОБРЯДИ
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?Ж ТРОЯНДИ
Ранок видзвонював ли
таврами святкового на
строю. Вересень пронизував сонячними променями
золотаві крони дерев. Ас
фальтові стрічки доріг сте
лилися під шинами легко
вих авто весільними руш
никами.
Позаду полишився Кіро
воградський ЗАГС, хви
люючий момент реєстра
ції шлюбу, перші приві
тання, марш Мендельсонз.
За зікном машини місто
пропливало усміхненими
обличчями, гомінкими тротуєрами, парком імені Ленінського комсомолу... Вееїльний кортеж прямував

вогнями рамп у клубах і
палацах культури, театрах
і червоних куточках, де
виступатиму гь кращі само
діяльні (олекіивії облає 11.
І, безумовно ж, серед них
будуть переможці й учас
ники XXI іеа тральної вес
ни та VII обласного кон
курсу одноактних п’єс.
КОР.: Ми вже говорили
про ге, що свято геаграль
ного мистецтва почне іьсг.
на хуторі Надії. А де воно
фінішуватиме?
САВЧЕНКО: В облас
ному центрі. 27 вересня на
площі Кірова завершиться
його тижневий похід. За
крпття відбудеться в уро
чистій обстановці, де па
імпровізованій сцені роз
горне свою багатобарвну
програму великий театр.і• лізоваппй концерт. У ньо
му візьмуть участь як іїрофссійііі митці, гак і учас
ники художньої самодіяль
ності. І завершить святе
свою ходу на сцені облас
ного театру імені М. Л.
Кропивнпцького. Тут кия
ни покажуть свою чудову
роботу — виставу «Укра
дене щастя» за відомою
п’єсою І. Я. Франка.

до меморіального кладо кучий граніт білі троянди. почесні баїьки Івана — ють здразицю на честь
вища в районі колишньої І вони спалахують білим його наставниця, кавалер молодих, їхніх батьків, зи
вогнем цноти і тихого ордена Трудового Черво чать усім високої долі і
кріпості...
ного Прапора директор сонячного довголіття. Вір
алесю до смутку.
Стишеною
У глибокій шанобі мо комсомольсько - молодіж ші Твардовського, комсо
Вічного вогню іде 8 ГЛИ
бскій задумі молоде по лоді схиляють голови пе ного магазину № 10 А. І. мольські пісні, приповідки
дружжя Колоусів. Моло ред суворою Пам'яттю на Мороз і директор Кірово з українського фольклору
дий комуніст і комсомол ших батьків, старших бра градського міськпромтор- злились у дзвінкобарвну
райдугу, ідо перекинулась
гу В. І. Потапенко.
ка. Іван і Антоніна сь го тів і сестер.
На добру долю, доста веселим коромислом над
Так, минуле завжди з
годні заручились на вір
ток і щастя молодим під святковими столами щед
на нами..,
ність одно одному
рого комсомольського ве
Приміщення
клубу носять коровай.
спільному життєвому шля
З теплим слозом-вітаз- сілля.
ху. За доброю традицією держторгівлі одяглося в
З побажанням подруж
молоді покладають квіти шати традиційних на ве ням до Колоусів звернув
до братської могили, ра сіллі рушників і килимів. ся інструктор міськкому нього щастя, довічної лю
дянським воїнам, що по Багряними ліхтарями на комсомолу Олексій Коно бові і сімейної злагоди до
молодих звертаються на
лягли за мирне небо Віт стінах світяться рясні ке- ненко.
Комсомольське весілля! чальник обласного управ
чизни, за наше світле май тяги горобини.
Ведучі Л. І. Сидорчук і ління торгівлі В. О. Лимар,
На порозі молодих вібутнє.
Антоніна кладе на лис- тають батьки Антоніни і А. Ф. Бабенко виголошу- директор Кіровоградської

цять років. Судячи по ре
зультатах проведених у ній
досліджень, в її підземних
гротах колись жило плем’я
древніх фракійців.
Щороку пошукова робоча
юних спелеологів з м. Ченеларе набуває більш науково
го характеру Нинішнього лі
та під керівництвом свого
викладача вони приступили
до складання карти найбіль
ших сталактитових і сталаг
мітових печер, які зустрі
чаються в Родопських
го
ра?:.
Багато матеріалів, зібра
них школярами в експеди
ціях — щоденники, карти,
фотографії — опубліковані і»
солідних наукових журна
лах. Юні дослідники стали
також активними помічни
ками у створенні в їхньому
рідному місті першого а
Болгарії музею спелеологи,

К. ПУЧКОВ.

(ТАРС).

оптово-роздрібної фірми
«Одяг» М. І. Єсін, директор універмагу «Ювілєйний» В. С. Кришезич, виклнуюча обов’язки секретаря комітету комсомолу
Кіровоградського
міськпромторгу Іра Приходько...
І хоч на цьому весіллі
tie гриміли бубонами тро
їсті музики (їх замінив чу
довий естрадний оркестр),
а молода не колупала
пальцем піч (не звикла, в
її квартирі
газ),
зате
дружки співали, як і завжди водиться на весіллях,
З широких вікон клубу
вихоплювались прекрасні
пісні-птиці.
«Расцветали
яблони и груши», «Два
кольори», «Подмосковные
вечера», «Кохана моя»,
«Цвіте терен»... І, звичайно ж, звучали вірші. Поезії
відомих радянських поетів
і перші, несміливі спроби
початкуючих поетів.
А у фойє святкував вічно молодий вальс. І в цьо
му барвистому вихорі, се
ред усмішок і квітів, повільно випливала молода.
В ажурній фаті і в білому
платті, вона сама була схожою на білу троянду —
символ чистоти, вірності і
любові...
І думається, що цей
день на все життя запам’я
тається завідуючому секцією
радіокульттоварів
комсомольсько - молодіж
ного магазину № 10 Івану
Колоусу і його дружині,
продавцеві магазину фірми «Одяг» Ангоніні Колоус.
В. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «Молодого
комунара».
Фото Г. СТОБЕРСЬКОГО.
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ПЛЕЧЕ
СТАРШОГО ДРУГА

СПОРТ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА

АЗК0В11Й корабель
відняв вітрила, осьось відчалить від берега.
Пасажири зручно посіда
ли за столиками і... ла
сують морозивом. Незви
чайне кафе в міському
луколарку біля річки
Лопань — подарунок ма
леньким харків’янам.

Всі ранги нагород
сандрії Василь Терентьсв.
Його землячки кандидати
у майстри спорту
Алла
Маргаленно та Світлана
Петрова привезли до рід
ного міста бронзові наго
роди: перша за виступ у
бігу на 800, друга — у бігу
на 1500 метрів. А канди
дат у
майстри спорту
Олександр Иссьян (Світловодськ) був другим на і
ніші
восьмисотллетрової
дистанції.
У командному заліку на
ші земляни серед тих, хто
виступав у другій групі
(тут було шістнадцять ко
лективів), зайняли
другу
сходинку п’єдесталу
по
шани. Першими були пол
тавчани, а третіми — лег
коатлети
ІЕанс-Франкіащини.
У цьому успіху — заслу
га і наставників
наших
легкоатлетів: кіровоградця В. К. Іванця, світловодця І. І. Мірошниченка та
М. Є. Жєребятсеа з Олек
сандрії.

ОРІЄНТИР

ТіИЙ ВКжРйИКЙ'
У суботу і неділю
В КІНОТЕАТРІ «КОМ
СОМОЛЕЦЬ» демонстру
ватиметься
художнії«
пригодницький
фільм
«ПРОЩАЛЬНА ГАСТ
РОЛЬ «АРТИСТА». (Се
анси о 9.20, 11.10, 13.00,
14.50,
16.40,
18.20,
20.50).
У КІНОТЕАТРІ
«МИР» — мультфільм
«НА ДИКОМУ ЗАХО
ДІ». (Сеанси о 9.20,

щшк вин,
S1 «ЧСРВВКІ
ВІТША»!

ЇІЕМГЧОНАТ центральної
* ради ДСТ «Авангард!)
з легкої атлетики три дні
проходив у Криеому Розі.
У ньому взяли участь по
над
300
спортсменів.
Особливого успіху домог
лися кіровоградські майєтри спорту СРСР Леонід
Левченко (у потрійному
стрибку) і Ольга Демеха (у
бігу на 1500 метрів). Вони
піднялися на вищу сходин
ку п’єдесталу пошани і
здобули право «захищаіи
кольори»
авангердівців
республіки на першості
ВЦРПС.
Золоту медаль на біго
вій дистанції 10 000 метрів
також здобув кандидат у
д^айстри спорту з Олек-

it

В. ІЕЕРДОСТУП,
громадський корес
пондент «Молодого
комунарам.
На
знімку:
студент
факультету
фізБИхееання
Кіровоградського педінсти
туту імені О. Є.
Пувніна
майстер спорту
Л. ЛЕВ
ЧЕНКО.
Фото В. ХАЩННІНА.

ЕНЕРГЕ ТИЧ
ЖИТЛОВО-КСКОМУ Н А Л ЬНОГО
ВІДДІ
ЛУ ОБ’ЄДНАН
НЯ
«ДНІПРОЕНЕРГОБУДІНДУСТБІЯ» ЛЕО
НІД МУСІЄНКО
ЗАЙМАЄТЕ С Я
БАГАТЬМА ВИ
ДАМИ СПОРТУ.
НАЙК Р А Щ Е
ЙОГО
СХОД
ЖЕННЯ —
ГИРсОЕИКА.
3 Н І мНа
nFH3EF
ОБЛАСТІ З ГИР Ь О В О Г О
CROFT У Л. МУ
СІЄНКО.

Тут, як на справжній
шхуні, — щогли, штур
вал, палуба, офіціанти в
матіюських
костюмах.
Після «подорожі» маля
та по трапу спускаються
на берег, де на них чека
ють не менш цікаві роз
ваги в дитячому містеч
ку «Червові вітрила». І
хоч особливо людно тут
влітку, у ЗИМОВІ ДНІ лукояарк теж прийматиме
гостей. Крім традиційних
розваг, на дітей чекає 1
катання, на санях, в які
запряжені північні лай
ки.
У спорудженні дитя
чого парну брали участь
иолектіїЕіі підприємств,
співробітники проектних
інститутів, архітектори,
художники. З часом в
цьому мальовничому ку
точку на березі ріки
з’являться літній театр,
спортивні
майданчики,
яхтклуб 1 канатна дорога.
Тільки за останні роки
в індустріальному Хар
кові створено близько
300 зелених куточків у
житлових масивах, на.
території заводів, дитя
чих закладів.

11.00,
13.00, 14.40).
Художня
кінострічка
«ПОВЕРНЕМОСЯ ВО
СЕНИ». (Сеанси о 15.50,
17.20, 19.00, 20.40).
У голубому залі КІНО
ТЕАТРУ ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО — «БЕ
РЕЖИСЬ ЗМІЇ!» (Се
анси о 10.00, 12.40,
15.20, 17.50, 20.20).
Останні дні працюють
МОСКОВСЬКИЙ
З Н І-

що стара туристична база
непридатна для відпочинку,

а про будівництво нової ніхто не турбується.
І ось на березі
згідно спільного

Дніпра,
рішення

адміністрації,
партійної,
профспілкової та
комсомольської організацій роз-

Кор. РАТАУ.

<

РИНЕЦЬ 1 АТРАКЦІОН
«КУЛЯ
СМІЛИВИХ»
(во вул. Волкова, біля
заводу друкарських ма
шин).
У
звірниці
демон
струються слон, тигри,
леви, леопард», ягуар,
чорна пантера, вовки, бі
лий, бурнії та гімалай
ський ведмеді, пума, ри
сі, мании, рідкісні птахи.
$

♦

♦

знімку: оця
енергійна --------меіпнанка звіринцю — люди..... •^~
неподібна мавпа — ста
ла улюбленицею кірово
градської дітвори.
Фото В. ГРИБА.
На

швидка,
іиьмдпи,

Своїми руками
Ще- зовсім недавно в ко
лективі
Олександрійської
ТЕЦ-3 були нарікання на те,

року

І от через нілька тижнів
на березі, серед мальовни

почалося будівництво НОЕСЇ
підтуристичної бази. На
присмстеі створили
ко/лпленский будівельний загін,
до складу якого увійшли ро
бітники майже всіх цехів
підприємства. Багато й ком
сомольців етапи будівель
никами. Молодь
ще
раз
довела свою боєздатність:
працювали по 10—12 годин
на зміну, але ніхто не нарі
кав на труднощі.

чої природи, виросли аку
ратні котеджі. Швидко за

вершили енєргетини й опо
ряджувальні роботи.
Перші групи відпочиваю
чих уже побували на турба

зі, яку назвали коротко
точно — «Енергетик».

В. БОРЕЙКО,
начальник зміни
цеху
палиеоподачі Олександ
рійської ЇЕЦ-3.

ДИСК-ЗАЛ

снаст. ли ро.иу слинка

Фсто Л. ТАРАСЕННД.

ка
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Нещодавно на телеекранах Едруге де
монструвалася художня кінострічка «Три
мушкетери». У фільмі багато музики,
пісень, які сподобалися і запам’яталися
нашим читачам. Про це розповідають
листи, адресовані «Диск-залові».
Сьогодні ми виконуємо побажання
учнів Грузчанської середньої школи Кі
ровоградського раііону, їхньої односель
чанки Людмили Д., а також Вікторії
Маслениченко з Бобрннсцьного району.

раз иіел.ме.м.' ( лісг.сл

■■

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА
О. лите, скРї.-г>ит

Турнір сподівань
Миколаїв, Палац спор
ту «Трудових резервів».
Особиста першість укрради «Трудових резер
вів» серед юнаків 1963—
1965 рр. народження.
115 учасників.
У цих змаганнях взя
ли участь і кіровоградці.
У вагових категоріях до
45 і 81 кілограмів чем
піонами товариства ста
ли дев’ятикласник се
редньої школи № 27
Сергій Романов та деся
тикласник
середньої
школи № 13 Андрій Гу
дак. «Срібло» дісталося
вихованцеві МП’ГУ № 2
Юрію Кожанову та учне
ві середньої школи № 27

МУШКЕТЁРОВ

Ігорю
Шевченку,
учень школи № 22 Вале
рій Дмитрієв повернувся
додому з «бронзою».
Андрій Гудак та Ігор
Шевченко у складі збір
ної укррадв «Трудових
резервів» днями виступа
тимуть у Лспінакані на
першості центральної ра
ди свого товариства, а
потім,
уже разом з
ІЗ. Дмитрієвим і С. Ро
мановны, візьмуть участь
у міжвідомчій першості
республіки.
М. СУШКО,

старший тренер об
ласної ради «Трудсеих резервів».
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Припев:
По-ра-ло-ра-порадуемся на своем веку
Красавине и кубку, счастливому клинку.
По-ка-ио-ка-покачивая перьями
„
г
’>а шляпах,
Судьбе не раз шепнем: «Мерен боку»!
Опять скрипит потертое седло.
И ветер холодит былую рапу.
Куда вас, сударь, к черту занесло?
Неужто вам покой нс во карману?

Припев.
Нужны Парижу деньги — се ля в»!
Но рыцари ему нужны тем паче.
Но 'по такое рыцарь без любви?
И что такое рыцарь без удачи?

Припев.

ИГР. Си

Редактор М. УСНАЛЕНКО.
«Молодой коммунар» —
орган Кирсвсградсксго
областного комитета
ЛМСМ Украины.
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