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І Контрольный экземпляр
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ПРОЛЕТАРІ! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

УРОЖАЙ-81

НА «СОЛОДКИХ»
ЛАНАХ
* Нинішнього року' мине
рівно десять років, звідко
ли в колгоспі
«Прогрес»
тракторна бригада стала
називатись комсомольськомолодіжною. Молодь тоді
заявила про себе на повен
голос високими показника
ми
в труді,
дбайливим
ставленням до техніки,
доброякісним виконанням
робіт. За десятиліття чима
ло змін сталося в трактор
ній бригаді, вийшли з-мо
лодіжного віку багато ме
ханізаторів,
дехто пішов
на пенсію, але комсомоль
сько-молодіжною'
вона,
бригада, не перестала на
зиватись. Бо поповнюється
колектив
щороку комсо
мольцями
■— молодими,
невгамовними. їм доруча
ють вершити важливі енраіз-ц.
' ’

!

По 300 центнерів цукро
вих буряків зобов’язалась
отримати молодь брргзди
в першому році одинадця
тої п'ятирічки,
Весіїяяовольові роботи
1нідтверджують
— бути такому
врожаю. Сьогодніі МСХЗІІІзагори спушують мі/кряддя па бурякових
даііах.
і іайбільшу цифру:-виробіт
ку ставлять обліковці нині
проти МІ 3-50.
Трактор
вод;иь член КПРС Анато
лій Іванович
Сергатнй і
1РЗ нкомсорг
тракторної
бригади
молодий, кому
ніст Віктор
Довженко.
Щодня хлібороби ’переви
конують змінне завдання.
Про якість роботи — тур
бота особ.іиеа, адже від

З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

ОКРИЛЕНІ
ПОДВИГОМ
КОСМОНАВТА
...І ось знову
КОСМІЧНИЙ
поліг. І знову був на -Орбіті
наш зе/лляк —Л. І. Попов,
~
Усі сім днів,
поки тривав
політ, у нас у школі тільки
й розмов було, що про цю
визначну подію. На уроках,
у гуртках,
у стіннівках ми
розповідали про свої почут
тя гордості і причетності до
ПОДЕИгу радянського космонавта.
Значно активізував .робо
ту кьуб
інтернаціональної
дружби. Сприяло цьому те,
що в складі екіпажу «Союз40» літав громадянин Со
ціалістичної Республіки Ру
мунії Думітру Прунаріу.
Щедрими руками прийня
ла в спої обійми
зоряних
побратимів Земля. їх радо
иітають мільйони людей усі
єї планети. Дзвінко лунає і
наш вітальний голос — го
лос школярів. Ми урочисто
обіцяємо двічі Герою
Ра
дянського Союзу, льотчикуносмоьавту, нашому земля
ку Леонідові Івановичу По
пову, що « будемо гідними
продовжувачами його вели
ких
справ, множитиме/ло
славу нашої Кіровоградщини.

Ю. МАШАР,
учень,
є. Підвисоке,
Новог.рхангельсьний
район.

цього значною мірою зале
жить трьохсотцсіиисрнпіі
урожай.
В. ЛУПАН,
інструктор НоБОМКрГОродського
райкому
ЛКСМ України.

А ТЕПЕР—РОБОТА
У колгоспі імені Кунбишева і'айворовського ра
йону лише кілька років то
му
почали вирощувати
цукрові буряки за інду
стріальною
технологією.
Проте
більшість членів
механізованих ланок добре
оволоділи прийомами об
робітку рослин без затрат
ручної праці. Допомогла в
цьому школа передового
досвіду, котра діє в райо
ні.
Сергій
Коломієць
—
один із її слухачів
Ппиі
після кількамісячної нау
ки він працює за кермом
трактора Т-70. Вперше са
мостійно рихлпть міжряд
дя цукрових буряків. Від
сутність досвіду хлопець
компенсує справжнім ком
сомол ьськл .м
за взят тя м.
Тому й проводить щодня
то роботу на 27 гектарах
замість 22, передбачених
завданням.
Успішно трудиться й ін
ший молодші механізатор
нього господарства — Сер
гій КобИльчак. Вій теж пе
рекриває змінні норми.
Більше п'ятнадцяти мо
лодих механізаторів кол
госпу
лідвішСували свій
професійний рівень у шко
лах передового досвіду і
підвищення
кваліфікації.
Піші всі вони успішно за
стосовують набуті знання
па практиці.
О. УСАЧУК.
ГгйБОронсьний район.

Обласний
семінар
Про
завдання
комсо
мольських організацій об
ласті у світлі рішень XXVI
з’їзду НПРС,
положень і
настанов, висловлених то
варишем Я. І. Брежнєвим
у
Звітній доповіді
ЦК
НПРС, ішлося вчора на зу
стрічі в обномі ЛКСМ Ук
раїни других секретарів і
секретарів — завідуючих
відділами учнівської моло
ді міськкомів та райкомів
комсомолу.

Цією зустріччю почався,
обласний чотириденний се
мінар других секретарів і
секретарів — завідуючих
відділами учнівської моло
ді міськкомів тачрайкомів
ЛКСМУ. Сьогодні семінар
продрвзкує роботу на базі
турбази чБірюсппка». що в
Знам’япському районі. В
його програмі — зустрічі
із секретарями та відпові
дальними працівниками об
кому ЛКСМ України, жур
налістами обласної газети
«Молодий комунар», робота
но секціях і в творчих се
мінарах, знайомство з ро
ботою Олександрійського
.міськкому ЛКСМ України,
екскурсії па підприємства,
в культосвітні заклади то-
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ГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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У постанові відзнгчасть-1
ся, що комітети комсомо
лу обласного центру про
вадять певну
роботу по
поліпшенню доберу, роз
становки
та
виховання
комсомольських
кадрів і
активу,
їхньому ідеинопслітичнсму
загартуван
ню, вихованню
високої
відповідальності за дору
чену справу.
У комітетах комсомолу
працює міцне ядро моло
дих комуністів; підвищу
ється загальноосвітній рі
вень усіх категорій кадрів
і активу. Міський та ра
йонні
комітети активно
працюють над удоскона
ленням стилю роботи ком
сомольських працівників,
дбають про впровадження
ними кращого досвіду ор
ганізаторської та ідейке“пс-пітичної роботи серед
юнаків і дівчат обласного
центру. Більшість комсо
мольських
працівників і
активістів добросовісно, з
честю виконують свій обо
в’язок, дані їм доручення,
мають авторитет і довір'я
серед молоді, вміло мобі
лізують юнаків і дівчат на
ударну працю, спрямову
ють свої зусилля на фор
мування у молоді активної
життєвої
позиції, марк
систсько-ленінського сві
тогляду, на дальше органі
заційно-політичне зміцнен
ня комсомольських рядів.
Разом з тим, говориться
далі в постанові, роботу з
комсомольськими надра
ми Б міській комсомольсь
кій організації не сплано
вано, ця робота не має
своєї чіткої перспективи.
Протягом кількох років
лишається високою плин
ність кадрів, що порушує
спадкоємність комсомоль
ської роботи,
знижує її
ефективність.
Слабкою ланкою в ро-

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
БЮРО ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ
СТАНОВУ «ПРО РОБОТУ КОМІТЕТІВ

ПРИЙНЯЛО ПО

КОМСОМОЛУ

МІСТА КІРОВОГРАДА ПО ДОБОРУ, РОЗСТАНОВЦІ І

ЕИХ06АННЮ КОМСОМОЛЬСЬКИХ

ТИВУ, ПІДЕИЩЕННЮ ЇХНЬОЇ

КАДРІВ ТА АК-

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ДОРУЧЕНУ СПРАЕУ».

боті з кадрами
міської
комсомольської організа
ції с добір
дійоеогс їх
нього резерву
Ще мало
уваги приділяють міський
і районні комітети секре
тарям первинних і цехових
комсомольських осеред
ків, групкомсоргам та ін
шому виборному активу—
активу, з числа якого мож
на висувати
на комсо
мольську роботу кращих
його представників.
Слабо також
ведеться
робота по добору кадрів
піонерських вожатих.
У комітетах комсомолу
міста є серйозні недопіки
в
організації
навчання
комсомольських
праців
ників та активістів, особли
во низової ланки. Праців
ники міськкому, райкомів
комсомолу мало вникають
у роботу й проблеми пер
винних і цехових осеред
ків, ще рідко приходять в
організації для подання їм
практичної допомоги.
Все це, підкреслюється в
постанові, негативно впли
ває на рівень роботи як
первинних осередків, так
і всієї комсомольської ор
ганізації міста. Все це зни
жує бойовитість організа-

цій, призводить до фантів,
коли комсомольські збори
проходять з порушення
ми статутних аимог, коли
спілчани еибуЕсЮть з орга
нізацій без зняття з ком
сомольського обліку, коїм
члени ВЛКСМ не сплачу
ють комсомольських внес
ків.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни суворо вказало Мі
роЕоградському міськко
му комсомолу, особисто
його першому секретаре
ві Михайлу Сірину на сер
йозні недоліки та упущен
ня в доборі, розстановці
та вихованні комсомольсь
ких кедрі? і активу, під
еищенні
їхньої відяовідальності
за
доручену
справу.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни поставило
вимогу
перед
Кіровоградським
міськкомом
комсомолу
розробити і здійснити за
ходи по
вдосконаленню
стилю роботи комітетів
комсомолу в питанні кад
рової політики, неухильно
дотримуватись ленінських
норм і принципів роботи з
кадрами; особливу увагу
приділити зміцненню ком
сомольських
організацій

профтехучилищ; добитися
того, щоб на всіх
ділян
ках комсомольської робо
ти були
політичне зрілі,
авторитетні працівники та
активісти, які мають необ
хідну теоретичну і профе
сійну підготовку: добиааги-ся спадкоємності о до
борі кадрів; утверджува
ти в діяльності комітетів
КОМСОМОЛУ, комсомольсь
ких і піонерських працгвннків ленінським стиль ро
боти, виховувати у них
високу відповідальність за
доручену ділянку роботи,
діловитість і ціпеспрямбваність, уміння критично
оцінювати досягнуте, ви
могливо
питати за кон
кретні результати і якість
комсомольської
роботи;
боротися з фактам м око
замилювання,
формаліз
му; вжити рішучих захо
дів для поліпшення кав
чання
комсомольських
кадрів і активу, особливу
увагу звернути на навчан
ня низової ланки виборно
го активу, добитися знач
ного поліпшення роботи
шкіл комсомольського ак
тиву; вжити рішучих захо
дів для підвищення відпо
відальності комсомольсь
ких кадрів, усього активу
міста за стан справ у бо
ротьбі з антигромадськи
ми проявами в поведінці
юнаків і дівчат;
постійно
вдосконалювати
стиль і
методи керівництва пер■ИННИМИ комсомольськи
ми осередками.

Бюро
обкому ЛКСМ
України зобов'язало місь
кі й районні комітети ком
сомолу області
глибоко
проаналізувати свою ро
боту по добору, розста
новці та вихованню кадрів
і активу в міських і район
них комсомольських
ор
ганізаціях, вжити заходів
для її поліпшення.

38 трлвяя 1981 рожу-----------

-* »■М’олгоджік жоллуялр*#
ИНУЛОГО року у верес
міському
парку
й відпочинку міс
та Кіровограда проходила
обласна нарада бригадирів
тракторних бригад колгос
пів і радгоспів, працівників
об'єднань
сільгосптехніки.
П учасником був і я. Пам’я
таю, у своїй доповіді голо
ва сиконкому обласної Ради
народних депутатів В. І. Желіба сказав, що тракторна
бригада — нині
головний
господар у колгоспі, радгос
пі. Досвід багатьох трактор
них бригад області (їхні ке
рівники ділилися
ним на
нараді) підтверджує ці сло
ва. Мені тоді подумалоси,
що важливо, дуже важливо
поповнювати щороку свій
колектив молодою зміною.
Тоді і досвід старших посту
пово передаватиметься з
рук у руки,
і не трапляти
меться різких перепадів у
зміні поколінь, і молодечий
ентузіазм
допомагатиме
спільній справі. І — що над
СНергієЮ
з якою
то цінно — така
практика
дівчатка
хлопчики і
стане традицією.
збирають металолом та
Наша тракторна бригада
макулатуру,
працю
вже понад десять років
ють па токах і тварин
комсомольсько- молодіжна.
ницьких фермах місце
І це не тільки тому, що
вих колгоспів, дбайли
більше половини усіх меха
во оберігають природу
нізаторів — хлібороби ві
рідного краю, допома
ком до 30 років/ а й тому,
гають сім'ям загиблих
що саме молодь задає тон.
у роки Великої Вітчиз
Імена молодих ми найчасті
няної війни.
ше згадуємо, коли підбиває
Велику пошукову ро
мо підсумки кампаній, коли
боту ведуть червоні СЛІ
говоримо про результати,
ДОПИТИ ’ Трепівської га
успіхи.
Казарияпської середніх
Взяти хоча б нинішні вес
шкіл.
няно-польові роботи. Вели
Крокуючи маршрутом
кий обсяг їх виконали меха
«Піонербуд»,
піонери
нізатори. На найвідповідаль
Дмптрівської та Іваиніших ділянках трудилися
ковецької десятирічок
г.--------молоді. Ланку по внесенню
над
узяли
шефство
гербіцидів створили торік,
фертваринницькими
коли
вперше
кукурудзу
мами місцевих колгос- • спробували вирощувати за
піп. Хлопчики і дівчатіндустріальною технологією.
активну
ка'
беруть
Очолив ланку молодий ме
Всесоучасть ще й у
ханізатор Василь
Коваль.
юзіїій операції «БАМу
Внесення а грунт гербіцидів
— піонерські мости»,
— операція нова, делікатна.
кожна
Кожен загін,
Та нинішньої весни хлопці
піонерська дружина в
справилися зі своїм зав
данням
бездоганно, хоч і
дні трудового десап гу
площі
зросли: торік лише
по збору металолому
одну кукурудзу (250 гекта
десятки
відправляє
рів) вирощували за новим
сировини
тонн цінної
методом,
а тепер — 450
па заготівельні пункти.
гектарів
кукурудзи та ще
Т. КРАВЦУН, ,
250 гектарів цукрових буря
ків. Механізатори не підве
секретар — завіду
ли.
юча відділом уч
Високу якість,
високий
нівської
молоді
темп у роботі показали мо
Знам’ян с г» кого
лоді хлібороби на весняному
міськкому комсобурякозо/лу полі. 120 гекта
рів лану засіяв Дмитро Ромолу.

XI п’ятирічці
ударну працю,
знання, ініціативу
і творчість молодих

ні в
М
культури

ятирічка

рік перший

«турбота
С®р>Ц,С©'

радість
Піо
нер
буд

0
І

«Ударній праці бать
ків — відмінне навчан
ня дітей» — з
такою
ініціативою виступили
піонери Дяківської де
сятирічки нашого райо
ну. Вони — народ сер
йозний і діловий
—
слів на вітер не кида
ють. Тому н результати
їхнього почину очевид
ні: із 120 піонерів дру
жини 35 учаться лише
на «відмінно», 60 хлоп
чиків і дівчаток — на
с|> і с5». Юні дикіг.ці
зразкові і в праці, І U
спорті, в усіх: цікавих
школи. їхню
справах
ініціативу підхопили в
піонерських
багатьох
дружинах Знам’янського району.
□
Радісно стає па душі,
1 коли ми, дорослі, бачп-

і

машоа разом з досвідченим
М. Є. Йосипенком. Таку ж
площу впорав Т-74 в агрега
ті із сівалкою ССТ-12, яки/л
кермували ланковий Микола
Ткаченко і Володимир Хі
мій. Хлопці засіяли буряки
Майже за три дні.
КЩО говорити про опе
ративність весняно-по
льових робіт, то вона у нас
на рівні: ранні зернові по
сіяли за чотири
робочих
дні, цукрозі
буряки — за

Я

надій Імшинецький — лапи
у культиватора
незідре.-/льовані: одна
заривається
глибоко в грунт, інша зов
сім зверху ковзає. Який же
зиск від такої культивації?
Зупиняю. «Глянь, — кажу,
— на свою роботу. Півдня
змарнував. Це, вважай, піздня твій трактор
диркотіз
ухолосту, а ти сидів без ро
боти». Нічого не
відповів
Теннадій, одразу відрегулюеав культиватор і вже куль-

ПЛЕКАЄМО
ДРУЖНІ

сходи

ВЕСНЯНЕ ПОЛЕ:
ТУРБОТИ
МОЛОДИХ
Леонід Киян — один з наймолодших бригадирів
тракторних бригад в області. Майже дванадцять
ронів тому закінчив він Новгородківсьно сільське
професійно-технічне училище. Працював у рідно
му колгоспі трактористом і ось уже більше деся
тиліття очолює тракторну бригаду а колгоспі
«Шлях до комунізму» Долинсьного району. Спе
ціаліст своєї справи, хороший організатор, ви
могливий, принциповий, справжній комуніст, —
так кажуть про нього товариші. Сьогодні молодий
бригадир розповідає про будні комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади на нинішніх веснянопольових роботах.

»■■■мннмавкиаїм
три, соняшник — за п'ять.
Оперативність значною мі
рою залежить від наявності,
необхідної
техніки. Але й
від сумлінного ставлення до
своїх обов’язків
кожного
механізатора також.
Сумлінне ставлення... Зоно не дається людині з народження. Його людина зиховує в собі. Мені часто доводиться вчити наймолод
ших наших хліборобів. Ні, на
віть не вчити, а просто до
помагати їм зрозуміти, що
це таке —вболівати за свою
працю, найпочеснішу працю
на ' землі. Десь
посеред
весни — культивацію саме
провадили повним ходом —
виїхав я подивитись, як мо
лоді вправляються з робо
тою. Аж глип — брак. Зна
чить, абияк культивує Ген-

тивував
доброякісно,
опісля вибачався. Я впевне
ний, що
наступного раз/
він не повторить
цієї по
милки.
ЕЛЕГКА праця хліборо
ба. Надто тоді, коли ви
никають
непередбачені
проблеми, які, здавалося б,
не так уже й важко розв'я
зати. До сьомого поту, при
міром, працюють -наші ком
байнери в жнива. А все че
рез те, що зернозбиральних
комбайнів не вистачає. На
віть
і про дуже високу
якість не можна
питати з
людей, коли на один ком
байн припадає 242 гектари
жнивного поля. Або ще.
Господарство сіє багаторіч
ні трави, а скиртувати їх ні
чим —
бракує в колгоспі
підбирдча-скир гувача

Н

доводиться тоді
1,6. Тож
звичайнісінькі
братися за
вила...
Хлібороби не пасують пе
ред труднощами. Але й са
мі не повинні їх створюва
ти. Щороку
приходять до
нас молоді хлбпці. Всі во
ни знайомі з нелегкими буд
нями
механізаторськими
(чимало хлопців — з меха
нізаторських династій: Ми
кола Ткаченко, Петро Дю
жев, Михайло
Дзюоа, ін
ші), тому правління
госпо
дарства прагне робити все
для того, аби морально й
матеріально
стимулювати
працю
молодих. Так, на
приклад, молодому
звіль
неному з запас воїнові кол
виплачує 500
госп одразу
підйомних;
нарбованців
років найпротягом двох
сумліннішим вручають но
вий трактор (це питання ви
рішується спільно на збо
рах механізаторів) — остат
нім часом ЮМЗ-6 отримали
Василь Ткаченко, Олександр
Куделя.
Тісні зв’язки нашої брига
ди зі школою . Щороку на
жнивах працюють учні івачівськсї восьмирічки. їх ми
рекомендуємо на навчання
до сільського професійнотехнічного училища. Торік
Сашко Шульженко,
Женя
Литвиненко, Павло Наконеч
ний готували техніку до зи
мового зберігання. Сьогод
ні еони навчаються з Новгородкіенському
СПТУ N2 6.
А зазтра
трудитимуться а
нашій комсомольсько-моло
діжній.
Чекаємо
членів
своєї
бригади і з лаз Радянської
Армії. Кілька днів тому ви
ряджали на захист рубежів
Батьківщини Валерія і Геннадія Імшинецьких (5 травня
в полудень вони працювали
а полі, а о 14.00 знялися з
обліку,
попрощалися
з
хлопцями і подались у Долинську),
а сьогодні вже
чекаємо на звільнення а за
пас Сергія Титаренка і Сте
пана Журавинського. Вонч
поповнять нашу сім’ю, точ
ніше — замінять братів їм-«
шинецьких.
Поля колгоспу «Шлях до
комунізму» засіяно. Засіяно
доброякісно і в строк. Ме
ханізатори дочекалися схо
дів. Нинішнього року вони
дружні, рясні.
л КИЯН,
бригадир комсоахольсЬ“
ио-молодіжної трактор
ної бригади колгоспу
«Шлях до комунізму».

СП

РІЧНЕ ЗАВДАННЯ —
ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ

ІЯМВіі

РЯДОК подяки

НАША
■ЕВГ ВІН

хто
КОЖЕН,
корпусах,

побуває в
на виробни
чих ділянках Малоаисківської
міжгосподарської
птахофабрики, відчує, що
у юнаків і дівчат підпри
ємства нині особливий на
стрій. Це і душевне підне
сення, і висока ділова зо
середженість.
А в основі
— бажання, спільне длч
всіх: достроково виконати
планета соціалістичні
—...... : зо—
бов’язання першого року
ініціативи
п’ятирічки, З
розгорнулося
молоді тут
під
девізом
змагання
зміна —
«Кожна робоча
ударна».

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

т
■

Кращих результатів до
моглися тут пгашниця-оператор М. М. Неруш і елюсар-оператор Анатолій Не
руш. Вони
першими на
фабриці отримали мільйон
яєць.
Активно
включилися в
соціалістичне
змагання
комсомольсько - молодіжний колектив цеху вирощуаання
молодняка (на
чальник цеху молода кому
ністка 3. Цуцол), Першість
тут удержує ланка, а скла
ді якої трудяться
молоді
Норкопташниці Галина
сенко, Людмила
Красна,
Любов Ткаченко, слюсаріоператори Олексій Месюренко та Олексій Брехубреху
нець. Доглядаючи ЗО тисяч
курчат, ланка досягла най
вищого на підприємстві
процента збереження пого
лів’я — 97,5.
— До комсомольців, —
наніс секретар комсомоль
ської організації, головний
інженер С. Метьолкін, —
до молодих
комуністів у і
нас особливі вимоги. Бо на :
них рівняються інші,

Вирішальний
екзамен
тримають цього року пра
цівники птахофабрики. Зо
ни зобов’язалися виробити
понад план 3 мільйони 840
тисяч і продати державі 1
мільйон 730 тисяч ясц->. І
дотримують
слова. При
піврічному плані 7 мільйо
нів 4І0 тисяч яєць уже ви
робили G мільйонів 738 ти
сяч, а піврічний план про
дажу яєць
і м’яса птиці
державі виконали
за чо
тири з половиною місяці.
Серед
правофлангових
соціалістичного
змагання
—
комсомольці і молоді
комуністи
підприємства.
Вони підтверджують своє
рішення — виконати річне
завдання до Дня Конститу
ції СРСР.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

На знімка х:
слюсар-оператор
уА
t_l -ч -R* п * Л 1НЕРУШ;
1 Г— 1-Х V Ікомсомолець
І І 1 вНМК
• « а* а * цеАнатолій
ху вирощування молодняна (четаерта зліва — ЗінаїДе ЦУЦОЛ); з цеху.
Фото автора та

Р. ЄПЕИКІНА.

Молодий перукар
сс.ія
Аджамкп Євгенія Ремигайло — універсальний
май
стер, який може не тільки
зробити гарну зачіску,
а й
створити людям добрий на
стрій. привітним словом роз
віяти
смуток,
і головне,
швидко обслужити кожного
клієнта. А це в її професії
І’е просто.
У салопі вона працює од
на. А село у кас дуже вс.пі
ке. До тою ж Євгенія
об
слуговує і мешканців сусід
ніх сіл. Та кругом вона всти
гає. І завжди чує па свою
адресу щирі й теплі слова
подяки.
Роботою
Євгенії Реми
гай ло задоволені як молоді,
так і літні жителі села. Во/
па вміє всім догодити, знає
кожного свою клієнта смак.
Працює вона у нас yopimiif
но недавно. Та все ж за цей
час — п’ять років — моло
дий перукар устигла завою
вати авторитет і повагу се 
ред жителів Аджамкп. Воин
називають її
з любов'юз
«II аша Євгенія».
Т. СИДОРЕНКО.
с. Аджамка
Кіровоградського району»

-- -----------k8 таралжж 1&81
року

>>МолодЖА ЖОЛИГугжуГГ----

- 9 едіор.-—

ГАЧОК
ФЕЙЛЕТОНІСТА

«ВЕРЕДЛИВІ»
ШШП
Останнім часом паса
жири, які користуються
автобусами кіровоградсь
ких автопідприємств, ста
ли прямо-таки нестерпиими. То їм подай транс
порт, то не зривай гра
фік, то (навіть смішно!)
вручай проїзні
квитки.
Вередують молоді Й ЛІТ
НІ. Так би мовити, рекла
мують свою свідомість.
Але хай би собі обурю
вались
тільки в салоні
автобуса, так ні, пишу:*»
у різні інстанції. Напіка
ють на «забудькуватість»
водіїв. Скаржаться в ре
дакції газет.

Так от, цього року й
паш часопис уже не раз
фгГнімував від своїх чита
чів
гострі сигнали, н
яких ПОВІДОМЛЧЛО.СЬ про
факти, коли окремі водії
<п'!\талиї> власну т.ц.і■_>шо з державного. ЩоПравда, з тією рівияцех»,
що з державної воші бра
ті, а у власну
клали. І
тому нам цілком зріціумі:їе обурення
пасаи.ирів
щодо окремих любителів
.4’оУкої наживи.
Скажімо, иш’.і до «Молудою комунара* паді0Шов колективний лист
Шд мешканців села ПоіГі '»яки Компаніївсьісого
едйі-иу. В ньому писали
ся: «Мас глибоко обурює
■іФ. ідо шофер ніколи не
ЙС’. нам квитків. На нашу
Й^МОІ'У він
Відповіде.'-’.,
так: «Навіщо воли вам? І
так проїдете. Л якщо бу/Гетч вимагати з ■ мене
квитки, то я у ваше семи
нв буду заїжджати.
До речі, 21 квітня кас
їхало 14
чоловік, а тоф?ї> Дав квиток лише* од
ному. який добирався до
Кіровограда,
?' Щодо погрози,
то вийіблр, як 1 сказав водій.
$5 квітня в наше село авчцбу’С чомусь не заїхав
довгім. На зупинці кілька
годин даремно простояло
у чоловік».
Лід цим листом стоять
підписи 1. Міронпїгчепка.
& Панова.
М. Кулика,
ф Веяиховецьної
та і:і1ЕТІХ»
йа жаль, подібний факт
ІІЬ ПООДИНОКИЙ. У розмові зі мною іастуянпк ііаобласиого
чагіьннка
автобусних
об'єднання
—
—
ЬЧьуціЙ М. Г. КОЛОМІЄЦі'
і'казав, що деякі районні
лтгї працюють за прішіпйіом «Хочу -- їду, хочу
Щ
«Рекордсменами»
щодо зриву графіків рей
сів автобусів стали ДояЙВське АТП 10035 і ИобЙ5рХакгельське
AT: і
|ТО.Й). До
речі.
вони
^умудряються», особ.піг.о
Це стосується Новоарг.».'і'бя;..сьі:ого
автотраисгіЬ'ртного підприєм егва,
п'є ирцег.яатн своїх авїобуеів у дні пік, тоб і о в
суботу і п’ятницю,
А взагалі за минулий
рік, .-а словами
того :к
ВИГІН
Дк а втотранея о рті ш :<
шпприемств зірвано (ие
Лякайся, шаношшй чи‘) понад 36 тисяч рен4n потрібні тут якісь
ентарі?
Мабуть, н-.
уже напрошуються
і?ЄрІ!ОЗН1 ВИСНОВКИ. А.ІР
їх, очевидно,
ПОЗ’ІНСН
.’•робити начальник Кіро
воградського
•іі ’ П’.'О ькш о АТ1І 100’21
Л. О. Облап.
то’пьь'с,
Облай. А
йюіти термінових, найдіwbmuhx
заходів. Адже
ТрІїфІКП рейсів продоьясуі.'Аь зриватись...
«Цодо «комбінаторі!”-,
яиі Провертають махіяаОД з квитками,
то тут
‘.іФЄ вагоме слово нехай
стаже
В. І. Чсрншяов
fix-іітрольна служба автоУрразЩпня). Тим більш •
Щ1 вони кидають
густу
хрй»
на великий загін
Щїсних, чудових труді”;
іяисів нелегкої Професії
водія.

S
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,А пасажири наші не
^иредливі. Принаймні і,
які не можуть
байдуже
спостерігати вияви зднррна і шахрайства .Вллє
те, все те, що органічно
руперечить радянському
£ш)собу
життя, нашій
мі»ралі, 3 чим ми повин
ні вести рішучу, безком
промісну боротьбу.

к.

«- ГОНЧАРЕНКО.

«БАГП»
МЧАТЬ
ДО
ГОРИЗОНТУ

СПОСІБ ЖИТТЯ
^АДЯНСЬКИЙ^^^^
Г^ТЄПАН Іванович Кривда,
змінний майстер хлібо
приймального пункту, дуже
зайнятий чоловік — і адома- і на підприємстві. Від
профспілкової
організації
теж має громадські дору
чення. І все ж більшу части
ну вільного часу він із си
нами.
Прийшов з роботи, пере
одягнувся — й до хлопців:
Закачуйте рукава та й
У садок. Будемо яблуні са
дити. І вишні старі треба за
мінити молоденькими. Ще
маємо чисгругати слупи для
тину.
іншого разу:
— Мати наша нездужала.
То хай спочине. А ми самі
картоплю посадимо. Та й
хату побілити, вікна пофар
бувати перед СЗЯТОМ 1»еба...
Иде він до родичів
чи
друзів по роботі, щоб допо
могти/то господарству, зно
ву ж таки разом — із сина
ми. Влаштовується на хлі-

На знімку: брати Олександр, Микола і Сергій КРИВДИ.
Фото а. ГРИБА,

БАТЬКО Й СИНИ
боприймальяому пункті суботник — перший там Сте
пан Іванович з Миколою,
Сергієм і Сашком,
Звичайно, хлопцям треба
й розважатись. Батько не
проти цього. Але він зазжди їм нагадує:
— Добре діло — до доб
ра. А пустощі — до погано
го.
Бігали хлопці за футболь
ним м’ячем — то хай. Граля
в лапту — здорово! А запо
діяли «війну» між прибереж
ною і залізничною «армія-.
мш>, то Степан Іванович зу
пинив підлітків.
Зібрав їх
на березі Південного Бугу,
розповів, як важко було йо
му і його бойовим побрати
мам відступати в перші дні
війни. І згадав свій перший
бій... Із сумом згадував ко
лишній фронтовик, як по
трапив а оточення. Відстрі
лювався до останнього пат
рона, живим
ворогові він
не міг здатися.
Та чотири
осколки, що прошили Його
тіло, зробили своє пекельне
діло — Степан Кривда втра
тив свідомість, Його
взяли
безпомічного.
Концтабір.
Знущання. Каторжна робо
та. Він вижив тільки тому,
що вірив: перемога всеодно буде аа нами, всеодно
єін
дочекається світлого
дня і помститься
фашис
там...
Дочекався. І пішов знову
є атаку...
—Хай її, душогубки, ні
коли не знає ніхто!
— це
він болісно
про війну. —
Але й ніхто не наважиться
нас
зачепити. Буде наша
держава міцною, будуть на
надійному замну наші зоря
ні кордони, будете ви силь
ними і завзятими —- зась
їм! — не посміють... Ала з
самопалами, з каменюко ли
гасати урвищами і скелями
І я вам не дозволю, мої воя
ки. А от ваша «Зірниця» ме
ні подобається. Отам і пока
жіть себе. Покажіть, як умі
сте
орієнтуватись на міс
цевості з компасом, як стрі
ляти нззчиг.ись,
як бігаги
спритно... 1 я з вами побі
жу, якщо запросите на таку
гру’
п
Він прийшов. І Іеред по
чатком гри вчителі повели
розмозу про подвиги героїв-сд-іссельців.
Згадали
Д. Д. Кривду, який смерпо
хоробрих загину» біля стін
Брестської фортеці,
куле
метника І. Я. Хаїта, котрий
обороняв легендарний «бу
динок Павлова»
а Сталінграді. І тепер на монументі
Слави,
що на Мамасеому
кургані, золотом викарбузано його ім'я — ім’я хліборо
ба з Хащуватого, який мав
найбільшу втіху ' від того,

КРОК У СТРІЙ
їдуть хлопці а армію. З багатьох районів облас
ті до редакції надходять листи, автори яких розПОВіДЗЮІЬ про урочисті ппоподи, уроки мужності,
вечори бойової слааи, на яких майбутні воїни зу
стрічаються з колишніми фронтовиками, героямиземляками. Настанови призовникам дають учасни
ки Великої Вітчизняної війни. Вони закликають їх
завжди пам’ятати, якою ціною переміг радянський
народ німецько-фашистських загарбників, радять
юнакам постійно гартувати свій характер, щоб
завжди бути готовими на подвиг. «Так, мати висо
кий фізичний гарт — це дуясе важливо для воїна»,
— підкреслює ветеран Великої Вітчизняної війни’
П. Матюшин.
З Новоунраїнни нам повідомили, що на армійсь
ку службу провели трантористів колгоспу «Росія»
братів-Слизиюнів
Юрія та Івана Слободяшочів.
Хлопці
закінчили
курси
шоферів у школі
ДГСААФ, стали споргсменами-розрядиикамя, скла
ли залік з фізичної та військово-технічної підго
товки...
А на збірному пункті обласного військкомату
кас познайомили з такими ж завзятими хлопцями,
як і брати Слободянюки.
Перед нами столли три смаглявці,
три комсо
мольці — робітники Хащуватсьного
хлібоприй
мального пункту Гайзоронського району Микола,
Сергій та Олександр Кривди. Останні два — теж
близнюки.

що сіяв жито і садмз над
Бугом верби, Аде йому пе
решкодив робити цю слазну роботу загарбник. І Хаїг
узяв у руки зброю. Згадали
старожили
села танкіста
8. І. Гіономареііса, який у
березні
1944-го першим
форсував Південний Буг і
уиірзазея в Хащувате, змітанзчи на своєму шляху во
рожі вогняні кубла і маши
ни, розстрілюючи гітдерізців. Ім’я Героя Радянського
Союзу В. І. Пономаренка на
перших сторінках рукопис
ної книги,
яку створили
•учасники гри «Зірниця».
Степан Іванович Кривда
слухав наставників його си
нів, спосгерігаз за тим, як
діють на
«лінії прориву»
юнермійці, ; думав. «Так, з
них вийдуть добрі солдати.
Якщо буде треба».
XIАСОМ сусіди казали йоА а*.у:
— Ти їх зовсім замучиш
Стзламе. Не даєш присісти.
Вони ж діти, хочуть побрикати.
— Брикають цапки, —
жартував
майстер. І в>,че
цілком серйозно: — Робота
до поганого не доведе. Ро
бота робить
людину доб
рою і герно'о.
А ті, яких Степан Івано
вич намагався «замучити»,
знову і знозу дивували сво
їх
односельців.
Сашко
штозхав над гопозою стоісілограмову штангу
і Кидаз
назколо
себе двопудові
гирі, ловлячи ЇХ у повітрі. А
Сергій три кілометри котив
під гору свій мотоцикл, моз
звичайний велосипед. А Ми
кола ж, старший на рік за
своїх братів-важхсвагоаикіз,
в іншому беручкий: цілий
день в його руках рубанок,
струг, пилка,
сокира. Ле
тять стружка, тріски, а хло
пець й не збирається роби
ти перекур...
Хочете, він

ще ніколи не буз
Етри'' АТЬКО
таким щасливим:
усі
сини разом ідуть в ар

мію. Батько пишається цим.
Батько гордий. От тільки ма
ти, Галина Климізна, трішки
засмутилась.
А Сергій таки втішив її:
— Я ж, мамко, невісточку,
привіз тобі.
Міг би з Лю
дою після армії побратись,
їа зназ: тобі сумно буде...
Він це й серйозно, й жар
тома. І мати вгамовується.
Виходить на подвір’я до лю
дей, Зупиняється
біля ди
ректора хлібоприймального
пункту О, С. Кучеренка, го
ловного
інженера Б. /А.
Демченка,’ котрі вчора на
святковому вечорі вручали
її синам подарунки і грамо
ти.
— То як
ви думаєте, не
підведуть еони нас?
Олег Семенович:
— Хороші хлопці.,
Борис Миколайович:
— Надійні.,.
Провели їх до станції.
Прощалися. Батько раптом
стрепенувся:
— А яблуньку таки забу
ли посадити.
Та й ніяк —
уже цвітуть.
Старший син:
— Ти їх поливай,
тату.
Вони там,
біля маминого
вікна Ми ще на
початку
квітня їх посадили — висЬченькі такі, корінням цупкі.
Повернемось — Сергіїв син
нас частуватиме червонобо
кими.
... Стоять вони на плацу—
міцні, красиві, смагляві —
брати Кривди, сини ветера
на
Великої
ВІТЧИЗНЯНОЇ.
Стоять біля прапора, який
тримає незнайомий їм чоло
вік — посивілий, з орден
ськими планками на грудях.
А вища них — золота зірка
(ероя Радянського Союзу.
— Пам’ятайте, внуки наші:
це знамено ми,
ветерани,
передаємо вам від імені матері-Багьківщини! Пам’ятай
те. І не зроніть його. Дайте
клятву бути вірними йому!
— Клянемось!..
На плацу озвалися труби.
Пролунала команда:
— Шикуйсь!
... Хлопці прямували до
поїзда. Хлопці йшли в ар
мію. їх чекав зоряний кор
дон рідної Вітчизни, якій
вони
багато зобов’язані.
Так, це найвищий їхній обо
в'язок — захистити
рідну
землю.
Будьте ж пильними, хлоп
ці!

вам двері виструже, попро
сите — ворота зробить, дах
полагодить.
Сусіди вже не нарікають
на Степана Івановича за тс,
що він «ганяє» синів. Вони
вже з доброю
заздрістю
до нього:
— Золоті
в тебе
діти.
Гірудкі та беручкі. І людяні.
Людяні, бо старому й ма
лому допоможуть. І ніхто не
чуз, щоб Сашко з Сергієм
хизувались
своєю силою.
Була якось
хуртовина, то
вони своїх однокласників на
плечах переносили
черзз
замети. Була повінь, то во-'
ни ціляй день чергували бі
ля Бугу — чатували, аби ні
хто не
потрапив у біду.
Сашко собаку врятуваз, а
Сергій виносив із хліва ста
рої бабки різні речі, бо во
да ось-ось мала - розмити
стіни...
УДНО якось стале братам-близнюкам.
Задо
щило, роботи на обійсті ні
якої. Словом,
одноманіт
ність.
Батько одразу зрозуміз
їх:
— Бачу, тягне з мандрів
ку. То не перечу. Смаж, ма
мо, курку, печи маківники,
—хай рушають.
І стали Сашко з Сергієм
учнями
профтехучилища.
Слюсарську справу опано
вували.
Повернулися в Хащувате,
почали працювати на хлібо
приймальному пункті. Але
це, як здавалось їм, дуже
мало. Хотілося братам шир
ше розмахнутись.
А батько все помічає.
_ То добре, що ви самі
подумали, як вам бути пеМ. ШЕВЧУК.
оед службою солдатською.
Йдігь-но а Д1СААФ або у
село Хащувата
військкомат. Так і скажіть,
хочемо ще вчитись.
Гайворонського району —
Брати подались у Гайво
м, Кіровоград.
рон на шоферські курси.

Н

Стрімко пролітають мін
мо низькі різноколірні ма
шини незвичайної
кон
струкції. Уваїа глядачів
прикута, зрозуміло, до лі-»
дера, який впевнено збільш
шує відрив від перссліду-і
вачів.
— Наш, із «Ссрпантп«
ну», — з гордістю ПОЯСНИВ
мені ХЛОПЧИК, ІЦО стояв по
руч. — От побачите, пер*
шим прийде!
Прогноз юного болільни
ка здійснився. Лвтогонщики з спортивно-технічного
клубу дніпропетровського
виробничого
об’єднання
«Вюрчормет» і на цей раз
не віддали перемогу.
— Чому «Серпантин»?.
Керівник клубу слюсар
Олександр Ністратов за
мислився лише на секунду.
— Тому, мабуть, що ви
східна спіраль — символ
цілеспрямованої ті.
Це і е головне, чого
вчяті»
своїх
підопічних
комсомолець
Ністратов.
Адже у святковій атмосфе
рі тренувань і змагань зав
жди передує праця в слю
сарній майстерні — нелег
ка і не завжди помітна. В
клубі тільки тоді повірять
у тебе і твою
любов до
техніки, коли
доведені її
на ділі, і підлітки з захоп
ленням зварюють каркаси,
свердлять і паяють.
Всі
машино, що гак
завзято
долають тепер гоночні ди
станції, вони
склали до
останнього гвинтика.
Приміщення клубу, яс
краво оформлене одним з
його
ентузіастів Юрою
Богатирьовим, давно вже
замінило десяткам школя
рів темні підворіття з не
одмінним бреньканням гі
тар і сигаретним димом.
Однак Олександр Ністра
тов і його перший помічник
— токар енергоцеху Геннадій Булов
бачать ре
зультат своїх
зусиль не
тільки в цьому. Заняття
автосправою
стали наче
доповненням до шкільною
розкладу.
Осягаючи па
конкретних і захоплюючих
ділах властивості металів,
особливості хімічних реак
цій, принципи роботи дви
гунів, учорашні
«важкі»
учні приємно дивують сво
їх учителів
глибокими і
обширними знаннями.
Подорослішавши, еони з
вдячністю згадують рідний
клуб, який допоміг їм ви
пробувати свої
сили, ха
рактер, а багатьом і обра
ти професію. Наприклад,
СвАлані Чупилко, нині сту
дентці Дніпропетровсько
го інституту інженерів за
лізничного транспорту.
А на зміну їм приходять
все нові школярі, захопле
ні мрією про
могутню і
швидкісну
техніку. Такі,
як хлопчик, що
передрік
сьогодні
перемогу «Сер
пантину». Я бачив
його
потім ще раз — він невід
ривно дивився
туди, де
мчали до горизонту сприт
ні «баггі».
О. ПЕТРУНЯ,
йор. РАТАУ,
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Тридцять деВ ять років то
му в окуповано
му гітлерівцями
Києві
відбувся
ФутСо л ь н и й
Київматч,
сьні
динамівпроявивши
Ці»
мужність і пат
ріотизм, вигра
ли у команди
«Люфтвафф д».
Щоб помститися,
фашисти
розстріляли ра
дянських спорт
сменів
Миколу
Трусевича, Іва
на
Кузьменка,
Олексія Клнмснка і Миколу Ко
ротких.
На честь под
вигу
футболіс
тів у
Столиці
України на ста
діоні
«Старт»,
де в 1942 рові
проходив
цей
матч, відбулось
урочисте
від
криття пам’ят
ного знака, що
символізує муж
ність і відвагу
радпн ських
спортсменів —
гравців
«Дина
мо».

ТРЕТІ МОЛОДІ НІН І:
ОРІЄНТИРИ
ФУТБОЛІСТІВ

ОПТИМІСТИ?
В Оленсандрії пройшов
розиграш першості иоласті
u футоолу за програмою
спортивних
Лі обласних
ігор молоді. Перше місце
посіла збірна Кіровського
.району
____ _
Кіровограда,
м.
укомплектована з вихован
ців
спеціалізованої дитя
чо-юнацької
спортивної
школи »'іг 2. На її рахунку
перемоги над
командами
Олександрії
і Знам’янки,
нічиї в зустрічах з футбо
лістами
Світловодсьна і
денінсьного району облас
ного центру, ііредстаьники
Ленінського
району, як і
кіровці,
набрали
шість
очок, але через гіршу різ
ницю забитих і пропуще
них м'ячів їм дісталося
друге місце. Третє посіла
команда Олександрії.
З числа кращих гравців
відібрано 20 кандидатів до
складу збірної області, яка
в жовтні
візьме участь у
фінальних змаганнях Тре
тіх республіканських спор
тивних ігор молоді.

ПАРАШУТНЕ
БАГАТОБОРСТВО
і w гаї і ■ і —вид—

Трое

на п'єдесталі

На знімну:
пам’ятний знак.
Фото
В. РЕПІКА.
(Фотохроніка
РАТАУ).

Ядро команди складати
меться з юних футболістів,
котрі особливо відзначили
ся в обласному турнірі. Цз
— півзахисники Ігор Різниченко та Олексій Бірюі.св, .захисник Олександр
Доценко,
• нападаючий
Юрій
Мартипенко — з
ДЮСШ № 2,
зз.хнепик
Павло Кілпк 3 групи під
готовки молодих футболіс
тів при команді «Зірка»,
півзахисники з Олександ
рії та Світловодсьна Олек
сандр Дякулич і Серпі:
Лнмопчснко, нападаючий
із Знам'янки Сергій і’рішкевпч та інші.
Незабаром паша збірна
під керівництвом заслуже
ного тренера УРСР В. .М.
Гретякова почне підготов
ку до фіналів. У навчаль
но тренувальний ЦИКЛ увіходитимуть участь у тур
нірах
різного рангу, шо
відбудуться па стадіонах
області товариських зуст
річах з командами інших
областей.
Я« пас повідомили в об
ласному спорткомітегі, мо
лодим футболістам, іно за-оахоеапі кандидатами до
складу збірної, буде ство
рено всі належні
умови,
аби воші могли підвищу
вати свій фізичний гарт. У _
новоствореному колективі І
заплановано провести ці- І
лу низку заходів з метою І
психологічного й мораль- І
ного загартування спорт- ®
сменів.
Ми знаємо,
що В. М.
Третяков уже не раз виво
див наші футбольні дру
жини в число
кращих у
республіці. 1 нині він на
строєний оптимістично. Пе
редусім цей
досвідчений
наставник любителів шкі
ряного м’яча
прзгне до
того, щоб спортсмени, які
грали в різних колективах
і лише недавно познайоми
лися. максимально зблизи
лись. Щоб не тільки знали
один одного на ім’я, з й
могли зрозуміти
в будьякій ігровій ситуації.
Попереду —
ігри із
сильнішими і слабкішими
суперниками. Тренер знов
і знов робить вимір: можна
виграти, можна програти,
але в обох випадках по
бачити кращі якості грав
ців, щоб у дальшій робо
ті розвинути, вдосконали
ти їх. Отже, ставка — на
красиву гру.

лін та ігор
Курол'ятник
теж вийшли на п'єдестал,
нони те.к із медалями, би
доклали
чимало зусиль,
щоб повернути вашу збір
ну в число
провідних на
Україні Додамо,
що
в
списку тих, хто має кращі
особисті показники.
ім'я
Олександра Рудака четвер
те.

ЙЖ
ВИСТУПУ

Дтсаафівці нашої облас
ті не раз уже доводили, що БОРОТЬБА КЛАСИЧНА
воші можуть брати гору у£
кэса
змаганнях з найсильнішп?.Н! парашутіїстатми респуб
ліки. Але торік
їм не по
щастило
— в турнірній
таблиці їхній
рядок був
передостанній.
У Вінниці
фінішувала
І ось кіровоградці знову першість республіки з кла
вітають
чемпіонів і ре
кордсменів. Після п’ятиден сичної боротьби серед юна
них поєдинків на спортив ків 1964—1965 років на
них базах обласного цент родження. На килими ви
ру і в небі над
Федорів
ною учасники четвертого йшли понад 350 спортсме
чемпіонату України з па нів.
рашутного
багатоборства
Збірна Кіровоградщипл
дарували захоплення сот — на дев’ятому
місці. В
ням любителів захоплюю
особистому заліку вихова
чого виду спорту.
Світловодської
Команда Кіровоградщпнп нець
стала
срібним призером Д1ОС1ІІ міськвно Володи
змагань. На першому місці мир Кошак (вагова каіс
— донецькі парашутисті:, торія до 65 кілограмів)
— збірна
на
третьему
став срібним призером. А
Одеської області.
Олександрійського
В особистому заліку до учень
трійки призерів увійшли, СИТУ № 3 Сергій Микоодесит Петро Корчмар, до- лаєпко серед важковагови
нечашін Віктор Трофимен
ко та кримчанин
Володи ків був третім.
мир
Сухоцькпй. Кірова-.
М. СУШКО,
градські багатоборці Олек
майстер спорту СРСР.
сандр Рудак. Віктор Шиї.у-

Два призери

У матеріалі
таким
заголовком («Молодий ко
мунар» ЬГч 13 за 2У січня)
йшлося про
організацію
спортивно-масової
роботи
за місцем проживання. Зокрема, висловлювались побажання створити клуби
любителів бігу,
про згур
тування таких ентузіастів
при житлово-снсплуатаційних конторах, робітничих і
студентських гуртожитках.
Як повідомив
редакцію
голова місьного спортномітету А. Подольський, не
доліки, про які
гозорилося в статті
мають місце.
Нчиі складено спеціальні
графіки проведення спорТНЗНО-МоСОВИХ
заходів у
всіх мікрорайонах міста —
в парках нультури і відпо
чинку, на стадіонах. У су
ботні Й НгДІЛЬНІ ДНІ 6Л1ІЛтовуватимуться спортивні
свята, присвячені 50-річчю
ГПО, масові спортивні по
єдинки.
Будемо сподіватися, що
в програмі
цих
заходів
знайдеться рядок і для
любителів бігу.
Хочеться
звернутись і до тих,
хто
щодня перед ранковою гім
настикою вибігає на алеї
парку, на бігові
доріжки
стадіону: не треба чекати,
поки вас понличе громад
ський тренер чи
інструк
тор по спорту
і запропо
нує записатись до «Клубу
любителів бігу».
Перший
крен слід зробити самому.
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М. ОРЛЮК.

І

кіроЕОградському
На
зірка»
заводі «Червона
цех № 12 називають спор
тивним. І це
неспроста.
Тут деі третини робітників
залучено
до занять
у
спортивних
секціях, гру

пах ГПО. Шість першороз
рядників, 23 другорозрядники,
92 третьорозрядки з цехового
колектиау
фізкультури довели всім
своїм товаришам по робо
ті, що тільки
при умові,
коли займатися спортом
регулярно, буде віддача.
Слюсарі - модельники
Сергій Ярухін
і Микола
Сидоренко, фрезеруваль
ник Володимир Гуспистий,
юкар Леонід
Міхаєв тут
першими склали
залік з
фізичної та військово-тех
нічної підготовки і перши
ми серед
246 значківців
ГПО отримали нагороди.
Новий
фізкультурний
комплекс допоміг цим мо
лодим
виробничникам
краще визначитись і в інтих видах
спорту, Вони,
наприклад, — члени збірних команд заводу з toлейболу.
Робітники цеху знаюто:
успіх
справи
залежить
значною мірою від ватаж
ка. Теж одноголосно об
рали свої/и фізоргом Сер
гія Ярухіна. Бо він завжди
серед ініціаторів добрих
починань, завжди прагне
допомогти товаришам.
— Для загального фі
зичного гарту нам досить
і простих спортивних май
данчиків, —
часто під
креслює Ярухіч. — Можна
й у парку
чи на березі
річки непогано потрену
ватись.
І виїжджає з товариша
ми за місто. З волейболь
ним м’ячем,
ракеткою,
гантелями. Швидко розиистять невеликий
май
данчик, відміряють кросо-

«Молодой коммунар» —

нірів
багатоборства
ГПО. Віталій Мельник те
пер лідер спортсменів це
ху. Він — -учасник числен
них республіканських зма
гань, чемпіон області з ба
гатоборства ГПО. Очолив
групи ГПО, з гких буде
відібрано
кандидатів до
складу збірної цеху.
Але спочатку поєдинки
у своєму колективі — між
бриіадами,
між членами
всіх виробничих дільниць.
У них беруть участь інже
нери, майстри, робітники
різних
спеціальностей. У
ході цих турнірів готують
ся скласти нормативи нові
значківці ГПО.
Гелер з певністю можна
сказати: збірна цеху № 12
стане серйозним суперни
ком для інших колективіз.
Он уже крок уперед зро
бив Микола Сидоренко,
Що
виконав
норматив
першого спортивного роз
ряду із зимового багато
борства ГПО. А з ним кан
дидати в
майстри Юрій
Грицун і Віталій Мельник,

еу дистанцію і почина
які хочуть за час
підго
ють поєдинки.
А це знову пожвавлення товки до турнірів на при
в колективі — в цех при зи «Молодого комунара»,
йшло два досить сильних допомогти товаришем по
багатоборці ГПО,
канди команді побудувати свій
дат в майстри спорту-Ві навчально - тренувальний
щоб перед
талій
Мельник та Юрій процес так,
фіналом аваиГрицун. Хлопці щойно за обласним
гардівці теж стали в ше
кінчили
машинобудівний
ренги розрядників.
технікум і відразу
стали
Хто ж першим поміря
повноправними
членами
ється майстерністю з баколективу заводчан. їх тут
гатоборцями цеху № 12?
уже давно знають, бо пра
цювали разом місяцями в
М. КРАСНОВСЬКИЙ,
період
навчально-вироб
заступник голови об
ничої практики, зустріча
ласної
ради ДСТ
лися під час спільних тур«Авангард».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ще раз звертаємось до фізкультурних та комсомольських активістів, які працюють
безпосередньо в цехах підприємств:
напишіть нам
про те, як готуєтесь до обласного фіналу з багато
борства ГПО на призи нашої газети, хто у вас уві
йшов до складу збірної, як ці спортсмени підвищу
ють свою майстерність.

УВАЖНОСТІ
Бжо
восьмий
«Спортлото» шукає
ліищів у містах
і селах
нашої області. Нині зона
іісго реалізації охопила
всі райони і великі на
селені пункти КіровоградШИШІ.
Але прикро стає, коли
з вини любителів цієї гри

для них же самих вини
кають усілякі
неприєм
ності. Лише
за перший
.квартал цього
року до
зонального
управління
«Спортлото»" із запізнен
ням надійшло поиад 1700
білетів спортивних лоте
рей. Гравці несвоєчасно
у скриньки
опустили їх
«Спортлото». Щоправда.
такі білети беруть участь
в останньому
тиражі
кьарталу. А от інші біле
ти, як ми їх називаємо
браковані,
в
тиражах
участі не беруть зовсім.
На жаль. їх також над
ходить чимала.
В чому
:к полягає їх брак? За
креслено більше номерів,
ніж передбачено прави
лами, є підчистки чи ви
правлення. не заповнені
частини
«Б» і «В» або
частини «А»,
«В» і «Б>
відокремлено одну від од
ної. інколи бувають на
віть випадки, коли той.
хто придбав білет, зали
шає у себе частини «Б» і
«В», а в скриньку
_ опускає «А». Дехто ВІДрИБіЄ
частину «А» так, що на
війце зостається номера білета.
Де всіх цих та ІНШИХ
оказій гравців признодвть неуважність. Бо во
ни детально не знайом
ляться з правилами гри,
що викладені на звороті
кожного білета «Спортло
то». їх же слід засвоїти,
а потім уже заповшочати клітинки білета, відір
вати частину «А», за.чпичііп у себе, а нероз’єдняні частини
«•Б» і «1’>»
спустити
в
скриньку
'Спортлото» і чекати поі ідомлення
результатів
тиражу.

Л. КОНОНЕНКО,
інструктор Кірово
градського
відділу
реалізації «Спортло
то».

/7Л///Л ШШ:

орган Кировоградского

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2 45 36:
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2 46 87; відділ комсо
мольського життя ВІДДІЛ ВІЙСЬКОВОпаС°і°тиино''0 виховання та спорту —
2 45 35; фотолабораторія
— 2-56-65:
нічна реданція — 3-03 53.

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
сул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке

і

У ході обласного огля
ду роботи
колективів
фізкультури по впровад
женню нового фізкуль
турного комплексу буде
проведено турніри авангардівців з багатоборст
цеховими
ва ГПО між
збірними заводів і фабрик.
Про один такий кслектив, у якому йде активна підготовка до заводських та обласних змаіань, наша розповідь.

БК 06654.

ІНЛЄКС 61107.

Обсяг 0.5

dpvk.

amt.

Зам. № 265.

Тираж 54000

І

У репліці п,д таким заго
ловком («Молодий
кому
нар» № 46 за 16
неітнз)
критикували
керівників
жену Кр 5, жителів мікро
району Черемушки (Кіро
воград), які не дбають про
створення умов для занять
фізкультурою і спортом за
місцем проживання, зокре
ма не обладнують спортив
них майданчиків для дітей.
А батьки замість того, щоб
з допомогою громадськості
самим узятися за цю спра
ву, копають навколо будин
ків погреби.
Як повідомив редакцію
начальник
жену
№ , 5
С. Люненко газетний мате
ріал було
обговорено На
черговій
планірці праців
ників
житлоЕО-експлуат.тціймої контори
Згідно з
перспективним планом ка
пітального ремонту перед
компбачено обладнання
майданлексних дитячих
будинків КіК«
чинів: біля
66, 69, що
по проспекту
«Правды»,
в III і IV
кварталах цього року, а бі
ля
сусіднього
будинку
№71 — у наступному ро
ці. Мешканцям житлових
будинків, котрі самовільно
погреби,
збудували
пред’явлено серйозні претензії, справи
передано в
товариський суд мінрорлйону та
адміністрагиЕну
комісію
Кірозсьного райвиконкому.
•
/
Що ж керівники жену
справді зреагували на кри
тику. Як бачимо, їм таки
не байдуже, як наші діти
проводять дозвілля
біля
своїх будинків. Ось тільки
доведеться
довгенько їм
спортивних
чекати
тих
майданчиків,
котрі обіц.чють працівники шитловоексплуатаційної
контери.
Цього літа молодшим шко
лярам, підліткам та й до
рослим (аби вийти на стар
ти сімей «Тато, мама і я»)
треба буде шукати спор
тивного
майданчика
іа
кілька кілометрів від сво
го житла.
І ще зауважимо
тане:
поки справи власників по
гребів розглядаються
то
вариським судом і райви
конкомом, біля будинків
появляються нові ями —
«бункерна» добудова про
довжує свою ходу по Че
ремушках. А
тим часом
хлоп’ята
розважаються,
перестрибуючи ті
ями і
яри, гойдаючись на дере
вах.

І

Редактор В. СТУПАК.
Га.іста виходить у вівторок,
четвер І суботу.

Друкарня імені Г М. Димитрова
сидаяництеа
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, еуп. Гпінни. 2.

