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Вчора
иа
центральній
площі .м. Кіровограда пара
дом юяармійськнх військ
стартував
обласний фінал
військово-спортивної
гри
«Зірниця».
... Зараз вони,
учасники
гри, ще не знають, яка з
п’яти команд
поїде до
Львівської області па рес
публіканські змагання зірничішків. Але, мабуть, ко
жен, хто завмер у строю на
урочистій лінійці на честь
відкриття
«Зірниці»,
не
втрачає надії, що саме його
команда виявиться наіісії.іьиіщрю. Ця віра у власні си
ли допоможе потім, на не
легких етапах гри, «вирива
ти» прямо-таки десяті част
ки секунд на бігових доріж
ках, підтягнутись иа пере^
кладині на п'ять або й цілих
десять разів більше, влучати
тільки в «десятку» на зма
ганнях зі стрільби, вміло
справлятися з усіма завдан
нями юних інспекторів руху
— одним словом, докладати
максимум зусиль, щоб саме
він, його товариші приходи
ли до фінішу
найшвидше,
найвище за всіх стр’иба.тп,
були иайумілііипми, найспрптнішими, нансильвішими...
Стільки
урочистостей,
свят, торжеств пройшло і
проходить
нині па нашій
невеликій, але такій затиш
ній і любимій усіма кіровоградцямп площі С. М. Кіро
ва. Від неї пролягли марш
рути багатьох походів, ек
спедицій, иа ній узяло по

чаток не одне СЕЯГО митців,
фізкультурників, спортсме
нів. Л-сьогодні наказ бути
вірними
рідній Вітчизні,
оволодівати всіма званнями
з початкової військової і
фізичної підготовки, впев
нено крокувати маршрута
ми
Всесоюзного
маршу
Піонери всієї країни спра
ві Леніна вірні» дістають
від командуючого
«Зірни
цею» полковника у відстав
ці О. М. Гришаксва існармійці Гайворонської десяти
річки № і, Новгородківської середньої школіг№ І,
учні середніх шкіл Кірово
града, Олександрії, Новоукраїнки. Він же я
приймає
рапорти кожного загону про
готовність до старту «Зір
ниці».
Потім хлопчики і дівчат
ка вирушили на меморіаль
не кладовище, де відбулася
лінійка слави. Яскраві літні
квіти
лягли до обеліска,
встановленого па честь Не
відомого солдата, на моги
ли втіків, ще загинули в ро
ки Великої Вітчизняної. По
хвилині мовчання юнь дала
клятву ві-іно пам'ятати под
виг своїх батьків, боротися
за мир і щастя на нашій
планеті.
І. КУДРЯ.

Того ж дня у плавально
му басейні ДЮСШ обласно
го спорткомітету пройшли
перші змагання — з плаван
ня Результати цього най
першого етапу «Зірниці» ми
повідомимо
в наступному
номері.

Б'ЄМО ТРИВОГУ!
раикому
комсомолу
з
первинни/^уа
організаціями, з /лолоддю на будів
ництві передовсім? Чи не

ЗЕЛЕНІ ЖНИВА

Організація
централізації
"*■

Торік в Онуфріївеькому
районі створили міжгоспоцарський загін кормодобувликів. Практика показала,
що централізована заготів
ля кормів для громадської
худоби має великі переваг':.
Міжгосподарський комсо
мольсько-молодіжний загін
хормодобувників, створений
на базі двох господарстз
району, приступив до робо
ти й цього року. В його
складі 25 механізаторів, їх
очолює К. Данов.
За перший; день роботи
кормодобувішки заготовили
близько 300 тонн
зелених
• кормів.
А. ГОЛОЬОРОДЬКО.

З мандатом
депутата
В ательє «Шахтарочка»,
що в Олександрії,
Тетяна
Устсико працює, недавно. Та
й за три роки, відколи ста■ ла гут закрійницею, заслу
жила шану
не тільки від
додруг
по роботі, а й від
замовників.
Минулого року олександрійці обрали
її депутатом
міської Ради народних де• путатів. Накази
виборців
’ вона старанно виконує,
А дна місяці' тому комсо
мольська організація реко
мендувала Тетяну Устепко
кандидатом у члени КПРС.
Високе довір’я дівчина ви
правдує сумлінною працею,
перевиконуючи
норми па
30—40 процентів.
І. ДОБРЯНСЬКИЙ.

вияв поганої роботи з ре
зервом
комсомольських
працівників? Бс й справді
райком ЛКСМУ мало при
діляв уваги
зміцненню
комсомольської організа
ції на спорудженні цукро
заводу. Тут працює багато
комсоІ іро колишнього керів- молоді, зокрема
комсомольського
ника
штабу будови Миколу Білоуса в Добровеличківському райкомі ЛКСМ Уїс-

комсомольським
штаб

раїни знали небагато. Сам
із Липняжки, вчився (мо
же, й нині вчиться) заоч
но
на
фізико-ма те
матичному
факультеті
педінституту. Що ж до йо
го організаторський здіб
ностей, то уявлення мали

щонайменше. Але виріши
ли, що й цього
досить,
аби комсомолів на спо
рудженні цукрозаводу не
лишалася без ватажка. Ко
ротенько проінструктува
ли, вручили необхідні па
пери, автомашину — для
оперативного розв’язання
невідкладних питань — і
до діла.
Тепер не можуть точно
сказати, скільки він керу
вав, бо і в райкомі комсо
молу, і на будівництві чи
мало нових людей, але всі
сходяться на
одному —
недовго.
Перед Новим
роком зник, так само рап
тово, як і появився. Поро
дивши тим самим усілякі
думки серед комсомоль
ців.
— Недопрацювали,
—
самокритично визнає помилку перший
секретар
райкому ЛКСМУ Микола
Чайкз. — Становище так
склалося:
•кандидатури
відповідної не було, а бу
дівництво не чекало.
«Кандидатури не було
відповідної»... Що це? Чи
не вияв слабкого зв'язку

Такий стан
справ, зви
чайно,
хвилює
райком
ЛКСМУ. І особливо—від
коли його очолив Микола
Чайка, відколи
в райко/л

прийшли нові працівники.
Вже складено в чорновол^у
варіанті робочий план по
дання допомоги
комсо
мольській організації бу
дови.
— Перш за все потріб
но переглянути і впоряд-

Василь Енгель. Що зроб
лено за цей
час? Дуже
мало. Комсомольські збо
ри: «Були, здається, в бе
резні». Це коли обирали
комсомольського ватажка.

вати дійове соціалістичне
змагання між ними, пере
дачу
досвіду як щодо
професійної майстернос
ті, так і щодо організації
праці* Та й взагалі, хіба

А як справи з комсомоль
ськими внесками? Відпо
відь не дуже
втішна. Не
наведено порядку й у ді
лових паперах...
В інших
субпідрядних
не
організаціях справи

мало,ще на будові недолі
ків, браку в роботі, котрі
необхідно
викорінювати?
Поки що ясно
одне: без
активної
участі
самих
комсомольців справу цю
не зрушити з /иертєої точ
ки.
Секретаря партійної ор
ганізації
будови Василя
Федоровича Степанцова в
робочому кабінеті ми не
застали Знайшли його на
об’єкті, біля
котлована
майбутньої ТЕЦ
— Маю звичку обходити
зранку виробничі ділянки,
— пояснив він
Сам В Ф Степанцов на
будові недавно, ще й мі
сяця не минуло.
Та й за
цей коротенький час зумів
значною мірою активізу
вати роботу комсомолу.
Разом
з комсомольцями
зробив креслення Дошки
пошани. «Вибив» агітвагонпридбати
чик,
допоміг
футбольну
форд/у
для
команди,
В.дчувається,
що молоді нарешті поталанило на
хорошого наставника.
Але турбує
В Ф. Степанцова день завтрашній.
Адже після
введення в
дію цукрозаводу гут працюватиме немало колиш
ніх його будівників Отже,
вже сьогодні треба дума
ти про кадри
— Головна сила в роз
в’язанні всіх цих проблем
— комсомол, молодь, —
каже В Ф Сгепачцов —
Тому
першочергове зеидання — створення бокомсо польського
нового
штабу будови, який зуміє
згуртувати молодь

ЛИСТИ З БУДОВИ

без ударників
мольців з навколишніх сіл.
Але всі еони прийшли (та
й тепер приходять) на бу
дову, минаючи
райком
комсомолу. Не/лає жодно
молодого
го
будівель
ника,,
котрого б районна
організація
направила
сюди
за
комсомольською путівкою. Фак
тично про
переміщення
комсомольських кадрів у
райкомі ЛКСМУ не мають
ані найі/еншого уявленнл-.Розраховуючись із роботи,
частина комсомольців вва
жає зайвим забрати осо
бисті картки,
лишає їх у
секторі обліку. Тож і числиться «мертг.і
душі»
будові, вносячи ще біль
ше
сум’яття. Таких душ
при мені налічили близько
десятка. Це тільки тих, про
яких випадково дізнавали
ся, що еони забрали тру
дові книжки з відділу кад
рів. А скільки їх насправ
ді?
— Ясно, що куди біль
ше, — почув я не зовсім
конкретну відповідь.
Ну, а неспілкова молоді,
живе поки що теж сама
по собі. Руки
до неї гим
більше не доходять.

кувати її структуру, розі
братися докладно в кіль
кісному складі комсомоль
ців, — каже Микола Чай
ка. — Сьогодні на обліку
110 членів ВЛКСМ. Та циф
ра ця далеко не
повне.
Щоб внутріспілкову робо
ту поставити на належний
рівень, треба мати на будо
ві звільненого секретаря
комітету
комсомолу... І
тут уже без
сторонньої
допомоги нам не обійти
ся...
Не менш важливе пи
тання — належно підготу
ватись до прийняття сту
дентських будзагонів. Де
що зроблено Ремонтуюче
житлові вагончики, намі
тили чимало заходів по
створенню
відповідних
побутових умов.
Ну а комсомольці будо
ви — як вони підходять
до
розв язання
своїх
справ? Поки що найбільш
організованими вважають
ся члени ВЛКСМ із Добронеличківської ПМК Тут
хоч їхню кількість знають
— «близько
43 чоловік».
Третій місяць комсомоль
ську організацію очолює

кращі. Почасти гут взагалі
немає ніякого комсомоль
ського обліку. Це стосу
ється насамперед автоба
зи, управління механізації
будівництва, безпосеред
ньо цукрового заводу...
«Некерована маса», —
жартома кажуть про ком
сомольців цих організацій
і підприємств.
Звідси —
прогули, спізнення на ро
боту, випадки пиятики, по
рушення громадського по
рядку.
Можливо,
комсомоль
цям нічим зайнятися, нема до чого докласти своїх
зусиль? Ба ні! Справ чи
мало На будові
забули,
коли вивішували черговий
номер «Комсомольського
прожектора», <Блискавка»
іноді появляється, але то
справа
профспілкового
штабу будівництва Ство
рено на папері добровіль
ну народну дружину, та ж
чи бачив хто
хлопців із
червоними пов’язками на
рукавах? У стадії створен
ня й комсомольсько-мо
лодіжні
колективи.
За
формальними ознаками їх
чотири (тооік було три).
Хто б допоміг
організу-

В. САБЕЛЬЄВ,
спецкор
«Молодого
кол'.унара».
(Закінчення буде).
■■В

І

4 чге^ввгяг

»»Молодяве ясамгуяар**

3 стоп
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! ЗАМКНУТЕ КОЛО 1
ЙОГО

ТРЕБА

Травень — місяць не
звичайний. Щороку його
чекають особливо: Бо він
— і зелень, і квіти, і пер
ший грім, і тепло, і... Але
травня і остерігаються:
перша тепло розслабляє,
кажуть у
народі.
Мо
же, саме від нього потер
пають цього року молоді
Кірозограбудівельники
зробити
да! Ми змушені
такий висновок після го3 гостях
то, як побували

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «ДОЗОРЦЯ»

ЗМІНА»»
Таї/ називався
рейдовий
матеріал,
надрукований у
Сторінці
обласного штабу
«КП» за 25 язітня цього ро
ку. Він розповідав
про те,
як неекономно витрачають
електроенергію на окремих
заводах
обласного центру;
ян пропадає, іржавіє під від
критим небом цінна сиро
вина маталургійної промис
ловості — списані металеві
деталі; про відсутність на
лежного контролю на прохід
них заводів, що аж ніяк не
сприяє підтриманню режиму
економії;
нагодились інші
факти.
У листі до редакції дирек
тор зазоду «Червоний Жазтань» Г. А, Прищепа пові
домляє:
«Файти, наведені в публі
кації, підтвердились. Крити
ку визнано справедливою.
Для ліквідації вказаних у
газеті недоліків вжито таких
заходів- зіпсовану сигналі
зацію полагодила позавідом
ча охорона Ленінського ра
йонного відділу внутрішніх

справ; силовий трансформа
тор (резервний)
захищено
від
атмосферних
опадів;
електродвигуни тепер збері
гаються
з приміщенні; на
початку травня
на заводі
проведено
комсомольські
збори, на яких обговорено
питання економії та береж
ливості,
вибрано
нозий
склад штабу «Комсомольсь
кого прожектора» підпрлсм------с гва».
відповідь
Неконкретну
директор
прислав редакції
заводу «Червоний дзгркапьник» О. С. Саснко. Точніше,
не відповідь, а копію листа
відділові позавідомчої 0X0РЗВС, у
рони Ленінського
якому адміністрація заводу
«просигь відділ вжити відповідних заходів, щоб надалі
не траплялось подібних ви
падків». Це не відповідь, це
— відписка.
Ще й досі не відгукнули
ся на матеріал «Друга змі
на» керівники заводів дозу
ючих автоматів та «Більшо
вик». Редакція чекас від них
відповідей.

.таогаЕстжя
А!/|Ж£ сім років тому,
до ладу
фабрика
діаграмних
паперів,
у
«прожектористів» підпричимало
ємегва виникло
питань. На етапі
станозлення завдання •«Комсомольського прожектора»
вони сприйняли дещо од
носторонньо, пря-молінійно. Голозним
чином виявляли різні
недоліки,
упущення в господарській
діяльності
підприємства1
фабрична стіннівка вима
гала щоденної публікації
таких матеріалів
«КП».
Простежити ж, як відреаговано на критичний вис
туп, узяти під безпосеред
ній контроль усунення не
доліків — на це не завжди
вистачало «асу.

коли
стала
М
Олександрійська

і

:

I

I

у кількох «омсомольськамолодіжних
колективах,
на розчинобетонно?»1,у вузлі виробництва N2 4 об’сдиаи.чя «Кіровоград залізпбетоні»
та у керізнмцтза
тратту
«Кіровоградмаиіважбуд».
Наш перший візит — до
молодих штукатурів бази
будізел^ного
управління
N9 411. Дівчата нас зустрі
ли гостинно й привітно. І
час знайшли, бо він у них
був.
— Сьогодні — майже
безробіття, — з усмішкою
сказала бригадир комсо
мольсько молодіжної
бригади Г. Є. Філіп’єва. —
Вже десята година ранку,
а у нас і кіг не
качався.
Може, дадуть яку машину
розчину— ото
й усе. На
більше не розрахозуємо.
місяця
І уже так більше
тягнеться. Гірко дивитися
на дізчаг, які
нудяться
без справжньої
роботи,
бо якусь роботу ми
і
знаходимо. Якусь, другорядну,
та тільки не основну.
—- Вкрай незадозільно
постачають нам розчин, —>
підтвердила слова брига
дира групкомсорг колек
тиву Наталка
Усенко. —
Ми часто вимагаємо катв-

І

горичності
у нашого ви
конроба Станіслаза Васи
льовича Гордійчука (бо ж
було таке, що
про будівельний матеріал більше
турбузапася наш
бригадир), але тут, певно, ви
нуватці з треба
шукати
далі. Проблема
розчину
хзилює сьогодні не тільки
наш колектив.
(Члени комсомольськомолодіжного
колектив/
скаржились і на незадо
вільні побутозі умови, але
ми не будемо ЇХ СЬОГОДНІ
зачіпати, хай ця внутріш
ня проблемз стане пред
метом окремої нашої роз
повіді).
Справді, не тільки штука
очолює Г. Є.
тури, яких
Філіп’єва, «загоряють» ни
ні на ніжному тразнезому
сонечку через те, що бра
кує розчину. Ось що ска
зала нам бригадир ком
сомольсько - МОЛОДІЖНСЇ
бригади
іштукатурів упразління
механізації
Ольга Наумова;
— Вранці із запізненням
привезли дза кубометри
розчину.
дівчата давно
його виробили Вже поми
ли й шланги, якими подає
мо розчин на верхні по
верхи. Знаємо, що сьогод
ні розчину більше не бу
де, тож на післяобідню
пору зостанемось без ро
боти. Замовляємо щодня
по шість кубометріз, та з
8 квітня, відколи працює
мо на цьому об’єкті, ще
жодного разу не виконали
нашого
замовлення". До
того ж розчин
дуже не
якісний: або самий пісок,
або сама глина. Тож хіба
можна вести
мову про
якість нашої роботи?

І ого дня розчину їм так
і не зазезли, хоч бригадир
іще кілька разів
нагаду
вав диспетчерові з розчи
нобетонного вузла. І на
ступного дня підприємст
во повністю не виконало
денного
замовлення на
розчин та бетон, і через
тиждень, і сьогодні не ви
конує.
Ми не станемо продов
жувати перелік
комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, що трудяться на
будівельних майданчиках
обласного центру, члени
яких скрушно хитали голо
вами; нема розчину, го
рить план. Не станемо
продовжувати — висновок
можна робити з двох на
ведених вище прикладів.
Але ж чому розчинобе
тонний вузол виробництва
№ 4 об'єднання «Кіров?»
градзалізобетон» гальмує
хід будівельних робіт? _
— На підприємстві
зі
бралися несерйозні люди,
— так просто пояснив нам
причин/
керуючий трес
том «Кірозоградмзшезжбуд» 8. С. Бабін.
— Уже
давно назріла пора сер
йозно спитати у керівницт
ва розчинобетонно; о вуз
ла: коли поліпшиться стзм
справ?
Рейдова бригада. «Моло
дого комунара» кілька ра
зів навідувалась нз розчинобегонний
вузол, але
разу й не
так жодного
могла знайти начальника
N2- 4 В. Я.
виробництва
Гагу. Причини незадовільної роботи вузла пояснили
нам робітники, виконроби,
диспетчер:
— Не ми винні з пога
ному постачанні розчину

будівельним майданчикам
Не винні тому, що вузол
будувався трестом «Кірпвоградмашзажбуд» і зда
ний з багатьма недоробтому у нас
нами. Саме
час від
часу брікує то
електроенергії, то води,
то стисненого повітря і
відповідно
т. д.
А це
виконання
впливає і на
планових завдань.
Замкнуте коло. Ніхто не
винен, та
будівельникам
від цього- на легше.
То чи можна розірвати
це коло?
Ще серед травня керізНИЦТВО- розчинобетонного
вузла
подало трестові,
особисто керуючому 3. С.
Бабіну (на прохання ос
таннього), дозгми список
недоробок, які мали міс
це при здачі буд'аального об'єкта». Трест зобов язався усунути
недоліки
до 1 червня.
А сьогодні нем позідомили:
першого черзня,
вузол
розчинобетонний
на будімав відправити
вальні майданчики 92 ку
бометри бетону, відпоавчв
28.
«Злополучней» травень
закінчився. Та незже МО'
лодим будівельникам до
ведеться й у
червні засмагаги під сонцем?!

чі
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Рейдова
бригада:
3. КАРПЕНКО — заві
дуючий відділом робітмнмоі І СЇЛаСЬШМ
молоді обкому КОМсомояу, К. ЛЯІІісНКО
— секретар комітету
комсомолу тресту «Кі
ровоград м а ш а а жбуд», В. БОНДАР —
иореспондеят «Моло
дого комунара».

ЛОВИЛАСЬ РИБКА
МАЛА Й BE«...

«Жнт т я
підказ а л о
вихід; змен
шити періо
дичність ви
пуску газе
ти, впоряд
кувати ро
боту' її шта
бу — «Ком
сомол ь с ького
прожектора»

Із настанням весни у чле
нів районного «Ки.исомо іьсьяото прожектора» турбот
побільшало. Рейдп перевірі.и
по дотриманню
технології
весняних
ПОЛЬОВИХ робіт,
табірне утримання громад
ської худоби, заготівля кор
мів, дозвілля комсомольців і
молоді — ось ті питання', які
постійно під контролем ра
йонних «прожектористів».
Ранком комсомолу
взяв
під свою опіку ь- дойми ра
йону,
і «Комсомольський
прожектор» у своїх висту
пах не тільки таврує гань
бою браконьєрів.
а й веде
серед місцевого
населення
чималу виховну роботі по
збереженню рибних запасів.
Велику допомогу
о цьому
ми. відчуваємо з боку спраііжпіх любителів природи.
Часті рейди «прожекторіїстія» разом з членами к щопольського оперйтнвпого за
гону по перевірці дотриман
ня правил риболовлі до:ь>матнють бороуисч .з рр^койьєрами.
Так. рейдова бригада за
тримала на
і.ч». і госгн-»і’-.ставку, що біля села 3« і--ноіо. чотирьох жителів Мі-.-та Жолтнх Вод. які користу
валися
забороненими Зна
ряддями лову.
У них
мн

і

ни надійні. Передусім це
контролер ВТК Людмила
Косаренко, наладчик Сер
гій Бондаренко, машиніст
різальних машин Тетяна
Рябоконь. Навколо штабу,
постів «Комсомольського
прожектора» згуртувались
багато
активістів.
— Ми прагнемо побуду
вати свою
роботу не на
принципі «побачив — за
писав»,
а на принципі
«побачив —
проаналізу
вав, запропонував», — ка
же Галина Бец. — Якщо
кожен комсомолець ста
ратиметься усунути недо
ліки, ■ які
трапляються в
процесі
діяльності, резульїати роботи дозорціз
будуть іще ефективніши
ми, дійовішими.
Одна із форм подачі
матеріалів,- якою часто
користуються «прожекто
ристи», — фоторейди. Во
ни особливо ефективні І,
як правило, завжди допо-

Я
■
■
І
■

і;

З ПРАК
ТИКИ

лозому розв’язали назрі
лу проблему.
Підтримав
комсомольців і директор
фабрики Олексій Антоно
вич ’ Банах, у минулому
енергійний
ватажок ра
йонної КОМСОМОЛІ!’.
Нині штаб «Комсомоль
ського прожектора» пра
цює в тісному контакті з
партійною
організацією,
адміністрацією
фабрики,
що значно
сприяє зро
станню його
авторитету.
За шість років вийшло
близько шестисот листівок
«КП». З вересня 1974 року
його очолює Галина Бец,
яка працює в групі комп
лексного управління якіс
тю вироблюваної продук
ції. Ця група
завжди в
центрі всіх подій на під
приємстві, адже вона кон
тролює- впровадження пе
редових
методів праці,
поліпшення діяльності ок
ремих виробничих підроз
ділів. І помічники у Гали-

РОЗІРВАТИ

ПОВІДОМЛЯЮТЬ
РАЙОННІ ШТАБИ «КП»

•тг*

Життя підказало вихід:
зменшити
періодичність»
випуску газети, впорядку
вати роботу
її штабу —
«Комсомольського
прожектора».
Було створено сектори
естетики
виробництва,
якості,
внутріспілкової
роботи,
економії та бережлизості. Голозним стаз
сектор контролю. Він ви
явив, що більшість керів
ників цехів, Дільниць, ок
ремих служб підприєм
ства не реагує на критич
ні виступи газети.
Навіта
нагадування не допомага
ли.
Це
питання гостро й
принципово поставив на
засіданні партбюро фаб
рики секретар
комітету
комсомолу Олександр Ер
маков. Він
зазначив, що
після тридцяти
випусків
«прожектористи»» отрима
ли пише кілька відповідей.
Члени партбюро по-ді-

НЕГАЙНО

магають вирішенню важ
ливих тих чи інших питань.
На виробничих нарадах
не один раз
ішла мова
про безгосподарна збері
гання дорогої технологіч
ної оснастки друкарських
машин, внаслідок кого во
на іноді
виявлялась не
придатною до
роботи.
Після виступу «КП» служ
ба головного механіка на
вела відповідний порядок
на складі.
І таких прикладі з мож
на навести чимало.
Одна з особливостей ді
яльності штабу та постіл
«КП» полягає в тому, що
він не тільки націлює на
виявлення недоробок, а й
активно закликає молодь
до їх усунення.
Кожен виступ «прожек
тористів > злободенний, ДІ
ЙОВИЙ. Для «Комсомольсь
кого прожектора» фабри
ки характерні міцний зв’я
зок, з виробництвом, діло
вий контакт з керівницт
вом підприємства, особис
та відповідальність кож
ного «прожекториста».
А. СНІЖКО,

Розглянули
«Прожектористи-»' колгос
пу імені Будьонного відобра
жають діяльність
комсо
мольців у всіх сферах сіль
ськогосподарського
вироб
ництва. В цьому
їм сприяв
іе, що аони, члени
штабу,
працюють на різних ДІЛЗчІках господарства. Начальник
штабу Тетяна Вихренко —
економіст. Зіна Вихренкс ~
доярна. Інна
Бердник
—
учителька,
Сергій Жук —
електрозварник.
Щомісяця
«поожекторнс■ти» проводят».
рейди, мета
яких — не тільки викриття
недоліків, а й пошуки резер| вів. Під час останнього рей
ду перевірили експлуатацію
колгоспного автотранспорту.
) З'ясувалося, що деякі водії
І використовують
КОЛГОСПНІ

І

вяиив яивинк^ яннЛ

внлу'ппш чотири
сітки та
гумовий човен і передали ці
речі районній раді Товарист
ва мнелнаці® та рибачок.
Ііа 1нг> іьці нп.і/ЧН.иі сіт
ку у рпбгнліка Нетрівського кар'єрі № З Дмитра Сго-іжака. Та висновки» йін./іе
зробив. Мало- Угогщ. ^вирішив,
;цо наступна" ніч буде спокїйнїшою, і знову перегородив
річку, споділаюч-.ісь на дойриЙ улов. А !е прорахувався,
«Рейдовики» нагодн-шся са
ме в той
МОЛІСКТ,
коли
Д. Стрижак витрушував ри
бу із сітки. Матеріал
".щ»
браконьєрство Д. Стриж 'Ж.,
ми направшій адміністрації
кар’єру.
Хотілося б відзначити ста
рання членів комсомольського
оперативного загону
Сергія Кравцова. Олександ
ра Вулика.
Сергія 1'аижу.
Володимира
Арабея, котрі
постііп о бувають у складі
рейдових бригад. Ці хлопці
затримали не
одного бра
коньєра.
Наприклад, з їхньою допо
могою затримано
Міясоиу
Ровного з, колгоспу «Друж
ба», який лойдв рибу січка
ми. Довелося йому розпро
щатися .з цими. знаряддями
хижацикігв- лову. Не доме
лося посмакувати свбкеїїьною рибіюю
і робітйі’іїлд
ряді оспу
♦ П ятч:;атськнй».
Бони приїхали ЗіЛом на річ
ку Зелену і неводом
лови
ли рибу. Невід
два гідзоКОСТіОМН ■ у ЙІ*? 1 конфіекола*
по.

О. КОЗАЧИНСЬКИИ,
член районного штабу >
«Комсомольського про
жектора».

Петрізський район.

на

бюро

машини для «лівих» робіт,
чим подають поганий прик
лад молоді, яна
поповнює
щорону нолем ти в
шофері’«,
Так, комсомолець Олександр
Гаврил юн
полюби з «лів»рейси, частенько бував- на
підпитку.
Прикро
що • «прожекто
ристи *
здебільшого ЛИ-ЩЄ
констатують факти, не стараютьсп
розібоатися тлЙЬаіе.’
;
'
Про ці упущення В ДІЯЛЬ
НОСТІ колгоспних
«прожек
тористів» і йшла розмова на
засіданні бюро ' районного
номігету комсомолу, де роз
глядали питання
роботу
«КІІ»
колгоспу імені Будьоняого.
c. ПЕТРЕНКО.

емт Нозоархангельськ.

-— --------------

4 ’терда’ая

у
Новомнрі ородському.
районному Будинку піонеріввідбувся зліт юних любите
лів
природи.. На
ньому
йшлося
про пожвавлення
прїтродоокоронної
робот«,
ширше
залучення до неї
школярів. Командири заго
нів зелених патрулів Дмит
ро Гаєзськнй з другої Новомиргородської. Олег Танін з
Канізької. Валентина Паливода в Капітанівзької серед
ніх шкЬт. Такя Дворниченкіа
з Туріяиської
все ЬМИрічки
розповіли, як піонери та
КОМСОМОЛЬЦІ —
члени заго-

5 ЧЕР8НЯ

1&81 року

0ДЇО-7їОД®Й комунври-

Квітни, земле!
ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ
ні» дбають про те, щоб бул
Учасники зльоту зверну
ла рідна природа.
щоб ба- лися до школярів району іп
татствв її не зменшувались, закликом активніше вклю
а навпаки, зростали рік у чатися в операції республі
рій. Кращим юним природо канської п'ятирічки ударних
любам вручено нагороди за піонерських справ «За ле
активні’ участь у роботі зе нінсько ставлення до прила
лених патрулів.
ди!* і «Юні господарі землі*.

азяти під свою охорону ко-іГ
же« мурашник,
кожне ДО
де йі
__ ,
питне
ревце ЧИ кущ
КУШ
wn-.r,..» дже-11
....... и'
кожне
рельце. Турбота про звірів іі>
птахів — теж важливе піо-||
перське завдання. Юні анбОЩ
лити вчнтимуться правильної
збирати і сушити
лікарсь»<і||
---- ...— - Л|ка|
трави.
трави, стяпп«г>~створюватимуть
КО-||
лекційні
грядки на
14)11 |і
шкільних ділянках.
При в’їзді в міс
МІСТО ХЛОПЧИ'І
ни і дівчатка, щз
ПрНбу.'ШІ
па зліт, посадили того
алею дубів

Я. ЧЕРМАК.
м. Новомиргород.
II

ВСЕСВІТНІЙ

ІЕСдгув лзпблшелів ХірврОДЯҐ

ВИ НАМ ПИСАЛИ

«Дорога редакціє!
Я уважно
слідкую —
за і..
матеріалами про приро-1
які газета друкує на І
лїх сторінках. Із задо-1
коленням чг
розпо-1
ВІДЬ про
м
ЖИТТЯ
.рідної',;
-----у березні, квітні,
чи не могли б ви розповідати про
кожен місяць року?
I, звичайно
•ж. хотілося б прочитати
«ро
травень —
адже
яким прекрасний цей глі‘снць. як багато змін від
бувається в
цей час у
З поазгою
Микола ІВАНЦОВ.
м. Кіровоград*.

«Травень — вінець вес
ни», — кажуть у народі.
Травень — пора цвітіння.
Буйно квітнуть у цей час че
ремха і вишні, слизи і яб
луні, груші і каштани, бузок
і горобина. Милують око езоїм цвітом
конвалія і сонтрава, барвінок
і горицвіт,
вражають роїмаїттям і яс
кравістю
кольорів тюльпа
ни.
Для бджіл
у травні роз
долля — стільки квітів кру
гом! Збираючи нектар, ма
ленькі трудівниці
разом з
тим запилюють
---------------- їх.
У травні все співає. З лісах, хвдках, парках і посадках ані на мить не змовкаІ-ОТЬ багатогс-лосі
. _ .. ИРЦЬ, , , ____
_
пташині
хори. Саме в травні заводять
свої чарівні пісні солов’ї. їх
ній неповторний
у своїй
красі і принадності спів, що
не стихає з вечора до ран
кової зорі, й даз травневим
ночам назву солов’їних. Ди
вовижна у своїй силі і ніж
ності
солов’їна пісня то
завмирає, то народжується
знову, перелл і гається з піс
нями інших пернатих співанів, створюючи довершену
гаму звуків.
«Наврядчи є на всій зем
лі інша птаха, яна вміла б

так дзвінко й гарно співати,
як наш соловей», — відзна
чав свого часу радянський
письменник, великий зна
вець і любитель
природи
І. С. Сонолоз-Миаитоз.
Пе
ред сонячним днем солоз’і
співають усю ніч без угачу,
змагаючись один з одним у
майстерності і вигадливос
ті...
У травні закінчується вес
няний переліт птахів. У на
ших місцях
появляються
сизоракші, ластівки, смерекиюни, іволги.
Ластівки прилетіли — сю
ро й грім може вдарити. Са
ме u цей час народжуютося
перші грози.
Аромат цвітіння, спів пта
хів, довгождана тепло... 8се
не хвилює, збуджує, нади
хає. Дерева надягають свої
ошатні зелені сукенки. На
віть загайні в цьому відно
шенні велетень дуб та заоке
анська гостя біла акація не
хочуть відставати. Зеленим
шумом повняться гаї та діб
рови.
Недарма цей місяць про
звали на Україні
травнем.
Буйнотрав’я вкриває землю,
прикрашаючи ії, освіжаючи
та оновлюючи.
У травні листя траа, кущів
і дерев часто неспроможна
повністю випаровувати во
логу, яна надходить від норіння, і вода виступає у ви
гляді гарних крапель по
нраяк листочків, таких схо
жих на дорогоцінні намінчини. У науці це явище має
назву гутації. Особливо при
вабливі крапель-лн гутації на

торжествуючий

полуничних квітах, що роз
пускаються,
Вони роблять
їх схожими: на царські коро
ни неповторної краси.
У травмі
пригасають за
морозки. Тільки в перші дні
місяця вони ще зрідка при-!
нрашають незрівнянними бі
лими віночками краї моло
дих листочків трав, утворю
ючи на галявинах вигадли
вий білий орнамент.
Уже в тразні починає об
літати тополиний пух, зано
сячи насіння далеко від ма
теринського дереза. На лу
ках появляються білі голів
ки глатері-й-мачухи,. кульба
би, До речі, перед негодою
парашуіики білих шапочоц
кульбаби закриваються, на
че парасольки.
Травень — ще й місяць
тиші. З цей чзс продовжує
нереститися риба в річна»,
та водоймах. Птахи і заїрі
зайняті своїми
сімейними
турботами.
Закінчується
робота нз
нолгоспних ланах. Пророста
ють посіяні дбайливими ру
ками трударів буряни, ярі
зернові, кукурудза, даючи
надії на високий уаожай. Як
У пісні
’ ‘ співається:
Рідний край, навік
любимий.
Весь цвіте, неначе сад.

М. НОЖНОВ,

член Українського то
вариства охорони при
роди
На знімках: білі зі- 1
почки імена
на листочках!
кропиви; пистон полуниці зі
крапельками
гутації; цвіте]
конвалія.

м. Кірозоград.

Фото автора.

СЕРЕД КНИГ

й берегти
У дитячих бібліотеках міо
аг таке?
тако» -- по
та Кіровограда «
обласному
міжбібліотечному аГюпртленту ви зможете
И)Н<м6итн такі книги: лп.г -

ПРО ОХОРОНУ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА,

Збіпннч аопумемтіа партії та
ЛК, Політзида», 1979,
35> с

Радянська
людина
—
У книзі зібрано основні
документи
Комуністичної друг 1 захненш: води і лісу,
партії і Радянського уряду землі 1 повітря. Але природ
про організацію наукового ні багатства не безмірні, то
гцяіродовикористання
та му їх треба берегти ії при
охорону природи в СРСР.
множувати. Про це- йдеться
БУШУЄЗА Т. А„ ДАГЕЛЬ в книгах;
П. С. Закон охороняє приро
ЗАХИЩАЙ.
бережи.
ду. М., «Юридическая лите
ПРИМНОЖУЙ, м.. «Молодая
ратура», 1980. 128 с.
гвардия», 1978. 64 с.
Це популярна
розповіді»
Ю. ДМИТРІЄВА.
Земля у
про втілення
в життя 65 ї
статті
Конституції СРСР: нас тільки одна. М., «Доте
«Громадяни СРСР зобов'яза кая литература», 1979, 127 с,
ні берегти Природу. ОХОРОЮЩЕНКО О. К. Дйзосвіт
кгіти
її багатства*. Дається природи.
K.j
...............
«Радзнська
на
ішвцчернна відповідь
гання, для чого. Існує іЧес- школа*. 1979, 67 с.
Світ Природи казковий
I
,1
вона книга*. тФ.чк. як і де
нековторчий у різдігх куточвеж» виникле.

ках земної кулі.
Але стаз і
леиня до нього з боку людей!
теж різне. ЦІкавиИ матеріал
для роздумів про взаємини
людини з природою пп знай
дете В КНИЗІ М. Г. ПАВЛЕН
КА «Для нинішнього і май
бутніх поколінь». К., . «Ра
дянська школа». 1981 Іі'і с.
У серії «Люди. Час. Події.»
вийшла
науково -худрікия
ігиі'.іа 1. Д. ЛАПТЄВА. «Надр
зеленого дому». М., «Дет
ская литература* I9gfl.

А. ВАСЬКОаСЬКД,
головний
бібліограф
обласної дитячої біблі
отеки імені А. П. Гайда- -

Р»

З спіор

СКІЛЬКИ
НАМ ТРЕБА
ВОДИ?
ТІЛЬКИ ФАКТИ. На те
риторії
Кіровоградської
області тече 438 річок —
великих і дрібних. - — за
гальною
дозжмиою 5553
кілометрів. Усі вони нале
жать до басейнів Дніпра
і Південного
Бугу. З об
ласті також понад 2 тисячі
ставків
і
оадосховищ,
площа водного
дзеркала
яких становить
19 тисяч
гектарів, з об’єм води —
370,5 мільйона
кубічних
метрів.
ОА
КІРОБОГ ?АДЩИНІ
завершено
розроб
лення генеральної схеми
охорони і раціонального
використання водних ре
сурсів до 2000 року, намі
чено заходи,
спрямоззні
на створення водоохорон
них зон
навколо малих
річок
і ставків. Значна
увага в цих ппзнзх приді
ляється будівництву водо
очисних об'єктів і заорот-

Особливу
тривогу
в
охоронців природи викли
кають підприємства м’яс
ної, молочної
і харчової
промисловості. Гак, відхо
дами Нозюархангельського сирзазоду,
на якому
через порушення техйічних правил експулзтаци
виходять
з ладу очисні
споруди,
забруднюється
одна з найкращих . і найчистіших в області річок
— Синюха.
Ненадійно' ■
працюють
очисні споруди Усгинівського сирзазоду. Кепські
справи на
Долинському
маслозаводі. Досі не роз
в’язано питання з очищен
ням стоків на Голозанівському маслозавод; та в Ново/країнському И Добровеличкізському
цехах

ДОСЛІДЖУЄМО ПРОБЛЕМУ
ИСХОРИТИ будівництво водоохоронних об’єктів у
ПІ’басейнах
Чорного, Азовського, балтійського, Кас
пійського морів і в найважливіших промислових ра
менах країни. Збільшити потужності систем .оборотно
го і повторного ьимористання вод, розробляти і впро
ваджувати на підприємствах безстічні системи водовикористання. Посилити охорону еодних джерел від
вичерпання.
(З «Основних напрямів економічного і соціально*
го реевитку СІ’СР на 1984 — 1985 роки і на період
до 1990 року»)
ВОДА — ... ЦЕ НЕ ТІЛЬ
КИ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗВИТ
КУ
ПРОМИСЛОВОСТІ 1
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА. ВОДА — ... ЦЕ
ЖИВА
КРОВ.
КОТРА
СТВОРЮЄ ЖИТТЯ ТАМ,
ДЕ НОГО НЕ БУЛО.

(Академік

О. П. НАРИНСЬКИЙ).
НЕДАВНІЙ Всесоюзній науковій
конференції
НАюних
географів при Географічному товаристві
СРСР, яка відбулася а Москві, колективний реферат
членів учнівського наукового товариства «Глобус*,
що діє у Кірспог радській СШ Мі ЗО, «Раціональне ви
користання тз охорона водних ресурсів Української
РСР* удостоївся диплома першого ступеня. Заслуго
вує уваги один із розділів
реферату — «Проблеми
охорони- річок Кірозоградщини».

йому водопостачанню. За
роки минулої п'ятирічки
споруджено і взедено в
дію водоочисні
споруди
загальною
потужністю
70.3 тисячі кубічних метрів
на добу — на Побузьісому
нікелевому Голозанізського, Салькізському цукро
вому заводах Гайзоронського районів, в районному
центрі
Добровеличкізка,
на
обласній
дослідній
станції тощо. Збудовано
головний колектор, який
приводить у дію
очисні
споруди
в Кіровограді.
Взедено в дію перші сіль
ські каналізаційні систе
ми.
Вони
вже
діють
і успішно експлуатуються
в селзх Комишуватому Новоунраїнсьхого
району,
Созонівці Кіровоградсько
го.
ТА НЕЗВАЖАЮЧИ
нз
* виконану чималу ро
боту, езнігарно-гігієнічний
стан водних ресурсів об
ласті лишається
незадо
вільним.
Окремі підпри
ємства, колгоспи, радгос
пи не виконують планових
завдань
по будівництву
очисних споруд та інших
водоохоронних
ООЄКТІЗ,
забруднюють річки, водо
сховища і ставки неочищеними стоками. Затриму
ється введення з експлуа
тацію споруд доочищення
стічних вод Марто-Іванізської системи, будізницг80 яких почато ще в дев’ятій п’ятирічці,
але; з
1979 року майже припинено. Не ведуться роботи
і по спорудженню рб'єістів зворотного аодобострчайня на Олександрійсь
кому
й
Ульяновському
цукрозазодз'к.-‘Ь’

Малозиснізсьного заводу
сухого молока, на Нозгородкізському сепаратному
пункті
Кіровоградського
міського молокозаводу.
Триває
забруднення
природних вод неочищеними стоками підприємств
сільгосптехніки. Так, уже
не один рік течуть відходи
і нафтопродукти з річку
Синюху з Новоархангельської райсільгосг.техніки.
Д Д^тІЕ УСІ
водні
ресурси нашої області
обмежені.
Дефіцит води
можна поповнити, по-пер
ше, застосовуючи зворот
на водопостачання на про
мислових
підприємствах,
налагодивши
по-друге,
бездоганну роботу систем
очищення води. В області
діють водопроводи
тех
нічної і питної зоди, в міс
тах і на підприємствах бу
дуються очисні
споруди
для стічних вод, провади
ться розчистка і регулю
вання малих річок.
Але не завжди ці ро
боти здійнююгься як спід.
В
«Основних
напрямах
економічного і соціально
го розвитку СРСР на 1981
—1935 роки і на період до
1990 року» виділено роз
діл «Охорона природи».
Як ніколи раніше, вели
кого значення партія на
дає завданню поліпшення
охорони природи, зокре
ма посиленню
охорони
вод, раціональному вико
ристанню їх, Це завдан
ня буде розв’язано шзидше, якщо кожен із нас
активно включиться в. бо
ротьбу за охорону приро
ди, за збереження і при
множення її багатств.
(Р. ДАЙДАКУЛОВ

4 червню 1&8І ро ну

4 сшор

З ТЕЛЕ
ТАЙПІ 101
СТРІЧКИ
, ТАРС

Жюрі визначить

Тиждень
молоді НДР
БЕРЛІН. Урочистіш мі
тингом в Альтецбурзі (ок
руг Лейпціг) почався тра
диційний тиждень молоді
НДР. Цього року він просо
питься під знаком XI з'їзду
Спілки вільної
німецької
молоді (СВНМ).
який від
крився 2 червня.
Виступаючії па мітингу,
член Політбюро, секретар
ЦК СЄПН П. фермер
під
креслив, що СЄПН проти
гом усієї своєї діяльності
приділяла постійну увігу
молоді, довіряє їй наіівід
повідельніші справи.
У рамках тижня в усіх
округах
республіки про
ходять політичні, культур
ні і спортивні заходи.

ГАВАНА. Другий націо
нальний фестиваль
сту
дентськнх хорів відкрився
в
кубинському
місті
Сантьяго-де-Куба. В ньому
беруть
участь численні
представники університе
тів та інститутів
країни.
Вперше він набирає харак
теру творчого
конкурсу.
Авторитетне жюрі визна
чить переможців, яким бу
де вручено почесні дипло
ми.
Як і ПІД час
першого
фестивалю, виступи хоро
вих
колективів
прохо
дять у стінах університе
ту Оріснтс и Сантьяго-деНуба, який завдяни давнім
традиціям
у цьому виді
музичного мистецтва став
постійним місцем їх про
ведення. Хор університету
існує вже більш як ЗО ро
ків і користується заслу
женою популярністю у лю
бителів музичного мистец
тва Куби.

«Тепер я знаю, що такс щас?
тя. Це — коли
твоя дочка не
е тюрмі». Особливого змісту бу
ли сповнені
для глядачів ці
слова чилійського батька з вис
тави «інтерв'ю в Буенос-Айре
сі». Спектаклем, який розпові
дає про трагедію Чілі, про жах
ливу ДОЛЮ чілійсьннх
дітей, у
Міжнародний день захисту ді
тей почав гастролі
в Кірово

граді Борешнлооградський об
ласний драматичний театр.
На знімку: сцени з вис
тави. В ролі Маргн заслужена
арткстка',УРСР Г. ТИМОШИНА,
клоун Бом
(зліва) — артист
М. ЗАЇКА, журналіст
Карлос
Бланко —
народний
артист
УРСР п. кльонов.

Фото В. ГРИБА,

ФУТБОЛ

ШАХИ

СВІДЧИТЬ ПРЕСА

У найбільшій японській
газеті «Асахі» с постійна
рубрика «Голос народу —
голос божий». Один мате
ріал з цієї рубрики, опуб
лікований незабаром піс
ля завершення японо-американських
переговорів,
може являти собою пев
ний інтерес.
Нагадаємо, що в підпи
саному кол'.юніке США і
Японія вперше стали нази
вати себе «союзниками»,
а сама зустріч проходила
в інтенсивному
обміні
компліментами
між
її
учасниками. Так, наприк
лад, Р. Рейган, звертаю
чись до Д Судзукі,
ска
зав: «Ми добре розуміємо
один одного, бо народи
лися майже в один день».
Отже,
розмовляють
двоє: п. А. — американсь
кий бізнесмен і п. Б. —
японський політичний діяч.
А. — Скільки вам років?
Б. — Вже сімдесят.
А. — Мені теж сімдесят.
Коли ваш день народжен
ня? Що! Ви старший усього
на двадцять шість днів! То
ді я називатиму
вас пояпонському
«анікі» —
старший брат.
Б. — Вам стільки не да
си.
А- — Ну гаразд, досить
церемоній. Ближче до ді
ла. Тепер,
коли наші
країни стали союзниками,
хотілося б, щоб ви підго
тували японську громад
ську думку до того, що ва
ша країна найближчим ча
сом закупить сто проти
човнових літаків Р-ЗС.
Б. — Та ж ці сто літаків
обійдуться в один триль
йон ієн!
А. — Але ми не може-

,

мо
"екати. Це питання
життя і смерті для нашої
воєнної
промисловості.
Б. — Годі-бо,
але для
чого нам ці літаки?
А. — Навіть якщо вени
не потрібні, ви все ж /мо
жете створити ВИДИМІСТЬ
їх необхідності, обробив
ши громадськість і довів
ши, що існує кризова си
туація.
Б. — О'кей! Але для об
робки громадської думки
потрібні
гроші. Добре,
якби еи знайшли можли
вість виплатити за цю ро
боту пристойну винагоро
дуА. — Ну що ж. Одначе
мова йде не тільки про лі
таки. Ми сподіваємося, що
Японія збільшить число
суден
прикриття і заку
пить нові ракети для їх ос
нащення. А ще вам
слід
придбати якомога більше
реактивних
винищувачів
Г-15.
Б. — Навіщо
єам рап
том стало потрібним збіль
шення нашої воєнної мо
гутності?
А. — Революція в Ірані
дуже напсувала нам.
Б. — Чи ке хочете ви
сказати, що всі еимоги до
Японії пояснюються тільки
тим, що
СІ1ІА втратили
іранський ринок?
А. — Ну навіщо ж так
різко СГйЬ-іТИ питання?
Б. — А хіба США не бо
яться, що Японія одного
прекрасного дня стане во
єнною наддержавою?
А. — Чи варто загляда
ти так далеко?
З японської переклав
кор. АПН
Михайло ЄФІМОБ.
Токіо.

«Молодой коммунар» —

Б. 1БЕРД0СТУП.

Гірники перед цим пое
динком програли «Кривба
су» (0:1), теж намагалися
«реабілітувати» себе. Але
й ніроосгпадиям
ніяк не
можна було втрачати до
рогоцінні очки. Вже й так
«Зірка»
«втішається» ед
кими нулями в
кількох
матчах підряд. Тому бони
першими
перейшли ..до
атак. Під час однієї з них
міг
відзначитися
Олек
сандр, Алексеев.
Бін ви
йшов сам на сам з ворота
рем, та не зміг точне влу
чити у ворота. Вивести
свій колектив уперед м.чч
можлипість Сергій Ралюченио. Але йо-"о удар та
кож не досяг цілі. А гірни
ки зуміли примусити Вале
рія Музичука вийняти м’яч
із сітни своїх воріт.
Після відпочинку натиск
«Зірки» не втихає. Йде
сімдесят п’ята
хвилин?..

За
порушення
правил
«Стахановцем»
признача
ється штрафний удар —
1:1. Автором гола стає Сер
гій Гркэенко. За вісім хзилин до фінальної сирени
арбітр призначив у бік во
ріт нірсвсградціс сдинтдцптимстровий. Його чітко
реалізували гірники.
І знову поразка наших
земляків’ — «Зірка» коти
ться вниз. На наш погляд,
у колектив:
чині коїться
метушня, гравці
втрача
ють зібраність, часом зда
ється, що вони не з однієї
команди,
а тільки-но по
знайомились.
Був би Е
команді лідер, то, може, за
ним пішли б інші? Та його
на видно ні нз своєму, ні
на чужих полях.. І наставтеж наче
никн’ «Зірки»
До кінця ік
розгубились.
першого кола чемпіонату
не так уже й далеко.

ц ДСіУПНОГО року спорткана і ромадсьність сві
ту
відзначатиме 100-річчл
боротьби дзю-до, засновни
ком якої був відомий япон
ський спортсмен і організа
тор Дзигаро Како, історія
народження дзю-до дещо ро
мантична. існує
версід/за
якою е минулому
столітті
японський філософ і лікар
Аніяма Харабайї, вийшовши
якось у свій садочок біля
хати, звернув увагу на те,
що під Дією снігу, який па
дав, гілки японської вишні
сакури стали
прогинатися.
Сніг продовжував
падати,
гілки прогиналися
дедалі
більше й більше, поки одна
з них не спинилася під та
ким кутом, що сніг з неї
сповз, і гілка випрямилась.
Філософ вигукнув: «Підда
ючись, вступаючись перед
грубою силою, можна скину
ти з себе цю силу і випря
митись». І ОСЬ — дзю-до Б
дослівному перекладі з япон
ської мови означає «гнучкий
шлях»
*
*

У-

НАШІЙ

країні

ДЗЮ-ДО

— один з наймолод
ших сидів спорту. Радянські
дзюдоїсти,
а точніше —
самбісти у формі
дзюдоїс
тів, почали виступати о офі
ційних змаганнях лише з
1962, а
Федерацію дзю-до
було створено ще на 10 ронів пізніше.
Але представники нашої
нраїни в цьому виді спорту
завжди відзначалися
доб
рою Фізичною підготовкою,
волею до перемоги, швид
кістю реакції- високою тех
нікою. Тому й не раз става
ли чемпіонами Європи, сві
ту, Олімпійських ігр.
(■ИШ МИ вступили в новий
олімпійський цикл, по
чатком якого прийнято вва
жали СПОРТИВНІ ігри молоді.

Адже з них іде відлік очок
у рахунок наступних спар
такіад
України
1 народів
СРСР, які є генеральними
репетиціями
перед
Олій
піадою-64. Саме така ме
та численних змагань на
всіх рівнях, турнірів, мат
чевих зустрічей, чемпіона
тів. У тому числі й команд
ного чемпіонату
України з
боротьби дзю до, що прохо
дить зараз.

ни. третіми — кіровоградці.
Берні Полтавської та ІваноФранківської
областей не
змогли чинити
серйозного
спору сильнішим суперни
кам ' і замкнули турнірну
таблицю. На цей раз справи
склалися інакше. І «винні»
в цьому перш за все органі
затори
змагань, у складі
яких було четверо дппамівціп і троє представників об
ласної ради товариства сКо-

ТРЕТІ
МОЛОДІЖНІ:
ПЕРШІ
УРОКИ

для
ДЗЮДОЇСТІВ

Нинішні поєдинки цього
рангу
мають три етапи.
Двадцять
пайсильніиіпх
команд республіки (чотири
Зони) спочатку у двох ту
рах виявлять стосунки МІЖ
собою, а потім — у жовтні
— чотири переможці зон у
фіналі розіграють між со
бою звання чемпіона Украї
ни в командному заліку.
|| ЕДАВНО в
Кіровограді
відбувся другий тур по
передніх зональних змагань,
зустрічалися збірні команди
Донецької. Полтавської, Хар
бінської, Івано-Франківської
1 Кіровоградської об частей.
нагадаємо,
що в першому
турі (змагання відбулися в
Донецьку) перемогли донечаші, другими були харків'я-

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вуя. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БИ 06418.

Цікаво пройшли останні
матчі першості України з
футболу серед команд ко
лективів
фізкультури.
Впевнено
наближаються
до мети спортсмени кірогоградського
<Радиста>
(заводу радіовнробін}.: Ви
хованці
тренера Василя
Похнлейка показують ви
соку тлайстерігість в усіх
ланках. І глядачі дістають
справжню насолоду від Їх
ньої гри. Після п'яти турів
кіровоїрадці
очолюють
таблицю четвертої зони. У
своєму активі вони мають
дев’ять
о-гоїс
із десяти
можливих (у ворота супер
ників забили вісім м'ячі/?,
у свої пропустили
лише
один).- *
Минулої
суботи
«Ра
дист» у місті ПервомаЙсь-’
ку Миколаївської області
зіграв увічню з місцевим
«Фрегатом» — 1:1. М'яч у.
ворота господарів поля за
бив Вячеслав Нертіїк.
і
З таким же результатом
олександрійський
«Шахтар?- у себе вдома закінчив
поєдинок з прнп'ятськпм
«Будівель пиком». Гостями
звам'янськоіо «Локомоти
ва» були спортсмени ки
ївського
«.Будівельника?.
Сильнішими
виявилися
столичні футболісти — 2:Г,

В. ШАЕАЛіН.

дзю-да —

лос». Воші досить легко роз
правилися з полтавчанами
та івано фраииівцями (5:1 і
5:2). а потім у важкому по
єдинку добилися
перемоги
над чемпіонами VII Спарта
кіади України — донецьки
ми дзюдоїстами. Під завісу
кіровоградці зазнали пораз
ки від харків'ян — 3:4. З та
ким же
рахунком останні
виграли й у представників
Донецької області, х
Отже, в другому турі найслльнішоїо виявилась- коман
да Харківської області, дру1 є.місце посіли борці КІройоградщвни, па третьому —
Донецької області.
За під
сумками двох
турів право

/7Л///Л ДДРЕСЛ.-

орган Кировоградского

Ла украинском языке.

Тринадцять днів у шахо
вому павільйоні <Спартака» проходила
особиста
першість обласної
ради
профспілок із шахів серед
Естеранів спорту — учас
ників Великої Вітчизняної
війни. Від першого і май
же до останнього туру бу
ло кілька претендентів па
найвищий титул.
Коли ж суддівська коле
гія зупинила годинники і
підбила підсумки, то ста
ло' ясно, що
чемпіонську
нагороду завоював праців
ник контрольї’о-ревізііііі ;го управління по Кірово
градська) області спартаківець Григорііі Мсфодійович
• Бугм'.ч. Він набрав 12 очок
з ±3 можливих. По 10,5 счпа мали доцент
кафедри
деталей машин інституту
сільської осподарсь кого
машинобудування
Олек
сандр
Якович
Довонук
(ДСТ «Буревісник») та інже
нер
ремонтного
заводу
Укрремтресту
Микола
Олександрович
Каої.ов
(«Колос»). Бони посіли від
повідно друге й третє МІС
ЦЯ.
Переможцям і призерам
змагань вручено грамоті! і
сувеніри президії обласної
ради профспілок.
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на вихід у фінал дістали
харків’яни.
Якби на згаданому турні
рі відзначали й
особисті
результати,
то, очевидно,
голошиїй приз одержав би
ніровоградець ігор Максїчов.
Усі без винятку
ПОЄДИНКИ
вія
закінчив
достроково
чистими перемогами.
Тренери з боротьби дзю
до досить оптимістично оці
нюють
можливості ніровоградців у наступному фіна
лі ПІ республіканських ігор
молоді. Вони покладають на
дії на Ігоря Максїчева (ва
гова категорія до 60 кг),
Олександра Власова (65 кг),
Юрія Давиденка (86 кг), які
пройшли перевірку боєм у
складі збірної
області па
чемпіонаті
України серед
дорослих і показали себе з
кращого боку. За молодіжну
збірну області виступатиме
й майстер спорту
Валерій
Тихонов (78 кг) — учасник
недавнього
міжнародного
турніру
в Баку в
складі
збірної Центральної
ради
ДСТ «Динамо» Поки що вйрішується питання про важ
кі вагові категорії.
Хтось сказав, що оптимізм
— цс половина справи, бо
виходить пін. як правило, з
грунтовних аргументів.
ж, побажаємо, щоб добром
обернувся оптимізм кіровоградців
(старший тренер
Г. О. Алексеев — «Динамо»)
і щоб друїу половину спра
ги було успішно завершено
на фіналах республікансь
ких спортивних ігор МОЛОДІ,

М. ОРЛЮК.
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