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Жнивам —звитягу молодих!
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КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА
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У баїатьох господарствах області почалася масо
ва косовиця гороху. Виїхали
комбайни н на лани,
зайняті ячменем, перші тонни його вже надійшли в
державні засіки. Разом з цим трудівники села наро
щують темпи заготівлі кормів.
Досвідом організації праці комсомольців, неспілкоаої .молоді на «зелених жнивах» ділиться сьогодні з
нашим кореспондентом В. Савельєвим
завідуючий
відділом комсомольських організацій Гайвороиського
райкому ЛКСЛїУ Олександр Усатюк.
—
Створення
міцної
кормової бази
для гро
мадської худоби залежніь
насамперед від того, на
скільки свідомо, ставлять
ся до виконання
своїх
• безпосередніх
обов’язків
хлібороби. Адже трапля
ється. що І техніка добре
підготовлена до роботи, і
умови створено для меха
нізаторів, а на
полях не
відчувається трудової на
пруги, не видно бойового
суперництва. Як підійшов
до цього питання райком,
• які труднощі довелося йо
му перебороти?
— Заготівля
кормів,
жнива завжди
турбують
хлібороба. Рік на рік не
схожий, тому ЩО ПОГОДНІ
умови, як
правило, вно
сять свої корективи в хід
польових робіт.
Тож без
заздалегідь
складеного
чіткого робочого
плану
годі сподіватися па успіх.
План допомагає
вчасно
виявити недоліки в підго
товці, оперативно розв’я
зувати проблеми, ефектив
ніше маневрувати
техпікою.
, «Зелені жнива» минуло
го рану були для нас сер
йозним екзаменом. Вони
допомогли виявити слабкі
сторони в організації со
ціалістичного
змагання
серед
кормодобуоників.
Так,
наприклад,
після
жнив райком трохи осла
бив
контроль
заготівлі
кормів. І як наслідок —
молоді
кормодобувними
працювали
неритмічно.
Цього року ми
оголосили
ударний
тримісячних за
готівлі кормів.
Створили
районний штаб, визначили
моральні
й
матеріальні
стимули для переможців.
Коли підбиваємо підсумки,
то стараємось
урахувати
все, і в першу
чергу —
якість виконання робіт.

— До речі, хотілося б
.більше почути .саме про
•якість.
— Ншіі в районі актив
но діють понад двадцять
постів якості,
п’ятнад
цять загонів «Комсомоль
ського прожекторах'. Про
і.їйю. роботу можна суди
ли з діяльності
дозорців
колгоспу імені Котовського. їх очолює
бригадир
городньої бригади
К. Ф.
Деркач. Перші його поміч
ники — комсомольці. Саме
вони наполягали па тому,
щоб площу після
зняття

сіна зачищали в три сліди,
іноді при транспортуванні
сіно губиться по дорогах,
тому дозорці організували
пости школярів, щоб конт
ролювати ного перевезен
ня. Крім нього, районний
<-І\ГІ» щоденно перевіряє,
як дотримують технології
закладання сінажу, скир
тування.
— Часто в господарст
вах можна
почути нарі
кання на нестачу робочих
рук. Як
вирішується ця
проблема у вас?
— Як правило, такі на
рікання чути там, де не
все гаразд з організацією
праці кормодобувпнків. У
нас заготівлю кормів ве
дуть іпатовСькпм методом.
Серед численного загону
хліборобів 2650 чоловік
молоді, 1724 з них
—
комсомольці.
У районі
створено вісім комсомоль
сько - м оЛ ОД І Ж!! 11X кормодо
бувних загонів, сім лапок,
п'ять екіпажів.
У числі
кращих механізатори на
зивають
комсомольців з
колгоспу
імені 60-річчя
Жовтня
Олександра Волощука,
Івана Владюка.
• Хлоппі трудяться па трак
торі МТЗ-5, перевертають
валки, згортають
сіно.
Вони постійно викопують
за зміну по дві норми. На
перевезенні кормів добре
працюють
комсомольці
Володимир . Запорожець,
Петро Левкут.
ІІе забу
ваємо ми і про майбутню
зміну — старшокласників.
А.ІЖЄ безпосередня
їхня
участь у польових роботах
— найкраща профорієн
тація.^ 'Гак, десятикласни
ки з Хащувагської серед
ньої школи Петро Волощук, Сергій
Бсзче.хшок,
Валерій Швець, Юрій Маринович допомагають ук
ладати сіно в причепи, пе
ревозити ного з поля. Ро
ботою хлопців задоволені.
Відчутну допомогу пода
ють лам і шефи із Заваллівського графітного ком
бінату. .Минулого суботика, наприклад, у нас по
бувало понад сто чоловік
із цього підприємства. Во
ни заготовили 60 тонн зе
леної маси, половину цієї
кількості перевезли своїм
транспорте?,і.

Приємні повідомлення
надходять з
колгоспних і радгоспних нив: з ножним
днем розширяється фронт збиральних
робіт, у жнивну
вахту включаються і
досвідчені механізатори, і молоді хлі
бороби.
У господарствах Уел київського району
вже скосили майже 900 гектарів гороху,
сотні гектарів озимого ячменю. На хлі
боприймальний пункт
надійшли перші
тисячі центнерів зерна нового врожаю.
Першу хлібну квитанцію в районі одер
жав водій грузовика радгоспу «Устинів
ський» Олексій Абрамов.
Одним з перших почав косовицю го
роху колгосп імені Енгельса.
Ця честь
випала комбайнерам Анатолію
Коетянєцькому і Володимиру Будану. За три
дні Анатолій скоєне у валки гернобебзсу культуру на 40 гектарах.
А ще через день даа в це пшеничне
море зайде весь збиральний
загін із

семи комбайнів. Голова колгоспу Воло
димир Володимирович Король
радий
такому врожаєві — центнерів
сорок
зерна обіцяє кожен гектар (фото вгорі).
А щоб новий урожай з ниви до зер«ог.ого теку водії доставляли швидко та
без втрат, колгоспні механізатори спро
філювали всі путівці (фото внизу].
З перших днів жнив у колгоспі доб
ре організували технічне
й побутове
обслуговування
хліборобів. Безпосе
редньо в загінках заправляють комбай
ни, молода кухарка
Наталка Шпилька
готус хліборобам смачну їжу. До послуг
жниварів — пересувний
агітвагончик,
пітній душ. Сільська художня агітбрига
да підготувала нову програму — «Хліб
ьокої п’ятирічки», з якою
виступить
найближчими днями.

- О. ШКАБОЙ.
Фото І. НОРЗУН/1.

Б-ЮРА
В КІРОВОГРАДІ
ВІДБУВСЯ ЗЛІТ ВИПУСК
НИКІВ
СЕРЕДНІХ І15НІЛ
ОБЛАСТІ. ЯКІ
ВИЯВИЛИ
БАГНАНЙЯ ПРАЦЮВАТИ У
ТВАРИННИЦТВІ.
130 існаніїг і дівчат погсли предметну
розмову
про
дальший
розвиток
громадського тваринницт
ва, особисту
відповідаль
ність кожного за успішне
виконання
накреслених
партією завдань, про гор
де ймення трудівника сіль
ськогосподарського вироб
ництва.
З промовою перед учає<
нкнами зльоту
Еиступив
другий секретар
обкому
ЛНСМ України
Анатолій
Перевозник.
Де майбутніх трудівни
ків ферм звернулися з на
путнім словом знатні тва
ринники області Валенти
на Єлішєва, Надія Всвнобруяь, М. А. Маната.
Було зачитано наказ ве
теранів сільськогосподар
ського Еиробництеа
май
бутнім
тваринникам об-:
ласті.
Учасники зльоту
прий
няли звернення до всіх ви
пускників загальноосвітніх
шкіл області.
Юнакам і дівчатам, які
виявили бажання працю
вати у тваринництву було
вручено комсомольські пу
тівки на спеціальні курси
майстрів машинного доїн
ня і механізаторів тварин
ницьких ферм.
Того ж дня
учасники
зльоту були гостями Новгороднівсьного СПТУ № б,
Еідвідалн молочнотоварну
8срму № 1 колгоспу імені
. І. Леніна Новгорсднівського району.
У роботі зльоту
взяв
участь і виступив ка ньо
му завідуючий
відділом
с ільського
господарства
обкому Компартії України
В. Р. МаринкевичУ роботі
зльоту взяли
також участь
керівники
ряду обласних
установ а
організацій,
члени бюро
обкому
ЛКСМ
України,
комсомольські працівники,
представники преси, радіо,
телебачення.

(Матеріали
про роботу
зльоту буде опубліковано)«

АТЕЇСТИЧНИЙ
ВЕЧІР
У гуртожитну
чавуиолмєарного ?чводу відбувся ате
їстичний вечір «Комуністич
на мораль і релігійні парча
ня». В невимушеній об
новці, за чашкою
ча
бралися е червоному
робітники заводу, ле>
атеїсти, гості.
«На чому
базуєтьс
раль віруючого
і невір
ї'огої» — такою була теме,
виступу робітника
заводу
О. Р. Фабеля. Бона зацікави
ла всіх присутніх. Вони про
довжили її у своїх виступах.
Охоче взяли вони участь
і в обговоренні теми про
роль жінки
с суспільстві,
про розв’язання -жіночого»
питання в релігійній общи
ні.
На атеїстичному
вечорі
виступили секретар партко
му В. В. ДубнИк'ьннй, секре
тар
комітету
комсомолу
Г. Озерний, лектор обласної
організації
товариства
-•Знання» О. І. ПолітасЬ; ди
ректор обласного
Будинку ■
атеїзму П М. Дмитренко.

Н. МИКОЛАЄНК©.,

м. Кіровоград

БУДЗАГОНЕ!

Перший ужинок
Початок жни,в * для хлі
бороба — завжди свято.
Адже саме жниварям до
ручають завершити пра
цю численного загону копгоспних Трудівників. Нині
першими вивели свої ком-

байни в поле
хлібороб/*
Вони поклали валки ячме
ню на ста шести гектарах,
радгоспу «Устинівський».
Обмолочував їх комсомо
лець Микола
Кравчина.
Добре попрацював моло

дий хлібороб. Уже на 16
гектарах він зібрав уро
жай стартового року п’я
тирічки.
Його
перший
ужинок — 54 тонни.
Хліб нового
врожаю
доставив на елеватор шо
фер Олексій Абрамов.
С. ВІЇЯРА.

Устинівський район.

Позавчора свій
третій,
семестр почали
трудовий
студенти
Кіровоградського
інституту сільгоспмашинобудування.
‘ Члени одинадцяти
сту
дентських загонів будівель
ного й небудівельного нап
рямів зібралися ка мітинг,
присвячений старту трудо
вого літа-81. Перед юнаками
і дівчатами виступила» вете
ран Великої
Вітчизняної
війни, доцент кафедри істо
рії КПРС Л. М. Глазов, за-г
ступник еекретаря комітету
комсомолу Ю. Гапои. боєць
загону «Мріял Л. Колос та
ІНШІ. ’
Члени СЗЗ інституту пра
цюватимуть на найваок.чивішнх об’єктах нашої області
— будівництві житлових ма
сивів. тваринницьких комп
лексів, братимуть участь у
наступних жнивах. допома
гатимуть робітникам харчо
вої промисловості тощо.
Загонівці прийня їй зверненин до всіх членів студза»
генів Кіровоградщини.
І. ГОЛУБОЕСЬКИЙ,
комісар обласного шта
бу студентських заго-

Мол'одяй х<иіііж'згіялп*

с2 сшор
АНОНС
ТРУД 1 ЮНІСТЬ — ГАК.У НАС
ВЕДЕТЬСЯ!
В ПУТЬ МИ ВІЗЬМЕМ пісню
НЕ ОДНУ,
БО УСІМ В ЖИТТІ НАДІ ДОВЕДЕТЬСЯ
СПРАВ НОВИХ ПІДНЯТІЇ
ЦІЛИНУ!

ШИНІ
вптді
Нинішній третій. трУД'Т79 студентсьви и — Це
віицнх і сених загонш
найредніх. спеціальних
закладів.
Це —
чальннх
карбованців
З -мільйони
заплановано
Грошей. ЯЦІ
“.‘лв'°я7е> студеятсьних
заі! і! гоніз, з яких три оУД'вельнога і дза небудіаельнога профілю, створено в
Кіровоградському
будівному технікумі, вже
зат іарджено
списки оіиціз, визначено Об'єкти ро
біт.
. .'
У цьому
навчальному
закладі с да5ра традицій:
дівчата
КОЛИ
ХЛОПЦІ
І
і.лчк,
місце
від’їжджають
на
дислокації загону, напутнє
слова перед
від'їздом їм
кажуть
старші з музеї
а. а. Леніна езого ж техні
куму. Нинішнього , літа з
списки почесних бійців за
несено імена колишніх ви
пускників закладу
: ------ і• ероїз
•Радянськогоі Союзу ;.і. £.
ИадюЄрещейка та М. ч>.
нова.
і «Брн» ,( цЗДНИШ-ві»
ці бу■ гантина-ііі»
Кіроводізельн! загони
иуд і вел о ного
(радського
технікуму незаоаром ьигь
'працювати
на ран
йду
визначені об’єкти, ои
ша ___
Ігор
місар « Газариша-Ві •»
Шноо.яєо
оозловіз
Шноолєо
стан справ у езоєм/ заі а
ні. він разом
□ оійцями
проведе трудооии семестр
на спзрудн-енні Липнлзького'цукрового зазоду, що
а доброзелнчкізському ра
йоні. Цю будозу оголоше
но обласним ударним ком
сомольським ои’єктом. Ни
ні у Ігоря, як комісара, і
Анатолія Лисенка (зін ко
мандир) тане
завдання:
• хлопці роїробляють план
ідейно-політичних заходів
добирають ціказі теми лек
цій, визначають лекторів
міркують над
тим, лг.'.'ч
буде бойрзии -орган «Тоза
ЬрншзлаТ» — стінна газета
■!<А:і?АЛИ широкого ро:
МУ маху
спеціалізовані
■з->л
Кіро зоградського
^Ь<;5’уму механізації сіла^Кэго
господарства. Ни^Ииньзго літа їх буде чо|№іри.
«Механізатор»,
^«Урожай»,
«Горизонт» —
це механізовані загони. їх
чекає сільськогосподарсь
ка
техніка:
комбайни,
трактори, азгомашини. А
спеціалізований
загін
електриків «Іскра» працю
ватиме на тваринницькому
комплексі села Перзозванізнн Кіровоградського ра
йону.
<СП« ОРЧАГІНЕЦЬ»
—
це
назва студентського
загону, який
створили у
себе на
факультеті іно
земних моз студенти Кіро
воградського педагогічно
го інституту. Хлопці і дів
чата
працюватимуть
у
Колгоспі імені Леніна Зня•м'янського району. Зсі за
роблені ними кошти буде
перераховано
до Фонду
миру

Дозвольте відрекоменду
вати: Жорж Мальований,
студент IV курсу Кірово
градського
інституту
сільськогосподарсь кого
машинобудування,
комі
сар СБЗ «Імпульс-81», що
дислокується
в Кірово
градській області. Наша
розмова відбулася пряма
на робочому місці загону.
. — Ваш
«Імпульс-ві»
існує...
— Ще з осені минулого
року; Підготовку до на
ступного,. третього семест
ру ми почали відразу ж
після повернення
бійців
СБЗ до інституту. Бо вже
у вересні в комітет комсо
молу стали надходити за
ява з проханням зараху
вати до студентського бу
дівельного. Коли наш за
гін було сформовано, по
чалися заняття, де
май
бутні бійці освоювали бу
дівельні спеціальності, ви
вчали техніку безпеки, опрішувілп основні питання
ідейно-полііичіїої та куль
турно-масової роботи.
— Та в «Імпульсі-81» —
комісар. Отже, це в твое
му житті не перше будзлгонівське літо?
— Так, уже друге, і для
мене, і для Василя Чаба
ненка, командира. І май
же для всіх хлопців заго-

ДЕБЮТ З «МК»
Юрій Долгушин — сибіряк. Закінчив
фіаііко-технологічпцй факультет Томсь
кого державного університету імені
її. В. КуЙбишева. Працював у науководослідному інституті.
Тепер — війсь
ковослужбовець, живе в Кіровограді.
Ще в школі Юрій захопився поезією.
І ШІЛПШКВСЯ вірним їй донині.
1972 року 10. Долгушин уперше став
бійцем студентського будівельного загону. А всього він узяв участь у зве-’
цепні но народногосподарських об'єктів.
Снб'ру. Був
бригадиром, комісаром,
командиром загону, з короткі хвилини
перепочинку, біля вогнища писав вір
ші. Діро романтику
далеких і важких
доріг. Про своїх товаришів, закоханих у
ці дорс-іи. Про дружбу людей, вппообуваігу труднощами, перевірену нелегки
ми будними ■

тряд.
Конец лета
Торопит осень.
Пим пора домой.
Опущен флаг, не слышно несен браных.
ЧербмУха иод быстрою рекой ,
С утра как будто вывесила траур.
И лпин. рябина, ярче, чем всегда,

а

ну. Торік у складі
гіульсу-80» ми всі разом
працювали па будівництві
тваринницького комплексу
в селі Глшісі.ку Світловодського
району, /інше
Сашко Тарасов,
С&ргій
Помазан, Аркадій Кушніров наділи
спецівки з
емблемою СБЗ вперше.
Але трудяться
вони ла

ще рік тому. Зате появи
лиси нові труднощі: своє
рідкість нашого загону в
тому, що після роботи ми
повертаємося
у свої ж
студентські гуртожитки. А
там дуже важко
зібрати
хлопців, щоб провести непні
громадсько-політичні,
культмасові заходи. Це —
проблема номер один.

50 тисяч карбованців при
високій якості зроблено
го. Чи вдасться нам доби
тися запланованого? Ду
маю, що так.
Бо хлопці
каші — молодці: витриму
ють усі труднощі.
— Морж, чи були в за
гоні моменти, коли тн, як
комісар, мусив
негайно

СТАРІ ПЕРШИЙ
І
І
9

мремрм
І9Д0ИЛ

а
■
І
І

Третій рік ми навчаємо- |
ся з Кіровоградському бу- |

П'ЯТЬ ЗАПИТАНЬ
КОМІСАРОВІ

цей час узнали багато ці- І
нагого про езою майбуг- 1

ПОЗИВНІ
ТРУДОВОГО ЛІТА

рівні наших передовиків—
Сашка Баянна, двох Сер
гіїв —Сёмка та Арделяна.
— Ми трохи ознайомнлисі» із минулим і сумо
ним загону, тенер дівай
перейдемо до ВІІробнИШІХ
питань.
— Спершу мн працювали в управлінні № І трес
ту
« Кіровогра д м а шва
буд». Нам доручили сер
йозну справу на одному з
майбутніх
підприємств
міста. Потім нас перевела
в управління №■ 3 цього
ж тресту. За час роботи в
загоні ми повинні .освоїти

приймати єдино правильне
рішення?
— Якщо й були такі
хвилини, то пригадати їх,
виділити якийсь один мо
мент не леї ко: все житія,
і не тільки в СБЗ, склада
ється з безлічі різних мо
ментів. А взагалі я вва
жаю, що комісар повинен
не гільки
розбиратися в
ИП, а н уміти передбача
ти всякі ситуації.
Я вже сказав,
що ни
нішньому
колективові
«Імпульсу» не доводиться
переживати так званий пе
ріод адаптації.
І іе було

технікумі. З-а |

діавльному

І

— складну,

ню професію

важливу й погрібну.
Позаду складні акзаме- |

— Що б ти
побажав
тим хлопцям і дівчатам,
котрі
нинішнього
ліга
вперше
стали
бійцями
СБЗ?
— Справжньої дружби.
Щасливого семестру.
І,
іоловнє,
щоб наступного,
трудового літа вони їхала
в будзагони з іще сильні
шим бажанням.
Розмову вела
Т. СТОРОЖУК.
знімках: празоН а
руч — бійці «Імпульсу-31
ТРЕГУБЕНКО,
Володя
МАЛЬОВАНКИ.
Иіорж
Олександр БОРИСКО; ліво
руч — «Нам під силу будьяна робота».
Фото С. АНДРУСЕНКА.

ни і заліки з кількох буді- І
вельних
спеціальностей. і
Нині ж для нас настав не І
менш
зідпозідальний ті- і
ріод навчання — пракгиі? |
ка. Кожна будоза вимагає І

від

І

І

спеціаліста-будізель-

ника глибоких знань, на- і
абияких практичних нази- |

кіз. Ось чому вже понад 1
три місяці ми зайняті най
багатьох об’єктах цизіяь- і

Кірово

ного будівництва
града.
Я разом

з Галею Пола

дим, Ларисою Трибой, Ал

лою

Галею і

К&онасюк,

Наталкою

і

Приблудою

Мартишок

з

працюємо

одній бригаді на споруд
женні житлозого будинку І

вулиці

по

Полтавській.

Гордимося тим,

що нам

випала можливість бути з

одній бригаді малярів, ко

тру очолює відома всьому

місту

Михайлізча

Надія

Кравець.
Нам доручають найрізно

шпак

манітніші операції:,

лювання рам, вікон, фзр-

підлоги

бування дверей,

тощо. І як приємно бачити

І

своєї

результати

праці,

яку гордість і радість по
коли

чуваєш,

знаєш, що

скоро, дуже скоро у «ТВІЙ»

будинок вселяться люди!

Ми впевнені, ЩО НИНІШ
НЯ

практика

добрий урок,

дасть

нам

допоможе

зробити
нас справжніми
будівельниками.

За дорученням ;

групи С-35

■4

Н. Г5АТРАЇ1Й. і
Горит костром под окнами объекта.
Давио уже призы•ікла цілина
к такой концовке
Трудового лета...

Да. я хочу,

чтоб 1вновь трубиш: сбор.
И чтоб прораб,
приняв работу машу.

Сказал:

— Де встреч, товарищ командор! —
И, как военный.
взп.ч рукой под шляпу.
Чтоб все село,
торжественность храни,
Нас проводило —
им ли не попятно,
Как мы вставали,
чуть сверкнет заря,
И возвращались
с темнотой обратно...
Оркестр наших дружных топоров
И< бревен строил звонкие акорды.
Ну что. прораб?
Скажи нам пару слое.
Мы. право, балагуры от природы.
.Как говорят
для пас замкнулся круг —
Исчерпай срок, закончены объекты.
Кще — мозоли
па лодоияк рук.
Мы улетаем.
Вместе ё нами — лето.
Прощаемся со стройкой. Взят' рубеж.
Азронорт уж спину натрэмилнни.ч. •
Стрела дорожки. Ветер чист и сцеяс.
И кедрачи уносятся под крылья...

УСМІХНИСЬ
Правда ж, слова «студент», «гумор»,
«сміх» - нероздільні? А раз так, то
пропонуємо вам у хвилини
короткого
відпочинку Від праці усміхнутися, про
читавши таке:

* * *
че^1Кпї-» 2
у
' хда<Аюетееь, юна
че? Боїтесь моїх запитань?
Студент: Ні. професоре, своїх віцноИдей.

*

словник студента
Аспірант

служби.

студент

надстрокової

3
Х»«>гї’и,им
«ХЯЙЙГ* - в«давть^
якому нацрнмї °-1не плавати п будьСесія ще за гор?ДшІСТУДЄНТЄЬиа

паі>л-

Від сесії до сесії
пигал»І<т«с««дн'Енм5!іг' СТ>'Л«‘Т«« мі-

СЯ ДО Ді.ичшщ;

■

4:

*

— Як ти підвищуєш свою кваліфікаЦІЮ?

Юрий ДОЛГУШИН.

г. Кцрозогрэд.

— Прошу вашу руку!
Вибачте. — ледь чутно відмови чай
збентежена дівчина, — я повинна сноТІ
чатку запитати у мамн...

Аиермув-

раауруИТаЮ СІЛЬСЬКОГО<?гіода₽ську літе; І
— А іщ>саме?
. іІ
<Крокодо™На зНпитаньЦТГа “
ІІ,І
— «Перець».
питань рорлиншщтнаї

*

*

$

втратив мову|,Ш^1'’1> Так аакворіп. ща
- Але кот^? Він ЗКав їк аж п'ять ’
*

*

е

1

локцШ* ОСОІ)’ ®я заважали мені піц час
Студе1ІТ: Я? НіЧодго подібного!
?і^дХ°РмЯ ВИРаЗН° Чуа ваш г^‘

’«»ьке

ІДО я чпе-

— -2 лягай л

pöKjr
ХРОНІКА МАРШРУТУ

Ми чул ого йісяця по Зічннцьній* і ’чернівецькій об
ластях подорожував агітпо
їзд ЦК Л.чСі'ІУ
«Комсомо
лець України». Цього разу
його
учасниками
стали
представники Кірозоградщинм.
До складу агітпоїзда вхо
дила лекторська група: ве
теран війни і праці і єром
Соціалістичної
Праці І. Є.
АдагЧн, нолишній
в’язень
Бгаєм жальду Я. П. ТОдеуш,
учасники tse.wHoi Зітчшяпноі війни
М. І- Хаусгоз і
Ф. Т. Скубай, а також каннаук
дидат філософських
Кіровоградського
викладач
інституту сільськогасподармашинобуду заннгі
ськоко
Н. М. Ямко.
Дипломант згршого расГ»уО.-Г:КЭНСЬИОГО ОГЛЯДУ- КОНкурсу
самодіяльного мистецтва 1980 року, перемо
жець зсасоюзннх фестиззліа політичної пісні з містах
Клайпеді, Низі і КірозаканІ
жіночни народний
самоді
яльний зонально-інструменсальни.й ансамбль
«Гарний
настрій» МИТУ їй 4 (худож
ній керівник О. Агура) на
сторінки
тхненно гортав

творів радянських компози
тори?, знайомив слухачі з із
кращими зразками зарубіж
ної естради.
Мовою музики
і слайдів
розповідали про шахтарсь
кі ударні будні та про свого
славетного
земляка-космоназта, двічі Героя Радянсь
кого
Союзу Я. і. Попова
учасники дискотеки «ДнскорО*, яка здружила чотирьох
інженерів
з Олександр;: —
3. Безпечного, в. Тяглого,
3. Зайцева і В. Ільченка.
Культармійці
агітпоїзді
пропагували рішення ХХУ1
з їзду пПРС,
досягнення в
рсззитну
культури і мис
тецтва,
піснею і красним
словом славили наше, ра
дянське сьогодення.
Маршрут
«Комсомольця
України* проліг через ком
сомольські новобудови, сил »
і міста, де молоді трудівни
ки сьогодні
ділом мрилять
сзої будні всенародним гас
лом «Рішення
XXVI з’їзду
КПРС втілимо а життя!*
Агітпоїзд
«Комсомолець
України*
супроводив наш
спеціальний
кореспондент
3. Гончаренко.

^Голодай коягуялр
Як і завжди, Ніна Мико
лаївна виступала запально
й відверто.
За кожним її
слозом відчувалася принци
повість комуніста. Аргумен
тований коментар і власна
'позиція, власна точка зору
з того чи іншого чигання —
це її, якщо можна гак ска
зати, творчий почерк.
Коли скінчила — з залі
нараз запанувала гиша. По
тім посипалися
запитання,
записки лекторові.
Спершу Н. М. Ямко по
глядала на годинник. Як-неяк, перебрала вже 20 хви
лин. Але потік записок із
залу не припинявся. Лекто
ра на відпускали.
Ця зустріч
затягнулась
на... півтори години. До ре
чі, подібна ситуація на лек
ціях Н. М. Ямко
виникала
мало не щодня. А кожного
дня учасники
лекторської
групи робили по 3—4 ви
ступи перед найрізноманіт
нішою аудиторією.

поїзд

Містечко Жмеринка по
чинається з зокзалу. Саме
вій, збудозании 1903 року,
несе
на крилах ажурних
форм відблиски незабутніх
подій Зелнкого
Жовтня і
громадянської війни. Ряд
ками скупого літопису аикарбупано
на меморіаль
них дошках імена просянопечих полководців Г. І. Котовського, 8. Н. боженка,
М. І. Лодаойського. Тут, у
гтрзвогюолитних боях з бі
лими ордами, зони гарту
вали крицеві
лави перших
■®рвоноарміиськях загонів.
Жмеринка
—
вузлова
станція, до якої в’юнкими
струмками «тіпаються дов
железні ешелони з иаивїддаленішид куточків Радян
ського Союзу. Жмеринка —
мїсто-трудівиик, де з цент
рі, на сонячній площі, сто
їть вепнчиа постать В. 1. Ле
ніна...

Сек;зегаря комсомольсь
кої організації вагоноре
монтного
заводу імені 1
Травня
Теню
Богданов/
хвилювало
досить суттєве
питання: чи зможе невели
кий
актовий зал
їхнього
клуб/ вмістити -всіх моло
дих ремонтників, що при
йшли на зустріч із кулыармійцями
«Комсомол-., цн
України»?
І справді, клуб був пере
повнений.
Зечір відкрив
заступник
.секретаря партійної органі
зації заводу В. 3. Куваоов.

>

А потім
звітував «Гарний
настрій»
. Пісні про Кірозоградщину, героїв комсомольської
підпільної організації Красногірки «Спартак», будівни
ків БА'Ау чергувалися з вір
шами про столицю
нашої
Батьківщини — Москву, ро
мантику
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
будов, рідну природу. Сзої
поезії читала
член облас
ної о літоб’єднання, молода
кіровоградська поетеса Ла
риса Калюжна.
Дві години в залі не сти
кали пісні, вірші і бурхли
ві оплески. Теплі усмішки і
паленіючі квіти. Збуджені й
радісні обличчя культармій
ців агітпоїзда
і загоноремонгник:ч.
І наприкінці зустріч? вза
ємна гучні тривала овація.

ПЛАНЕТА

I

I

I
I
I
I

одноповерхові
будиночки
та дощані
паркани. В дні
нашого приїзду Крмжопіль
щедро світив трикутні свіч
ки розкішних каштанів і на
пинав над ними зелену сіт
ку літнього дощу.
У центрі міста, біля брат
ської могили, палахкотить
урочистим полум’ям Вічний
вогонь. Його багряні полиски лягають на гору живих
квітів і на зосереджені ли
ця юних мешканців рамонного центру, що несуть по
чесну варту
біля Вічного
вогню.
Крижолільський
район
славний своїми хлібодара
ми та учасниками ударної
комсомольської будови —
цукрового комбінату. А ще
тут з гордістю згадують сво
2
їх прославлених землякіз—
голуоих вагони письменника М. П. Трублаї•і о гири
«Комсомолець ні і всєсвітнєоеідомого ака
агітпоїзда
України»—це водночас дис- деміка Д. К. Заболотного...
когека, кінозал і лекторій.
Дощ періщив неймовір
Із____
самого вринкув А& М/ЗС»О ний. Автобус
пробивався
на колесах (тобто лекторію) крізь пелену зливи, натуж
видовжується вервечка не но долаючи
останні кілотерплячих відвідувачів, і Іер- ме:рм розмоклої
дороги.
шими прийшли
робітники На обласну ударну комсо
Жмеринського
законного мольську, що споруджуєть
дело на чолі зі своїм ком ся неподалік села Городни
сомольським ватажком Лю ки, поспішали ветерани пра
бов ‘О Цибульською. За ни ці і комсомолу,
лектор
ми — учні
середніх шкіл агітпоїзда'Герой
Соціаліс
№№ 1 і 2. Група робітниць тичної Праці І. Є. Аденін і
із хутрової фабрики. День поетеса Лариса Калюжна.
агітпоїзда почався.
А по приїзді дощ, як на
У цьому своєрідному му замовлення, припинився, і
зеї зібрано голограми іс над комсомольською будо
торичних
реліквій різних вою перекинулась кольоро
музеїв республіки.
Отже, ва арка ажурної
веселки.
туг показується одне з най
Спершу Микола Поясню«,
новіших досягнень
вітчиз секретар комітету комсо
няної науки Бо з музеї не молу будови, розповів про
має жодного експоната. За ноаостворені комсомольсь
мість них виставлено голо ко-молодіжні
колектизи
грами, об'ємні знімки, які (будова тільки-но
почала
передають
реальні відо функціювати), про кращих
браження неоціненних до молодих бетонників і муля
А потім надав слово
кументів історії комсомолу, рів.
нагород, зброї,
античного І. Є. Адоніну.
Виступ Ізана Єгорозича
посуду ТОЩО.
Музей гостинно розчиняє був схожий на далекий спо
перед відвідувачами даері, мин своєї комсомольської
а в цей час наш лектор, Ні юності, і тому він мов .пере
на Миколаївна
Ямко, по кидав місток від одного по
спіши на зустріч із праців коління до іншого. Місток
никами залізничного вузла. переможної доби Великого
владно
Кандидат
філософських Жовтня, по якому
наук Н. М. Ямко непросто лунають кроки Корчагіних і
Стаханових /
чигала, а проводила диску Матросозих,
сійні бесіди про міжнарод Гагаріних.
Лариса Калюжна під гуч
ний сіонізм та український
буржуазний
націоналізм, ні оплески прочитала влас
про
політичне становище ні зірші
«Будівельниця»,
1
країн світу і смаки та упо «Москва», «9 травня».
*і'
добання сучасної молоді.
В. ГОНЧАРЕНКО,

I
I

...Зін сгаз
знаменитим,
точніше,
його зробили
знаменитим
наприкінці
1977 року, коли в Голліву
ді з його участю
зняли
фільм «Гарячка в суботу
ззечері». Зідтоді по екра
нах Заходу пішов гуляти
новий кіноідол,
що тан
цює рок-н-ролл
під су
персучасну музику попу
лярного
ансамблю
«Бі
Джіс».
Цей ідол —
молодий
американець італо-ірландського походження Джон
Тразолта, який
зіграв до
свого кінодебюту
кілька
пустеньких ролей у теле
візійних фільмах. У «Га
рячці* зін продавець не
великого
магазину, кот
рий чекає не дочекається
суботи, щоб піти ввечері
в дискотеку і там танціовати до «сьомого поту».
Для героя Траволти і йо
го шанувальників у різних
країнах Америки та Євро
пи навколишній езіт зву
зився до розмірів танцю
вального залу, а всі проб
леми езіту сфокусувалися
навколо однієї маленької
радості — потного розчи
нення
в
танцювальних
ритмах...
Коли
ж
появився
«Брильянтин»
іще
більш претензійна і, за
висловом
газети «НькИорк тайме», «до нудогності солодкузата карти-

ЗВОРОТНИЙ
БІК
ШОУБІЗНЕСУ
нэ», Траволта просто під
нісся
на
голлізудський
Олімп.

Але з цій «кульмінації
успіху посередності»,
за
словами
лондонського
журналу «Філмз емд філмінг», уже
був початок
неминучого спаду і мая
чив безславний кінець.
Провал у фільмі
«Час
одного романсу», невдачі
телевізійних
постановок,
сімейна драма,
розпові
дав з одному
телеінтер
в’ю Джон Траволта,
ви
кликали
стан
депресії.

Чи було у нього бажан
ня вирватися з тієї пастки,
куди загнали його голлівудські «творці
ідолів»?
Чи згодився з цією маскою
«бездумного
щасливця»,
яку вони
назавжди на
пнули на нього? За слова
ми Траволти,
він «нама
гався чинити опір», але
буе «поставлений на своє
місце». Йому пригрозили,
що не будуть
знімати і
його ім’я «кане з Лету». А
може, все це він вигадав,
щоб якось піднести і зо
бразити себе якимсь бун
тарем?

спецкор «Молодого ко
мунара».
(Далі буде).

нець Траволти
вже на
став», констатував амери
канський
щотижневик
«Тайм».
образу
щасливого
а
танцюючого хлопця явно
вижали все, що можна: і
сотні мільйонів долзріа, Ц
солідний
«ідеологічний
означає
прибуток»; який
масове одуріння молоді,
Підхід до таких,
як Тразолта, відверто вислози*
один
із
голлізудських
продюсерів Ентоні Клани
у розмові з кореспонден
том телевізійної корпора
ції Ен-бі-сі: «Нам потріб
ні нові ідоли,
нозі герої
для наслідування. Не мо
лодий ерудит,
не паци
фіст, який
з будь-якого
призоду кидається на ву
лицю, щоб іти
а колоніі
демонстрантіз
разом з
«червоними» і протестува
ти проти так званої гонки
озброєна.
Наш
герой
приймає світ таким, яким
він є, і здало вписується
з нього... І при цьому по
чуває себе щасливим».
І якщо Тразолта не мо
же бути
зарахований до
категорії по-справжньому
таланозитих
артистів, го
до іншої — «зірок, яких
забувають», він уже, зда
ється, попаз. Він
зіграв
свою роль і більше не потрібний.
С. РУХОЗИЧ.
(АПН|.

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ

стрічки
ТА PC
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Іноді здавалося, що немає
такого запитання, на яке б
зона не відповіла.

зазоду в Хьюстон!,
який
кзацько
витанцьовує
и
розкішному танцювально
му салоні. Але те Ж при
мирливе
стазлення
до

конвейєрі —
бездумні щасливці

центр КряікоРамоннии
піль піднімає над вулицяларасопі
ми
височезні
крислатих дерев і нанилус
на довгі рззхи тротуарі

Лише передній
ряд німу
вав. Лише він буз повністю
порожнім. Усі його крісла
перетинала червона стріч
ка, що неначе
вогненним
розчерком окреслила межу
днем і
між сьогоднішнім
грізними роками
Великої
Вітчизняної війни, На спинках сидінь виднілися напиХарченко, Ніси; Іванов,
менко, Петров... Усіх тих
робітників, які не позеркулися з фронту на рідний зааод.
ІІамять. бона завжди з
нами, як важка,
свинцева
гінь минулого, якої не мо
жу і ь
переступити навіть
кроки сорокарічної давнос
ті.

У всякому разі, Травол
та знявся у фільмі режи
сера
Джеймса
Бріджа
«Міський ковбой»,
дуже
схожому на
«Гарячку»,
Тільки тепер
герой Гравслти не продавець мага
зину лаків та фарб, а ро
бітник з нафтоперегінного

дійсності, ■ та ж аполітич
ність і цілковита
зневага
до соціальних проблем і
суперечностей. І хоча кар
тина принесла прибуток у
ЗО мільйонів доларів, «кі-

I На

з

ОСОБЛИВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

З сшор»
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«ЕКОНОМІЯ
• КОШТШ»
НЬЮ-ЯОРК.
Кількасот
викладачів і учнів шкіл
американського
міста
Бостона (штат Массачу
сетс) провели демонстра
цію протесту проти ско
рочення
асигнувань на
потреби освіти. Вони ви
мотали
від
місцевий
властей скасувати рішен
ня про закриття 27 шкіл
міста
та
звільнення,
близько 2 тисяч учите
лів.

«РОЗВИТОК
ВЗАЄМО
РОЗУМІННЯ»

ФРН. Безперервні виступи трудящих проти сваволі
підприємців, зі підвищення зарпгати і поліпшення умов
праці в дедалі більшій мір: набирають характеру бороть
би за збереження реальної заробітної плати, за справед
ливий перерозподіл національного доходу.
На зніми у: напис на плакаті робітнина-металіста
з Нюрмберзі говорить про те, що він і його товариші но
мають наміру просити у хазяїв подачок, що вони хочуть
одержати «с»ои> частку*.
Фотохроніка ГАРС..

ТОКІО. Відбувся 18-й
щорічний
конкурс
на
краще знання російської
мови, який про.-одить га
зетна компанія «Асах і».
Перше
місце
зайняла
студентка
університету
«Софія» Хітог.іІ ЯмадзаіЩ
друге — студент токійсь
кого інституту іноземних
мов Сін’ітІ Мурата.
«Конкурс,
який став
традиційним, вносить ве
ликий оклад
у розпиток
взаєморозуміння між на
родами
Японії і CPGF*.
сприяє, зростанню інте
ресу в Японії до багатої
радянської
культури,
сьогодення
народів
СРСР*. — заявив у роз
мові
з кореспондентом
ЇАРС відомий японський
спеціаліст
у галузі ро
сійської мови і літерату
ри, професор токійського
інституту - іноземних мої»
Мінору Пітта.
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драматичної
долі. Ного
і рає
Михаїл Мутафов.
Кіномитці Чсхословаччвнії
покажуть стрічку «Красу
ня і чудовисько» (режисер
Юрай Герц. ’ У головних
тург Є. Грнгор’єв і режи ролях — Здсна Студенкосер Б. Букеєв
роз іовіда- • |а, Вацлав
Воска, Ява
ють історію молодої лю Брейхова).
дини, яка шукає свого міс
ця б житті, історію її пер
шого кохання.
Кіностудія
«Вірмснфі.и.м» пбзпаномніь гля
дачів з картиною режнце*
ра Г. Ма.іяна «Ляпас», де І
знялися Ашот
А. амин,
Галина Беляева, Софіко
Чіаурелі,
.Фрунзе
Мкртчян.
Постановника
цього фільму нагородили
па XIV Всесоюзному кі
нофестивалі призом
за
кращу режисуру.
Про сучасну
молодь,
проблеми виховання йде
ться в картині «Неможли
ві діти» режисера Шаріпа
Бсйсембаєва (автор сце
нарію 10. Серни, кіносту
дія «Казахфільм»).
Па екрани вийдуть та
кож - зарубіжні фільми.
Болгарська картина «Цик
лоп» (автор
сценарію і
режисер Христо Хрнсгоз)
розповідає про командира
підводного човна, людину

— Юрій Яковлев, Людми
ла Гурченко, Олена Коре
нева, ЕдуИрд МЗрцевнт.
Молдавські
кіномитці
пропонують
глядачам
фільм «Біля чортового ліг
ва»
—
гостросюжетну
'стрічку, зняту в жанрі героїко-романтичної
бала
ди. Бона
розповідає про
гайдуцький
рух, про бо
ротьбу народних месників
проти гнобителів та іно
земних
поневолювачів,
про невичерпні сили наро
ду, здатного протистояти
ворогам і виховати гідних
борців за свободу і неза
лежність батьківщини. Го
ловні ролі виковують Гри
горе
Григоріу,
Сандрі
Ион Шкуря, Світлана Го
ма, Вітаутас Томкус, Лесь
Сердюк.
З відомими
акторами
Андркм Ростоцьким, Ми-’
хайлом Глузьким і Станіс
лавом Пеканом
глядачі
зможуть зустрітися, поди
вившись
фільм «Срібні
озера» кіностудії імені
М. Горького. В ній драма

міижілццп

кінодрама «Безодня» (рг_
жнеер Пітер Ієтс. Ролі ви
конують /Каклін
Біссе,
Пік Нолте, Дік Ентоні,
Роберт Шоу).

Дсмопструватиму т ь с я
італійський психологічний
кінодстектив «Гонорар за
зраду» (режисер Серджіо
Корбуччі. В головних ро
лях — Ніно
Манфреді,
Паоло Стоппа, Маріса
Мерліні) та американська
гсстросюжетва двосерійна

Кіноекран липня
ФІЛЕ VII
студій різних
країн і республік увійшли
до липневого репертуару
кінотеатрів міста Кірово
града.
Відкриває
кінопоказ
цього місяця нова робота
«Мосфільму' — «Скринька
Марії Медічі». Неймовірні,
фантастичні події цього
детективного фільму по
чалися ще.в XIII СТОЛІТТІ,
коли на
півдні Франції
розгорнувся єретичний рух
альбігойців. Потім дія пе
реноситься в роки другої
світової війни і закінчує
ться в наші дні. У стрічні
знялися: Валерій Рижаков, Клара Лучко, Еммануїл Віторган, Рубен Си
монов та чимало інших ві
домих акторів.
Інша
носфільмівська
картина — «Ідеальний чо
ловік» — це екранізація
однойменної п’єси відомо
го англійського письменни
ка Оскара Уайльда.
її
здійснив за власним сце
нарієм режисер Віктор Ге
оргіїв. У головних ролях
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С. [ЛЛЯШЕНКО,
редактор управління
кінофікації еблвикеккому.

На знімках: кадри з
фільмів «Снринька Марії
Медічі», «Срібні
озера»,
пттаеУЯУ-тта»!
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ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

СТАРТИ—ЩОДНЯ
Зранку тут лунають весе
лі звуки сурми, по щоглі у
височінь здіймається черво
не полотнище,
і в лісовій
тиші
починають дзвеніти
ДИТЯЧІ голоси.
Туристські походи і подо
рожі,
робота в технічних
гуртках, зустрічі з ветера
нами праці і Великої Вітчиз
няної війни, трудові десанти
— все це до вподоби піоне
рам табору «Червоні вітри
ла» (обком профспілки ро
бітників будівництва І про
мисловості будівельних ма
теріалів).
І щодня — спортивні по
єдинки. Змагання йдуть на
вслейболькому
та баскет
больному майданчиках, на
футбольному полі, на біго-

вих доріжках і в плаваль
ному басейні.
У фізкультурного керівни
ка табору Юрія Тимофійовича Токарчука багато поміч
ників. Вони
організували
змагання в загонах, а потім
уже спартакіадні поединки.
Нагородження
чемпіонів
урочисте, перед дружиною.
Гак свої перші
спортивні
нагороди отримали бігуни
Рустам Олійник, Сергій Крлчанський, Оля
Моснаіна,
Сергій Іллюхін, Олена Міщенко, Олег Борульно. Найдалі
стрибнули
Дмитро
Джумаев та Слет Савченко,
переможцями в метанні те
нісного м’яча суали Андрій
Заєць, Артур
Шарсваров,
Микола Олійних, Ігор Брайченно.

ЗМАГАЮТЬСЯ
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«Радист» - оптиміст
м’яч, забитий
Перший
Анатолієм
Каміиським у
суботньому матчі із запо
різьким «Агтомобілістом»,
мабуть, був
найпотрібнішим для
команди. Після
цього кіровоградці
діяли
цілеспрямовано,
напорис
то, багато атакували. На
ударну позицію . виходили
то Сергій Моргун, то Олек
сандр Кочсргін.
то Ана
толій Камінський.
Останній перед перервою, отри
мавши відмінний пас під
Євгена
Петраченкова, по
двоїв
рахунок. І хоча в
другому таймі гості акти
візувалися,
намагаючись
забити хоча б м’яч прести
жу, «Радист» удержав свої
ворота недоторканими, по
казавши гру, що повністю
відповідає репутації лідера.
Переможно
почав «Ра
дист» нинішній чемпіонат
республіки серед колекти
вів фізкультури (четверта
зона). Здається,
команда
знайшла свою гру. Вираз
но екдно прагнення до пе
ремоги,
менша
боязнь
«чужого» поля. Про це
свідчать перемоги
в Куп’янську
над «Металур
гом» і е Прип’яті над «Бу
дівельником», нічия в Первомайсьну з минулорічним
переможцем зони «Фрегатом».
А ось у сьомому турі —
прикра поразка
від хар
ківського «Маяка» — 1:3,
— Цей мзтч ми програ
ли психологічно ще до йо
го
початку, —
мовить
тренер «Радиста» Василь
Миколайович
Похиленко.
— Перед цією зустріччю з
команди вибули
відразу
чотири
провідних футбо
лісти Володимир
Димов.
Микола Журавльов, Юрій
Касьонкін
та Олександр
Смиченно. Місце досвідче
них зайняли молоді спорт
смени, а це
не могло ке
позначитись на якості гри.
Ось чому тану висону ціну
мав м’яч, забитий у ворота
«Автомобіліста» Анатолієм
Камінсьним. Хлопці повіри
ли в себе. Та важливо бу
ло й не пропустити м’яча.
Адже гравці, що
пішли з
команди, —
захисники і
півзахисники. Тому ланки
захисту і півзахисту дове
лося перебудовувати.

бів - Б. М. Похиленко тре
нує «Радист» на громадсь
ких засадах.
За цей час
команда стала
однією з
провідних е області. По
заминулого року, наприк
лад, у змаганнях
на пер
шість Унраїни
серед ко
лективів фізнультури-фтретя зона) вона
виборола
перше місце, а у фіналі —
четверте. Три рони поспіль
«Радист» 'був
володарем
кубка області з футболу,
нинішнього рок> завоював
право виборювати почес
ний трофей у фіналі, те
пер, після восьмого туру,
очолюс турнірну таблицю
четвертої зони
першості
республіки.
Не чимось іншим, а пе
редусім
постійним підви
щенням майстерності фут
болістів, ігровою активніс
тю, бажанням
частіше й
гостріше атакувати можна
пояснити ці успіхи коман
ди.
Прийшли вони тому, що
на заводі
фізкультуру і
спорт
розглядають
як
справу великої державної
саги, приділяють
їй пос
тійну увагу. Епродосж ос
танніх десяти років фут
бол обов’язково
включа
ють до програми ззЕодсакої
спартакіади, нині в
турнірі беруть участь 13
команд.
Щорону прово
дяться також змагання на
кубок підприємства з фут
болу. Поєдинки тривають
протягом усього ігрового
сезону. Саме
е цехових
колективах
виховують і
готують
кандидатів
до
«Радиста».
Так, нещодавно тренери
запросили
до
команди
слюсаря Олександра Ночергіна. Нині він разом з
А. Камінським та С. Мор
гуном грас в нападі.
Найдосвідченіший серед
півзахисників — Вячеслав
Нертик, захищає честь за
воду сьомий сезон. В од
ній ланці з ним
Анатолій
Пузик,
Іван
Онищенко,
Микола Беглецов, Анато
лій Самородний,
Віктор
Камінський.
Продуманими діями при
вертає
увагу
захисник
Олександр
Іеанов. Йому

притаманні товариськість,
уміння боротися до кінця
та с потрібним момент по
вести за собою товаришів.
Ян ось минулого
року в
матчі з «Фрегатом» у ПерЕомайську. «Радист» тоді
програвав
з мінімальним
рахунком. На початку дру
гого тайму дістали травми
М. Журавльов та О. Іва
нов. Усі заміни зроблено.
Отже, команди
програє і
має залишитися в меншос
ті. Олександр знайшов у
собі сили не тільки не по
кинути поля, а й повести
товаришів
у
наступ. І
«Радист» відігрався.
Не раз ставав Олександр
лідером матчу, його орга
нізатором і нинішнього се
зону. Тож природним, оче
видно, є те, що хлопці об
рали його групкомсорґом.
Шостий рік
грас
в
команді Олексій Іонов. До
свідчений
воротар охоче
передає свій досвід моло
дому голкіперу Дмитрові
Максимову.
В,Е А
ПОЧАТКУ
сезону
«Радист» поставив пе
ред собою мсту — перше
місце в зоні. Ось як оці
нює
нинішню ситуацію
тренер В. Похиленко:
—
Перед
колективом
стоїть нелегке завдання: у
зв’язку з вибуттям провід
них футболістів
у СТИСЛІ
строки
переглянути гру,
яна раніше будувалася з
надією на міцні ланки за
хисту і півзахисту. Зреш
тою, матч
із запорізьким
«Автомобілістом» був важ
ливим для
становлення
цих ланок,
показає їхні
сильні й слабні
місця..
Футболісти
наполегливо
тренуються, вони
здатні
забезпечити високу ігрову
стабільність.
У всякому
разі, я певен,
що такого
програшу,
як у Харкові,
єже не буде, що провідне
місце в зоні вдержимо. І
ще. Для цих перебудов се
ред сезону нам, звичайно,
потрібна
моральна під
тримка. Тож сподіваємося,
Що кіровоградці виявлять
більший інтерес до нашої
команди, І тоді с рідному
місті ми не гратимемо прн
напівпустих трибунах.

М’ЯЧ У ГРІ
ФУТБОЛ. Наближаються
до кінця ігри першого кола
чемпіонату України з фут?
болу серед команд колекти
вів фізкультури. На стадіо
нах республіки
відбувся
дев’ятин тур. «Радист» за
воду радіовнробів у Києві
зустрічався з «Локомоти
вом».
Кіровоградці
здобули
важливу
перемогу — 2:0.
Вона була сьомою. Набран?
ши п’ятнадцять очок з вї*
сімнадцяти можливих, «Ра
дист», як і раніше, є одно.?
осібним .лідером четвертої
ЗОНИ.
“
І
0 ле кс а н д р і йськнй «Шах
тар» був гостем київського
«Олімпійця».
Сильнішими
виявилися столичні спорт*
смени.
Б. ШАБАЛІН.
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«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского
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областного комитета

м. Кіровоград,
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ЛКСМ Украины.

Лв украинском языке.

ОСЬМИЙ сезон слюсзрВ
ленальник Кіровоград
ського заводу радіовира-

На .спортнвгпіх базах Олен»
сааідрії відбулися змагання
за програмою
обласної
спартакїади-81
колективів
•другої
групи товаристві
і «Динамо».
Переможцями з боротьби’
самбо, волейболу, кульової
стрільби стали представни
ки світловодсвкого колекти
ву фізкультури, де головою
ради
Петро
Сергійович
Григоренко. Вони були пер-’
тими Г в комплексному за
ліку. ІІовоукраїнці не малії
собі рівних
у поєдинках з
літнього багатоборства ком]
плексу «Готовий до праці
та оборони СРСР».
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