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КОЛГОСП ІМЕНІ НАРЯД МАРКСА ДОБРОВЕГ^ЧИіВСЬКОГО РАЙОНУ;
МИКОЛІ САВРАНСЫШМУ,
ОЛЕКСАНДРОВІ ЛіОБЧЕНИУ, МИКОЛІ МАНБИУ.
Облесний комітет комсомолу і редакція іазети
«Молодий комунар» з почуттям великої радості і юр
дості сприйняли повідомлення про ваше трудове до
сягнення. Зичимо вам, дорогі друзі, нових труреЕих
звершень, комсомольського вогнику у всіх починан
нях не благо нашої рідної Вітчизни, а також міцного
здоров я, гарного настрою.
ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОНОДИЙ КОМУНАР»
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До армії Миксла Слер.-нський та Олександр Лжевчен
ня працювали в колгєспі імені Карла Маркса ДсСрсеєличківсьного району. В останні жнива перед арілісю
угепці працювали на списаному СК-4, г.ного еони самі

ПОЛЕ
/Кинза набирають темпів. Що
дня до редакції надходять пові
домлення про трудові рекорди мо
лодих хліборобів. Комсомольськомолодіжний екіпаж «Ниви» з кол
госпу імені Карла Маркса Доброг.елпчківського району у складі
Миколи Сявранського та Олек
сандра Любчепка намолотив з по
чатку жнив понад півтори тисячі
центнерів зерна. Утроє перевико
нав денне завдання жаткар з кол
госпу імені Комінтерну Оиуфріївського району молодий комуніст
Микола Бпцюк, поклавшії колосо
ві на 59 гектарах.... Знайомі імена.
А поруч з’являються нові, щоб
утвердитись у боротьбі за хліб
першого року одинадцятої п’яти
річки. І надійний орієнтир для
них — досвід старших.
Успіхи, векорди не бувають самі
по собі. Вони — результат майстепності. трудового ентузіазму
хліборобів, для яких девіз «Жод
ного грама втрат, жодної хвили
ни простою!» став сьогодні не
просто лозунгом, а непорушним
законом. Зрештою, успіх справи
починається з ідеологічної робо
ти серед жниварів. Бо все запо
чатковується з усвідомлення сво
го обов'язку перед землею, перед
людьми..
Так. нині цеигп усієї ідеологіч
ної поботи перемістився в поле, ла
хлібопоиймальні пункти — туди,
де вирішується доля врожаю, де
сьогодні передній край. Поле пе
ревіває готовність до жнив не
тільки комбайнерів, жагкапів. во
діїв. а гї тих. хто з теплим і щирим
словом іде до них.
В колгоспі «Рассвет» Бобринеці.кого району детально розробили
.. тематику виступів агітаторів, лекторіг. політіиформаторів. а також
графік проведення
заходів — з
тим. аби к цеп гарячий час дійти
до кожного екіпажу. Нині тут що
дня з’являються «блискавки» на
честь лідерів соціалістичної о змл: гання. результати нього змагання
доводять до відома всіх членів хлі
боробського колективу.
А ось інший ішиклад. У колгоспі
імені 40-річчя Жовтня (ней же
район), де секретапем комсомоль
ської організації Володимир Устенко, наочною агітацією почали
займатися лише тоді, коли в за
гінну увійшли перші комбайни.
Відтак мало .хто дізнався і про
тлудовий успіх молодих комбайне. пів Михайла Яконенка та Василя
Букдлг.ського. які в один з днів
’»осягли найвищого виробітку. А
»Ьлкт. безнепечно ж, вартий того,
аби поо нього знали суперники по
змаганню, односельчани...
Мало в якому колгоспі чи рад
госпі молоді жиипарі не входять
у число ділерів. Юнаки та дівчата
добре знають техніку, володію.;,
прогресивними методами ппаці. Та
й завзяття їм не позичати. А поруч
їхні ровесники показують нижчі
результати. Чому? На це питання
мають відповідати комітети комсо
молу, комсомольські активіст,
аналізуючи результати змагання.
Саме гак — аналізуючи. Простіте,
легше, звичайно, тільки визначити
пловафлангового, назвати того, хто
відстає. Цифри можна порівняти.
Але, прочитавши «блискавку» чи
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Другий ріп працює на жнивах у
колгоспі
-Жовтнева
революція«
Новгороднівсьного району
комсо
молка Валентина ГРИЦЕНКО Про
нести бесіду із жниварями, ви
пустити . блискавку», підбити під
сумки зглагання - це далеке іїе
ПОВНИЙ перелік сбов’пзнів
МОЛО
ДОГО агітатора.

«1’ото І. КОРЗУНА.

і гетрой сигнал, кожен, знову ж іаки, запиіає: чому’-» Аналіз складо
вих успіху одного і причин невдачі
іншого дасть змогу відняти від
стаючих до рівня передовиків.
Хлібороб думає про хліб зав
жди. А під час жнив особливо
гостро відчуває свою відповідаль
ність за його долю за те, щоб
кожне зернятко впало туди, де
йому належить бути, і все ж бу
ло б неправильно дума,и. шо сіль
ського трудівника більше нічого ке
цікавить Адже у світі відбуваєттея стільки подій, про ЯКІ Р.ІН кон
че повинен знати. І хоче знати.
Тому вимога — дійти до кожно
го жниваря — стоїть перед комсо
мольським« комітетами е усій сво
їй важливій багатогранності. І
нього завдання не- втішити без
чіткої координації робо і и комсо
мольського активу. Ця робота не
повинна завершуватись внзнач.,;ів.ям тематики виступів. Найважли
віше — щоденний контроль і, як
що є погреба, опеоатпяне внесення
коректив до плану.
Хліб і пісня — поняття, очевид
но, нероздільні. Особливо ж. якщо
жнивує комсомолісько-молодіжний
екіпаж. Вважайгг, без пісні чи тан
цю, що піднімають настрій, екон-змічний ефект буде нижчим, ніж
міг би бути. Приїзд аг і і;; цінно-ху
дожньої бригади — завжди радіс
на понія для хліборобів І чим різ
номанітнішим цікавішим є репер
туар такого колективу, тим більше
задоволення принесе його виступ
/ливарям.
Бюро обкому комсомолу С.ІІЛЬІ:«»
з радою по культурному будів
ництву управління культурі« обл
виконкому прийняло по» типову
про проведення IV обласної о агігьонкурсу
агітаційна - художніх
бригад «Жнивам 198! року —
ідеологічне забезпечення!» Почав
ся він позавчора. Усім агітаціниохудожпім колективам рекомеши»гано не обмежуватися рамками
лише свого району. І особливо цін
ними будуїь виступи агітколекти
вів, маршрути яких проляжуть че
рез райони — їхні суперники на
жнивній вахті
Повинні активізувати свою ро
боту лекторські групи райкомів
комсомолу. Коротка, але актуаль
на, пристрасно прочитана лекція
здатна підняти настрій жниварів,
мобілізувати їх на самовіддану
працю.
Короткий в полі перепочинок.
Але іі у ці лічені хвилини жнива
рі чекають свіжих газет, журналів.
Правильно робляїь там, де пошту
доставляють просто до комбай
нів.
Арсенал методів ідеологічної
роботи на жнивах дуже багатий.
Перся комсомольським
активом
стоїть завдання вибирати найефек
тивніші з них в умовах того «їй ін
шого району, господарства, впро
ваджувати нові форми роботи із
и пнварями, сміливіше нрамнку«тл
ій моральні стимули.
Методів і засобів багато, а зав
дання одне — підвищувані якість
ідеологічної роботи з хліборобами,
передній кран для яких сьогодні—
Коле.

сщреь'.снтуваі-.и. А в травні нинішнього року мсмсе».и-льці поверну/ися з лає Радянської Армії і відразу
м пркї-.шііи у свою гранторну бригаду. Знаючи пра
целюбність г наполегливість механізаторів,
колгосп
вручи» їм ноєеньну «Ниву». Молоді хлібороби ке під
вели. Сьогодні еони — лідери трудового змагання не
тільки серед номбайнерів колгоспу імені Нарла Марк
са, а й серед жниварів району. Дві зірочки ллогееніють на їхньому комбайні — 2121 центнер хлібе на
молотили хлібороби і 111 гектарів.
У таму, що СК-5 працює без простоїв, чимала зас пу
га і тракториста Миколи ГЛанька який відвозить еЬни
із соломою.
Комсомольск кому екіпажеві вручено перехідний
Чераоиий прапор райкому Компартії України та р .іе*
виконкому, а також перехідний Червоний прапор рай
кому ЛИС МУ. З трудовою перемогою мелодия хл-Соро'-ііс тепло поздероаив иолишн:й i.v хянізатор Г< рай
Соціалістичної Праці С. Я. Єзан.
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^.ем лані, зазвучали не
невому, наче самі сповни
тися сонця і простору:
Добрий день, дорогі
наші друзі
З урожайних
колгоспних ланів*
Наш баяніст
Анатолій й
Панфілов розтягнув міхи
баяна — і над полем по- п
’линула урочиста «Урожай-1
на» на музику А. Пашня-1
вича. А потім були «Звм- ”
ленько моя» самодіяльно
го маловиснівського ком
позитора П. БроЕ-енна на
слова його брата псета
В. Бровченка, «Ой, чего ти,
земле., молодіти
стала?»,
народні пісні...

виїздить до жниварів
агітбригада МаяовкскіЕськсго районного
Будинку культури
Майоріли прапорці на
комбайнах
колгоспу
«Мир». Звучали гарні сло
ва і побажання жнивар їм.
Хліб-сіль на щастя, на ра
дість, на добру
роботу
піднесли славним номбайнерам Володимиру
Реві,
Дмитрові Зайцеву, Анато
лію Катані вбрані а україн
ський національний одяг
дівчата - колгоспниці.
А
хлопці дякували за шану й
обіцяли
працювати так,
щоб
зібрати
зернові
швидко, якісно і без етрат.
І всі присутні добре зна
ли, що у їхнього слоза
міцна основа — техніку до
збирання механізатори го
тували заздалегідь і на со
вість.
Святковий настрій пеоедався й нам, культармій
цям. І вже добре відомі
нам слова з нашої ж про
грами, повторені багато
разів на репетиціях, тут,
на цьому залитому
со.і-

Довіку земле, мелодій І
На радість нам
і нашим дітям.
Хвала людині трудовій!
Хвала рукам,
що пахнуть хлібом!
їа ось комбайни розвеонулися і рушили до своїх
загінок. А наш агітаційний
автобус помчав до Малої
Виски. Нас чекали попере
ду нові зустрічі, нові ви
ступи — у колгоспах імені
Карла Маркса, імені Що<>
са...

Е. ОЛ?Е®іР,
член агітбригада« глаловмскІЕСьксто
ра
йонного Будинки куль
тури-________ ___
__
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ТВАРИННИЦТВО —
УДАРНИЙ ФРОНТ
дс^-.^язЕЯМБМЯМБяегм ’-ля
ферма
В парку імені В. І. Леніна обласного центру відбувся традицій- | 7 Р £ Т Я

ний творчий звіт колективу заводу «Червона зірка».

З Н І м-

гордість

к а х:

заводчан — по-

сільгоспмашини; звітус

молодь

«Чер

воної зірки» —

агітбригада
танцювальний
колектив.
Фото В. БОН

ДАРЕНКА.
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...Тільки торік колектив
заводу виготовив понад
план більше тисячі сіва
лок, а всього реалізував
продукції на 2 мільйони
679 тисяч карбованців. На
рахунку заводчан — тися
чі впроваджених винахо
дів і вдосконалень у сіль
госпмашинах. Щиро дяку
ють кіровоградським ро
бітникам
землероби
в
усіх куточках нашої країни
за нові комбіновані агре
гати КА-3,6.
Зі звітом про виробничі
успіхи колективу заводу
«Червона зірка» перед кіровоградцями
виступив
головний інженер підпри
ємства А. П. Мунтян. Про
це розповіли й імпровізо
вана виставка продукції
заводу, спеціальні стенди
й фотоілюстрації, які ви
готовили за ініціативою
комітету комсомолу моло
ді робітники.
Уміють червонозорізці
працювати на славу. Умі
ють вони й відпочивати.
Майже три тисячі робітни
ків щороку проводять свої
відпустки
в санаторіях,
пансіонатах, будинках від
починку, профілакторіях,
тисяча їхніх дітей
оздо
ровляється в піонерських
таборах. Про вміння орга
нізовувати дозвілля засвід
чили й цікаві, змістовні
виступи учасників худож
ньої самодіяльності. При
сутні дружніми оплесками
нагородили
заводських
читців, співаків, танцюрис-

Старанною працею, ва
гомими здобутками заре
комендували себе дві ком
сомольсько -молодіжні фер
ми колгоспу «Перше трав
ня» Маловисківського ра
йону. Нині гут надої мо
лока від корови станов
лять більше одинадцяти
кілограмів.
А нещодавно в радгоспі'
«іМаловисківський» ство
рили третю комсомольськомолодіжну ферму. Оди
надцять чоловік (вісім з
них — комсомольці) до
глядають 265 корів. Перші
успіхи дівчат — непогані,
іак, Зіиа Мацелйк, Ніна
Дудник, Марія Тиблевич
надоюють нині від корови
по 9—10 кілограмів мо
лока.
Л. МАХНЕНКО,
секретар комітету ком
сомолу радгоспу «Маловисківський».

ІВ лждня 1&81 року —

увесь колектив цеху виру
шив до Підшефного госпо ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ
дарства. Робітники працю
вали на косовиці трав, дономагали заготовлюй сі
наж, гіллячковий корм.
Всього за тон день у гро
мадську годівницю вони
заклали понад 40 тонн виСОКОНОЖИВНИХ кормів.
Почин Ініціаторів під
тримали комсомольці усік
цехів підприємства. Тепер
щосуботи на поля кол
госпу
імені
Ульянова
від'їжджають кормодобув
ні загони робітників, і хоч
рекордного показника іні
ціаторів — 40 тонн кормів
ТВОЄ
за день — ніхто не зміг ще
КОМСОМОЛЬСЬКЕ
перекрити, та вони щора
ДОРУЧЕННЯ
зу заготовляють для гос
подарства по 25—ЗО тонн
кормів.
Комітет комсомолу, під
тримавши цінне починаная
передового цеху, закликав
юнаків і дівчат підприєм
ства до кінця сезону заго
товити в підшефному гос
подарстві не менше 500
тонн кормів з тим, щоб до
помогти створити там пів
Є на околиці Кірової ра
да чарівний куточок —
торарічний запас кормів
«Червоні вітрила», іак на
для громадської худоби.
зивається піонерський та
бір, де відпочивають д.іг.1
В. КОНОВАЛЕНКО,
будівельників...
секретар
комітету

ШЕФИ

ЧЕРВОНІ

ВІТРИЛА

ТЕТЯНИ
МАКІВЧУК

комсомолу головно
го підприємства ви
робничого об’єднан
ня «Друкмаш».

м. Кіровоград.

«ЗЕЛЕНІ ЖНИВА»

ДОПОМОГА
Комсомольсько-молодіж
ний цех № 22 на нашому
підприємстві по-праву вва
жається лідером завод
ських буднів. Середній вік
колективу, який тут пра
цює, — 2б років. На рахун
ку юнаків та дівчат бага
то
хороших,
корисних
справ.
Ось і нещодавно колек
тив цього цеху звернувся
до всіх комсомольців та
молоді
підприємства із
закликом
взяти KOMGOмольське шефство над заготівлею кормів у колгоспі імені Ульянова, 3 яким
робітників єднає давня
міцна дружба.
\У перший же вихідний

Понад тонну зелених
кормів заготував ниніш
нього літа кожен учень
Федорівської десятирічки
Кіровоградського району.
Найбільше цінної маси
зібрали члени табору пра
ці й відпочинку «Світа
нок», де бригадиром до
в’ятикласник Сашко Бан
дурко. У колгоспі імені
Боженка не нарадуються
такій підмозі: хлопці і дівчата взялися заготувагп
за літо 50 тонн різнотрав’я. На сьогоднішній
день вони вже накосили
40 тонн.
Л. ЄЛЬЧАНІНОВА.

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю ------------

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ

ДИВО, ЛЮДИНОЮ СТВОРЕНЕ
Оригі.чальннй міні-трактор
для роботи па городі і в са
ду сконструював і виготовив
молодий електрослюсар Соколівського гранітного кар'є
ру на Житомирщині Петро
Косов. Машина, при створен
ні якої використано агрега
ти, вузли, деталі мотоцикла
і моторолера, може орати,
боронувати вносити добри
ва, транспортувати овочі і
фрукти, а також рубати дро
ва, качаті, воду, очищати
шляхи від снігу.
До „Тіюрчого пошуку залу
чив умільця, як і багатьох
інших робітників підприєм
ства, Засіу) юний раціоналі
затор УРСР, лауреат Дер
жавної премії Української
РСР Я. А. Артемчук. На його
рахунку понад 200 новатор
ських розробок. Цікавими
ідеями Яків Антонович щед
ро обдаровує молодь. У його
майстерні завжди можна зу
стріти молодих раціоналіза
торів. З допомогою настав
нпка вони пгіровадили у ви
робництво понад 50 різних
новинок, що поліпшують
технологію видобування і
обробки декоративного ка
меню.
Під керівництвом ветера
нів гуртки молодих новато
рів діють також серед гра
нітників Коростишева, Голо
виного. Коринка.
Кор. РАТАУ.

Коли спізнаєшся з тур
ботами, порівняно з якими твої здаються мізерними, — тоді й по-шнаєш думати: ось воно,
диво! Не казкове, а народжене життям, людиною створене!
Саме такі думки про
буджує книга Миколи Іл
ліча Лимонова «Пам’ять
серця» (Улан-Уде, Бу
рятське книжкове видав
ництво, 1980), якій су
дилося стати лебединою
піснею автора.
Військовий льотчик,
він дістав травму, вна
слідок якої довгих двад
цять п’ять літ був прику
тий до ліжка. Сліпий,
неспроможний рухатись,,
без надії па одужання.
Та не змогла хвороба
подолати людського ба
жання житії, бути ко
рисним суспільству. Ли
монов знаходить себе,
він пише статті і спогади
про свій багатий на події,
неспокійний
життєвий

шлях. Згодом, за пора
дою викладача вузу Єв
гена Голубєва, взявся за
написання згаданої кни
га.
Вона' невелика обся
гом, але щедра змістом.
Пам’ять авторового сер
ця веде нас від простого
трудівника діда Степана
до фабрично-заводського
училища (ФЗУ) та одно
кашників, полеглих у
боях за Батьківщину. Во
на розповідає: про бамів
ців. які прийняли Мико
лу Ілліча- в почесні чле
ни бригади. Ми стаємо
свідками тривалої і за
пеклої боротьби мужньої
людніш з хворобою, ді
знаємося про численних
друзівттоваришів, які по
стійно допомагали хво
рому долати повсякден
ний нестерпний біль.
Поряд з образами дру
зів і рідних перед чита
чем постає і образ авто
ра — воїна, вихователя,
комуніста. Як писала в

< Комсомольской правде»
журналістка А. Левіна,
Лимонов
приваблював
людей своєю сердечніс
тю, душевною щедрістю,
особливим хистом това
риськості. Та ще простотаки надзвичайним по
чуттям гумору. Ось такі
рядки належать безна
дійно хворому авторові
книги: «Одного разу зі
брались біля мого ліжка
дві старенькі бабусі і да
вай наді мною голосити:
такий бідненький та нещаспенький... А у мене
тоді тільки-тільки почади
ворушитися пальці. Слу
хаю я цих бабусь, а сам
під простирадлом дулю
складаю. Зможу, чи ні?
Хоч би змогти! Нарешті
склав і руку з-під прости
радла висунув. Бабусі
спочатку нічого не зрозу
міли, а потім... вирішили,
що на додаток до всього
У мене ще й не всі до
ма... А я торжествував:
таке досягнення — дулю

зумів, скрутити. Потім
своєму лікареві показав,
вона вже не образилась,
раділа разом зі мною...»
На подібний протест
проти недоречної і при
низливої жалості знайде
в собі сили в такому
стані далеко не кожний.
Розповідь автора до
повнюють уривки з його
листів,
щоденника. В
розділ «З нами в одному
ряду» ввійшли спогади
друзів про М. І. Лимоно
ва, вірші тих, хто його
знав.
Книга «Пам’ять серЦя», на мою думку,
_. по
сяде чільне місце поруч
творів «Як гартувалася
сталь» І\і. Островського,
О тЛ1 СМЄРТЯМ на зло»
В. Титова. «І неможливе
можливе» В. Зав’ялова.
тому що вона вчить стій
кості, мужності, людя
ності.
л. ДМИТРИШИН.
с- Данилоза Балка,
Ульяновського району.

У кожного в дитинстві,
мабуть, є людина, яка з
будь-яку хвилину прийде
на допомогу. З нею мож
на погратися і поговорити
про все. Бо вона любить
жарти, завжди привітна і
щира.
Для багатьох хлопчиків і
дівчаток з «Червоних віт
рил» такими друзями ста
ли їхні загонові вожаті. От
послухайте,
що кажуть
про свою вожату Тетяну
Маківчук її вихованці із
загону «Зірочка» Іра Лусак,
Люда Медведсва,
Олеьцса Бабенко.
— Тетяна Костянтинівна
дуже ціказо казки читає,
— І вірші з нами вчить.
— А мені банти зав'я
зує.
— Вона дуже схожа на
мою старшу сестричку. Та
ка ж добра і допомагає у
всьому...
...Після закінчення де
сятирічки Тетяна
Мачізчук попросилася в табір —
вожатою. Робота знайома:
не один рік працювала із
жовтенятами і піонерами
в школі. А мріє Таня всту
пити наступного речу до
педагогічного інституту.
— Чому ж одразу,, нинішнього року не спробуєш?
— Боязко ще. А толочне — перевірити
треба...
У корпусі, де мешкає
загін «Зірочка», на най
виднішому місці — велика
і гарна лялька. Це — «По
пелюшка»,
перехідний
приз, який вручено заго
нові за перше місце у кон
курсі чистоти.
— У нас завжди затиш
но й привітно, — каже
друга вожата загону Оле
на Кочкіна. — Хлопчики і
дівчатка самі слідкують за
порядком: і ліжка засте
ляють акуратно, і підло-'у
підмітають чисто...
Появляється Таня і при
носить радісну звістку:
— А сьогодні ввечері до
нас приїжджає ляльковий
театрі
І
І вже сяють від радості
І оченята дітей, і вже хо
четься робити все ТІЛЬКИ
хороше, щоб задоволеною
була Тетяна Костянтинівна,
щоб швидше наступив то4
довгожданий оздісний земір...

о.

СКИРТАНЬ,

студентка факульте
ту журналістики Ки
ївського
держуні
верситету.
• м. Кіровоград.

І

------------- 1$ лааня 1981 рожу

„ЗДолодлі комуиа?"

■

.■ -

—

З ТЕЛЕ
АШЕ ЗНАЙОМСТВО

з

драма
Н Оренбурзьким
тичним
театром
імені

М. Горького почалося з
перегляду
вистави
«Рі
чард III». Той факт, що
для постановки обрано са
ме цю, одну з найскладні
ших у світовій драматургії
п’єсу Шекспіра, очевидно,
свідчить про велику твор
чу сміливість колективу.
Бо не одне покоління мит
ців ламало творчі списи,
прагнучи розгадати тра
гічну постать кривавого
Глостера...
ЕКСПІРІВСЬКИИ герой
багатогранний і багзтоликий. При всій СВОЇЙ
реальності він — сконцен
трована а метафору ідея,
суть якої — зло.
В режисурі заслуженого
діяча
мистецтв
РРФСР
Н. Тхакумашева
«Річард
III» — вистава про дегра
дацію і загибель людської
особистості, керованої не
гативною, людиноненавис
ницькою ідеєю. Шлях ге
роя до влади — то шлях

ва — єдина фонетична ла
вина, в якій чуємо натуж
ний крик, злобне гарчання, >
бандитський свист.
Віддаючи перевагу фор- |
мі, не вдаючись до ПСНХОлогічних нюансів,
ак гор
ліпить образ-я-ище. Виникають цілком
конкретні
асоціації. Справді: хигрии,
підступним лицедій, аван
тюрист і шахрай гічард на
гадує нам відомих з істо
рії шахраїв і нікчем, які
досягали влади. Пряма асо
ціація з фашизмом підкрес
люється й чітко вибудова
ними мізансценами, □ яких
діє герой, і темнокоричневим кольором костюмів та
декорацій..,

і
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Д чарда грав заслуже
ний артист РРФСР А. Солодилін. Склад виконавців
інших ролей буз незмін
ним. Те ж художнє оформ
лення, тіж самі мізансцени.
Але з тієї самої миті, як
почалася вистава, ми бачили історію сходження і
стрімкого
падіння вже
зовсім іншого Річарда. гіа
просценіумі — постать, в
якій вгадується значимість,

Про
приреченість
зла

БУДАПЕШТ. Ударні ком
сомольські будоеи Угор
щини поповнилися ще од
ним великим об’єктом. Ком
сомольці області Сольно*
взяли шефство над рекон
струкцією паперової фаб
рики. Юнаки і дівчата зо
бов’язалися завершити ро
боти в заплановані строки.
Угорський комсомол на
громадив великий
досвід
шефства над споруджен
ням
важливих
народно
господарських об’єктів. По
чаток цьому рухові був понладений двадцять років
тому, коли на заклик ЦК
УКСМ тисячі юнаків і дів
чат прийшли на новобудо
ви країни. За ці роки ком
сомольці внесли значний
вклад у спорудження Тисайського і Ьоршодського
хімічних комбінатів, гідронаскаду на ріці Тиса, алю
мінієвого заводу у Секешфехервзрі.
Щороку
на
об'єктах, над якими взяв
шефство комсомол країни,
працює понад 100 тисяч
юнаків і дівчат.

ЖЖ
ЇНИ
ХАНОЙ. 300 тис. абітурі
єнтів приступили до здачі
конкурсних екзаменів на
вступ до інститутів га ін
ших навчальних закладів
В’єтнаму. Це на 40 тис.
більше, ніж торік.
Тепер у країні налічує
ться понад 40 вузів, сотні
технікумів і профтехучи
лищ.
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ЄЙЗІ
_____________
ІСТОРІЯ і СУЧАСНІСТЬ
У ВИСТАВІ

ОРЕНБУРЗЬКОГО
ТЕАТРУ ДРАМИ

беззаконня. підступності,
жорстокості, сваволі, Він
неминуче приводить ДО
загибелі. Знесилений Piчард жадає кінця...
Корінь з па театр бачить
у самому Річарді, з його
натурі.
Суть її, натури, — гіпертрофована, доведена до
краю жорстокість. Звідси
й стихія вистази — зрада і
жах, жах і зрада.
Це підкреслюється мо
торошністю середовища, в
.М якому розігрується стра
хітливе дійство. Похмура,
замкнута конмасивна,
запропонована
струкція,
художником С. Шєзелєвим, — це склеп, де фігу
ри мертвих сприймаються
як постійні свідки траге
дій — минулих і майбут. ніх. Трагедія, пов’язана з
Річардом, — лише одна з
них. Водночас перед на
ми — міський майдан і
тронний зал, в’язниця і
ешафот. Панівними є тем
ні, похмурі кольори, на
півтемрява, яку розганя
ють хіба шо зловісні по
лиски кривавої пожежі. І в
центрі всього дійства —
Річард, спочатку герцог
Иоркський, потім — ко
роль.
ОВНІ В ГЕРОЄВІ заслу
женого артиста РРФСР
А. Багрова — нічого особ
ливого.
Хіба що погляд
сповнений ненависті. Не
сказано
жодного
слова.
Скам’янів, причаївшись на
мить на авансцені, Глостер.
З його нелюдського погля
ду дивиться на нас потвор
на душа...
Актор не акцентує нашої
уваги на
фізичному ка
ліцтві свого героя.
Тим
рельєфніше
виділяється
його потворне єство. Під
ступність і хитрість Річар
да А. Багрова — це ін
стинкт ззіра, хижака, що
вгледів
чергову
свою
жертву.
У сгрімкій сценічній дії
спостерігаємо
одну-єдину
пристрасть Річарда А. Баг
рова — знищити все і всіх
(а не тільки тих, хто зава
жає йому на шляху до вла
ди). Для нього головне —
не зупинитися самому і не
дати опам’ятатися жертаі.
Лише в цьому поки
що
його сила.
Зухвалість
і
швидкість — ось його зна
ряддя. Тож і інтонаційний
малюнок ролі у А. Багро-

З

твердість і жорстокість. В
погляді — сильна, нещад
на,
всепоглинаюча при
страсть,
У трактозці А. Солодйліна Річард — по-своєму
розумна, сильна, тзерда
характером людина. Він —
особистість, але особис
тість негативна. Історія
сценічного розвитку обра
зу — це історія руйнузан
ня злом людської душі. І
саме в цьому — трагедія.
Несамовита
жорстокість
шекспірівського героя ста
ла причиною великої ка
тастрофи. Водночас внут
рішньою перевагою Рі
чард лякає всіх оточую
чих, котрі не знаходять
для опору ні сил, ні ба
жання.
Річард спокушає леді
Анну (артистка О. Могельницька) не стільки улесли
вою пристрасністю, як Рі
чард А. Багрова, скільки
грубою силою. Він вірить
у себе. Без страху подає
Анні меч, дивиться на неї
з почуттям переваги —
мовляв, убий мене, коли
бажаєш і можеш. І вона,
ніби загіпнотизована, зда
ється.
Але а Річарді А. Солоциліна помітний і душезний перелом, або, точні
ше, душевний надриз. Бо
зло, що лежить а основі
всіх його дій, все ж не
всеохсплююче і не може
бути таким. Тож фізичній
смерті передує мораль
ний крах короля-злочииця...

ТАБІР

I
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КАБУЛ. Перший військо
во-патріотичний табір мо
лоді віднрчзся а афганській столиці, У таборі,
створеному
,
з
ініціативи
ЦК демократичної органі
зації молоді Афганістану
(ДОМА) і з допомогою мі
ністерства
національної
оборони, відпочивають і
ззймаються віисьново-політичною підготовкою більш
як 300 членів ДОМА з різ
них провінцій країни.
Виступаючи на церемонії
відкриття табору, міністр
національної оборони ДНм
М. Рафі підкреслив важли
ве значення зійськово-гіатріотичнего виховання мо
лоді країни в нинішніх
умовах, коли сили імперіа
лізму, гегемонізму й реак
ції плетуть змови проги
молодої республіки.

БЕЗРОБІТТЯ
СОЦІАЛЬНЕ ЗЛО
КОПЕНГАГЕН. Безробіт
тя стало соціальним злом
сучасного датського су
спільства, в тому числі і
для молоді.
У січні цього року кіль
кість молодих безробітних
„ віком до 25 років станови
ла 80 тисяч чоловік, що
майже на 49 процентів
більше порівняно з попе
реднім роком. Проте, як
підкреслюється з доповіді,
опублікованій
міністер
ством праці, ці дані не від
бивають
усієї гостроти
проблеми: багато молодих
ЛЮДСЙ,
“"
людей, Г""Т"
втративши
надію
підшукати
.__ місце, перестлпи реєструватись на бір-

ОПЛЕСКИ,
СТИХЛИ
кнули світло в

увім
залі
для гтядачів.
Ось вони,
глядачі, йдуть до виходу.
Тут чимало молодих
лю
дей. Що оииссуть
звідси
вони? Який слід залишить
у їхніх душах шгкспіріоська історія?
Два Річарди, таи несхоправдиво
же і по-своєму
прожиті на сцені двома та
лановитими акторами, ще
раз переконують у прире
ченості зла — не тому, що
це наперед було задано
п’єсою, а переконують су
мою достовірних пережи
вань, вчинків і падінь.

Л. ФЕДЧЕНКО.

м. Кіровоград

Hl ОСИП

УДАРНІ
КОМСОМОЛЬСЬКІ
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’І

СКОРОЧЕННІ

ТАЙПНОЇ

■ я

Ш

3 сшор.

жах праці.

•ПІР

I
I

НІКОСІЯ. Тут відкрився
традиційний збір учасників
міжнародного табору доб
ровільної праці. З цьому
році його організувала Єди
на демократична організа
ція молоді Кіпру (ЕДОН) ра
зом з Всесвітньою федера
цією демократичної моло
ді. Збір проходить під де
візом «За мир та безпеку
народів Середземномор’я-».
Разом з молодими кіпріо
тами працюватимуть юна
ки і дівчата з Радянського
Союзу, Болгарії, Чехословаччини, представники про
гресивних молодіжних ор
ганізацій з ряду середзем
номорських країн.

|ГА₽С|.

«Мир, дружба,
співробітництво»
ХЕЛЬСІНКІ. (Кор. ТАРС).
Для молодого покоління
планети тепер немає важ
ливішого завдання, ніж
боротьба за мир, заявив у
розмові з кореспондентом
ТАРС голова Демократич
ної спілки молоді Фінлян
дії (ДСМФ) Маркку Кярккяйнен.
Триваюче нарощування
озброєнь — пряма загроза
майбутньому молоді. Ось
чому питання боротьби за
мир, припинення гонки
озброєнь і роззброєння,
обговорювані з січні цьо
го ро(<у на Всесвітньому
форумі молоді і студен-із
за мир, розрядку і роз
зброєння е Хельсінкі, зу
стріли активну підтримку з
боку молодіжних організа
цій Фінляндії, відзначив
М. Кярккяйнен. Ці ж самі
питання будуть з центрі
уваги III фестивалю друж
би молоді Радянського Со
юзу і Фінляндії, підготозка до якого успішно про
ходить по всій країні.
Девіз
фестивалю
—
«Мир, дружба, сгііаробіг-

ництзо» свідчить про праг
нення молоді наших країн
внести вклад у справу
зміцнення загального ми
ру, зазначив М. Кярккяйнєн. Фінська молодь під
тримує мирні ініціативи
Радянського Союзу, висту
пає проти розміщення на
континенті нових амери
канських ядерних ракет
середньої дальності, про
ти виробництва нейтронної
зброї.
Це
знайшло
відображення у зверненні
до молоді країни, яке не
суть учасники «фестиваль
ної естафети», що фінішує
1 серпня з Турку, де від
будеться зідкриття фести
валю.
Наступний
фестиваль,
сказав наприкінці М. Кярк
кяйнен, послужить дальшо
му зміцненню дружби і
співробітництва між мо
лоддю Фінляндії і Радян
ського Союзу, активізації
боротьби молодого поко
ління за мир, роззброєн
ня і розрядку.
А. КЛОЧКО.

Через рік
після Олімпіади
Минув майже рік з часу
проведення
Олімпійських
ігор в Москві, але олімпій
ська тематика не входить
зі сторінок місцевих газет.
Новозеландці знозу і знову
повертаються в пам’яті до
тих днів, коли, не дивля
чись на небувалий натиск
із-за океану і всередині
країни, національна олім
пійська команда зсе-таки
взяла участь у цьому вра
жаючому форумі молодості
і спорту.
«Бойкот Олімпіади про
валився цілком, і радянські
люди допомогли нам
від
чути, що ми недарма бо
ролися за своє право по
їхати
до
Москви»,
—
заявив недавно в інтерв’ю

одній з місцевих, газет
п'ятиборець із Усллінгтона Брайєн-Алленд Ньют,
Перед поїздкою до Москаи
йому
довелося
відчути
жорстокий матися: від ано
німних погроз до спроби
залишити його без засобів
існування.
Але
мужній
спортсмен
подолав
усі
труднощі і достойно захи
щав честь своєї країни на
Олімпійських іграх. Однак,
з його слів, ця виснажлива
боротьба не дала йому
змоги показати все, на
що він здатний.
«Церемонія
відкриття
Олімпіади незабутня. Це
було надзвичайне видови
ще, котре я коли-небудь
бачив. Ми стали свідками

ЭИ® Нін
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ЛОНДОН., (ТАРС). По
літика «жорсткої еконо
мії», яку проводить англій
ський уряд і яка передба
чає, зокрема, різке скоро
чення державних асигну
вань на потреби освіги, ве
де до дальшого загострен
ня становища в цій галузі.
В результаті рішення кабі
нету М. Тетчер урізати на
25 лроц. бюджети англій
ських університетів і ко
леджів, підкреслює в цьо
му зв’язку газета «Гардіан», кількість студентів
таких університетів, як
Салфордськии,
скороти
ться на третину, а Астонський, — на чверть, сотні
викладачів поповнять ар
мію «зайвих людей».
Газета зазначає, що ско
рочення асигнувань при
зведе також до того, що
вищі навчальні- заклади
країни покине величезна
більшість іноземних сту
дентів.
Така політика уряду го
рі викликає рішучі про
тести у Великобританії.
Справжньою сваволею на
звав рішення консервато
рів ректор Гулльськото
університету лорд Вілберфорс. Він підкреслив, що
вжиті' урядом М. Тетчер
заходи не можна назвати
інакше, як «дискриміна
ційними».
Один з наіівідомішпх
університетів — Пдркськіїіі
розповсюдив
спеціальну
заяву, в якій гостро кри
тикує рішення консерва
тивного уряду, охаракте
ризувавши його як згубне.
свята великого спорту», —
згадує спортсмен.
Повернувшись
додому,
він багато разів виступав у
клубах.
університетах,
школах,
ділився
своїми
враженнями від Олімпіади.
Б.-А, Ньют як і раніше є
одним із керівників ново
зеландської асоціації
су
часного п’ятиборства, ак
тивно допомагає молодим
спортсменам.
Недавно йому і іншим
новозеландським
учасни
кам XXII Олімпійських ігор
від імені
організаційного
комітету «Олімпіада-ЬО» бу
ло вручено пам’ятні дипло
ми і сувеніри.
«Олімпіада в Москві ста
ла визначною подією а ба
гатьох
відношеннях, —
заявив на церемонії голова
Олімпійської асоціації Но
вої Зеландії Ленц Кросс. —
Зокрема, ні одні інші Ігри,
які мені доводилося відві
дувати, не мали спортив
них споруд такого високо
го класу».

С. СЕМЕНОВ,
кор. АПН.
Веллінгтон.

СОНЦЕ
КРУТИТЬ
КОЛЕСА
Сонячна
енергія
все
ширше використовується у
свігі техніки. Вона засто
совується для опріснення
води, гарячого водопоста
чання житлових примі
щень, електропостачання
космічних апаратів.
Оригінальної конструкції
мопед (на знімку) змай
стрував іспанець Джуан
Феррет. Новизна полягає
в тому, що замість бензо
баку у цього мопеда уста
новлені сонячні батареї, а
замість
традиційного
«движка» — електромотор.
Фото агентства

ЕФЕ — ТАРС.

лвнея

Молодей комун&р

НА ПРИЗ КЛУБУ «ШКІРЯНИЙ М'ЯЧ»

ЛІДЕР
«чиш»-нл нал
«■«■■импававБВЕовяявааапшавяамнш

НІЧИЯ
27 липня в Кіровограді
розпочнуться
фінальні
змагання першості Цектральної ради ДСТ «Аваигард» з футболу.
Зональна першість Цент
ральної ради ДСТ «Азангард» три дні проходила
на стадіоні «Авангард» обласвого центру. В пій взядії участь юнаки 1961—
1965 років народження з
Ровно. Луцька і організа

і
І
!
і
I
|
и
В
и
і
II

тори
змагань — кіровоп гради і.
Розночзвся турнір магі чем команд ровенського
В «Авангарду» і «Зірки». І із
І третій хвилині кіровогр:ідці одержали
право на
і штрафний удар. Ного май
стерно виконав О.іег Гре! губ, і м'яч потрапив у сіт
ку воріт гостей. Через
дванадцять хвилин Олск■ сапдр Днкуліч подвоїв ре
зультат. Після відпочинку
к натиск господа рів'" поля не
І прил іпився. Двічі добився
І успіху Юрій Мартяненко.
№ І ось загальний рахунок —
К 4:0 на користь «Зірки».
Ровснчаші в поєдинку з
і торледівцямн Луцька ви
явилися сп. іьнішн'.чі. У во
рота СВОЇХ ОДНОЛІТКІВ ВОІГ1
забили'три «сухих» м'яча.
Отже, в зустрічі наших
І земляків з БОЛіїняиамп ви
рішувалося. хто стане пеп реможцем зони.
І
Початок цієї гри скла.з■ ся невдало для кіровоград■ ців. Па двадцтіть п’ятій
|| хвилині воші пропустили
м’яч. І лише па тридцять
І шостій хвилині Ігорю РсзІ нічепку вдалося встаповиЧерез. дні
ти рівноваг
пн.іініи Юрій Мартшіспко
виводить
свій колектив
вперед Та на початку дру
гого тайму помилку до1 чекають воротар і захпеі| пики «Зірки»
Цим ско-

І
1

2:2

<

оисталнся

і
І

Далі
Сергій Гупало зі
штрафного забиває у во

гості

—

рота
горпедівців третій
І м’яч, за десять хвилин
’ до фінальної сирени спорт
смени Луцька роб ні
рів
новагу — 3:3
Поєдинок
так і закінчився — внічию
«Зірка» набрала три оч
на з чотирьох можливих і
зайняла перше місце. Вона
здобула право про.довжнгп боротьбу у фіналі, який,
повторюємо,
стартує 27
липня V Кіровограді.
В ТВЕРДОСТУП.
громадський корес
пондент
«Молодого
МАРШРУТАММ
ГПО
чому пара».

(

В -CTÄPT Переможцем
першого
етапу всесоюзних змагань
міст піл девйом «Усією
сім єю — на стар” » стала
«команда» робітника Оде
ського
заводу
«Хзтоіімдшя Є А. Олійника. їй
вручено спеціальний приз
і диплом. Євген Анатолі
йович з дружиною захоп
люються легкою атлети
кою і плаванням, сипи —
Валерій і Віталій — фут
болом. Участі-, у сімейних
стартах ще більше здру
жила дорослих і дітей.
Е. ДЕНИСНО.
йор. РАТАУ.

«Молодой коммунар»

«кмовммаммаг»

ЛІОДІЧПЛД БУ
ТЕНКО — ОДРА
З КРАЩИХ В
ГРУШ
СПОР
ТИВНОЇ ГІМНАС
ТИКИ
ДЮСШ
ОБЛСПОРТ К ().
МІТЕТУ.
вонл
УСПІШНО
НИ
СТУЛИЛА
НА
О Б Л А С Н )) X
ЗМАГ А Н И ;і X
111 К О Л Я Р і в,
СТАЛА
СР1Е1ІО1О
ПРИЗЕР
КОЮ НА ЮПАЦЬКОМУ
ЧЕМПЮІІАТІ
Рі’.СІ1У БЛ1 ПАПСЬКОЇ
РАДИ ДСТ «БУ
РЕВІСНИК». ДЕ
РАЗОМ З НА
ТАЛКОЮ
АЗИ
МОВОЙ). ОКСАг
ВОЮ граждан
1
СВІТЛАНОЮ
ОСАДЧОЮ
от
римала ЗОЛО
ТУ
нагороду
ЗА КОМАНДНУ
ПЕРЕМОГУ.

Д 20 ЛИПНЯ ДО
КІРОВОГРАДА
Майстерністю тут мірялися хпе-пчиин
трьох вікових груп, які тренуються за З ЇЖДЖАІОТЬСЯ ЮНІ ЛЮБИТЕЛІ ШКІмісцем проживання, — з Олександрії, РЯІІОГО М’ЯЧА З УСІХ ОБЛАСТЕЙ РЕСС.вітлоЕодська, Новоукраїнки, Знам'янки, ПУБЛІКИ, ЯКІ НАСТУПНОГО ДНЯ
виУльяновки і Кіровограда. Впевнено про ЙДУТЬ НА ФУТБОЛЬНІ ПОЛЯ, ЩОБ
вели всі матчі юні футболісти молодшої
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МАТЧАХ ПЕРШОСТІ
і середньої груп з кіровоградської
УКРАЇНИ.
«'Чайки» (жек № 5) і стали на вищу схо
Клуб «Шкіряний м’яч» кличе на старти
динку постаменту шани. Серед команд
старшо» групи не мали собі рівних фут спритних, завзятих юних спортсменів, які
болісти з Кіровоградської середньої тренуються у своему Дворі, у своїй рід- І
ній школі і мріють Про еєлиний футбол! І
школи Н? 52.

Фото В. ЧЕРЄДНИЧЕННА.

|/ ОР.: Олександре Петрс•* вичу, нині
тривають
турніри
III
республікан
ських молоді.нних спор
тивних ігор. Не кожна з
команд, що
виступатиме
на цих масових змаганнях,
укомплектована
високо
класними
спортсменами.
Фізкультурні активісти не
рідко пояснюють це тим,
що в розпорядженні спорт
сменів
немає зразкових
спортивних баз.
мовляв,
на місцях
не
створено
умое для підготовки моло
дих легкоатлетів, представ
ників ігрових видів спорту.
плаЕців, стрільців, які б
могли стати
серйозними
суперниками членам збір
них команд інших областей
республіки.

помогти спортсменом
теріальнс. Тож с тут гарні
ігрові майданчики,
городошиє
міетєчко, водна
станція для Еєслувальників.
КОР.: А як справи на се
лі? До редакції надходить
повідомлення: деякі споотиені бази лксплуатуютосл
погано . В селі Лозуватій
Ульяновського району, на
приклад.
колгосп
імені
Фрунзе кілька років тому
пебудуваг новий стадіон.
Сектори і бігові доріжки
тут з твердим покриттям.
Але тепер крізь пласт гу
ми і бітуму
проростає

тис. Голова ради Микопа
Рудченко — ініціативний
фізкультурний працісник.
Саме він зумів організу
вати кадри, комсомольців
і молодь, а керована ним
рада в ііснсму контакті з
райкомом комсомолу ба
гато зробила у справі бу
дівництва нових спортив
них баз. Але ось прораху
нок. Очевидно, треба час
тіше
контролювати
не
тільки відстаючі колективи, а й ті, що зміцніли.
КОР.: І есє ж, очевидно,

жих. Особливо — з відпо
відальних осіб у міських
мікрорайонах. За місцетл
проживання у літні дні
треба проводити спортив
ні змагання якщо не що
дня, то хоч у вихідні. Але
Де?
Голова Світловодського
міського
спорткомітету
Григорій Манойлов зі сво
їм активом, наприклад, ще
задовго до початку весня
но-літнього сезону провів
рейди-леревірки готовнос
ті спортивних майданчиків
до змагань і тренувань. І
хоч Світлоьодськ — на ра
О. Гї. Березан: Це так.і
хунку кращих у цій справі,
Проблема будівництва ти
та все ж комсомольські І
пових спортивних споруд
фізкультурні
працівники
СПроБДІ далеко не розє’я- _____
____
виявили чимале непола
зана. І все ж навіть при
К
БУДІБНИЦТБО СПОРТИВ док: там, навколо тенісно
неявних умовах можна бу- К: Е Б И №
го майданчика, поламалась
НИХ
СПОРУД — КОМСО сітка, в іншому місці
лс б зробити значно біль-^ І Н В
ше, якби наші фізкультур
МОЛЬСЬКА СПРАВА
зіпсовано
сектори
для
ні
поацівники,
тренери,
стрибків... Тож потривожи
зокрема, вчителі фізкульВ®6 В®в|
Д' А К
ли тих, хто обіцяв допо
тури, інструктори по споо- В В Й8Г К
В йНк І і В3®
магати
житлово-експлуа
ту проявляли належну ак- В В В
Вмг V Б МВ Ж *
В Е Е ■ таційним конторам. 1 ось
тивність. У нес же € такі
тепер біля великих бага
«активісти», котрі чекають,
топоверхових будинків, Б
поки хтось за них зробите
Літо — пора масових старі ів, час для будів
парку культури і відпо
добру справу, організує
ництва ноеих та реконструкції наявних спортив
чинку імені Т. Г. Шевчен
людей. З
Помічнянської
них баз. Про це — бесіда кореспондента «Моло
ка, у піонерських табор-іх
середньої школи № 1, на
дого комунаоа» з головою обласного спортксмідзвенять дитячі голоси --приклад. надійшов сигнал,
теїу О. П. БЕРЕЗАНОМ.
тривають змагання
юних
що ніде купити спортивну
тенісистів,
волейболістів,
полс не треба ченати няньни I плавців, багатеборціе ГПО.
Форму для учнів. Ми по бур’ян. Футбольне
теж заросло травою, Тут нагадувань. Адже ра міс
бували там.
І з’ясували, навіть почали
випасати цях працюють люди, лні
КОР.: А от нірсБОградщо а школі
занедбана йорів. А навколо — потро зобов’язалися вести спра цям треба повчитись у
спортивно-масова робота щені лави, пні фрукзенці ву відповідально. У тому ж світлоеодців. Давно, дуже
трибунами для тани Ульяновському райо давно комсомольці заводів
з дітьми. Майданчиків біля називають
уболівальників. І — жод
радіовиробіЕ і друкарських
Івколи немає, хоч місце ного лозунга, гасла, закли ні комсомольці колгоспу машин обіцяють допомогти
імені
Шевченка,
вчителі
та
ку.
Сторонній
людині
може
обладнати майданчики на
для них
давне еже «гу
місцевої Черемушках, у мікрорайо
ляє». Старшокласники ж здатися, що тут роками не старшокласники
школи
теж
збудували
зраз

було жодного спортсмена—
ходять інколи на тренуван тан незатишно і непривіт ковий спортивний комп нах вулиць імені Волкоса,
ня до залізничників,
ви но. А поруч відкрите стрі лекс. його обнесено кра Пацаєва, в парку культури
металевою
огоро та відпочинку імені 50-оічтрачаючи
дорогоцінний лецький тир. Він нгдооб- сивою
таку
ллднаний. стіни тут не за жею. Навколо спортивних чя Жовтня. Почали
час «на перельоти», як ео штукатурено (тому псую майданчиків висаджено де роботу. А оце тепер, вліт
ку.
чомусц,
забули
про
свої
рева,
за
футбольним
полем
ться).
ни кажуть, від школи до
Хто ж тут мас навести і біля секторів — закличні обіцянки.
стадіону «Локомотив» Але порядок?
О. П. Березан: Гож я й
В першу чергу, щити, діаграми.
вітрини
й ця база теж занедбана. нам здається, мають зорі Все пофарбовано, вимито, кажу: тут повинні
підви
Нзеіть секторів для стриб єнтуватися рада колекти вичищено — гарно. А тра
свою боЙОВИТІСТо
ву фізкультури та комітет в'яний масив каеноло май щити
ків немає. І в спортзалі комсомолу
колгоспу імені дан іиків. ніби красивий спорткомітети,
комітети
порожню; не
працюють Фрунзе.
газон на міському буль комсомолу
Кіровської о
душові Тим часом ні мо
О. П. Березан: Безпе варі.
району.
лоді залізничники, ні ком- речно. Саме спортсменам,
Тут не робив нагадувань
А ще хочеться зауважи
СОА'.ОЛЬЦІ школи не спро ксм.соллольцям села по ні голова колгоспу, ні го ти таке. В деяких мікро
лова райради «Колос». При
пс- винно бути соромно, що йшли сюди считель
моглися нееести тут
фіз районах обласного центру
рядку.
еони допустили таку без культури П. К. Солтик та
інструктор
по
спорту
Олек
 с непогані спортивні май
власний,
Інша ситуація в Гайво- господарність у
данчики, здебільшого біля
сандр
Бурський,
зібрали
роні. Кеоівники ТЄПЛОВО- як кажуть, дім. Крім того, комсомольців,
молодь і шкіл. Але після навчаль
зоре/контного заводу ба в ЛозуЕвту часто приїжд оноеили свою
спортивну ного оску вони порожні
чать, з яким бажанням ви жають спортсмени сусід бааУ — Для себе для всіх. ють. Отож, мабуть,
про
ніх
сіл,
щоб
взяти
участь
у
О. П. Березам: 3 таких і блему варто розв’язувати
ходять на стадіон
заліз
Бо і а іншо/ку напрямі: ми
ничники, представники ін змаганнях на поиз пам’яті варто брати приклад
ших колективів фізкульту Героя Радянського Союзу еони сумлінно виконують повинні будувати зразкові
обов язок. Обов’я- типові та прості спортивні
ри, з нотрими вони під- Олександра Маніти. Га й свій
тримують шефські зв’яз- районна рада товариства зок — навести порядок у бази, але й,
пеоедусім,
ухи- «Колос», мабуть, випусти своєму домі. Але треба уміло використовувати на
ки. Тому ніколи не
ла
з
поля
зору
цей
нолекбільше спитати з байду- явні.
лаються е'д того, щоб до-

СТАДІОН

НАША АДРЕСА:

3D 6050. мсп

областного комитета

м. Кіровоград,
еуа Лумачврсьного. 36.

Тіл украинском дямке

СПОРТИВНА
ГІМНАСТИКА

У Кіровограді, Новоу країн ці, Ульяновце
фінішували обласні фінальні поєдинки першосїі країни з футболу на призи клубу
«•Шкіряний м’яч».

орган Кировоградского

ІЖСМ Украины.

1&S1 року
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ТРЛЕФОПИ: відділу листів і масової ро>ти ~ 2'45-36; відповідального сенрет.і’
2-46-87; відділу комсомольського
2-46 57; відділу пропаганди —
.0,дАи,У учнівської молоді -В,/У*'ЛУ військово плтріотичн тго
‘•“*08 .ння та спорту — 2-45-35; віцерлу
^ояошень _ 2-56-65; фотолабораторії -

м«:>ицГ.да*- 36, 83: иічч°‘
’Л П.Ч'1

КАЛЕНДАР
ігор 44 чемпіонату ЄРСР
з футболу команд другої
ліги пятої унраїксьної зони
ДРУГЕ КОЛО

ЛИПНЯ. П'ЯТНИЦЯ,
24 ТУР
«Зірка» (Кіровоград) —
«Колос» «Полтава).
20 ЛИПНЯ. ПОНЕДІЛОК.
..25 ТУР
«Зірка» — ‘Колос» (Пав
лоград).
25 ЛИПНЯ. СУБОТА. 26 ТУР
«Металург» (Дніпродзержшісьіс) — «Зіпка».
28 ЛИПНЯ. ВІВТОРОК.
•27 ТУР
«Дніпро» (Черкаси)
—
ірка».
2 СЕРПНЯ. НЕДІЛЯ. 28 ТУР
«Зірка»
—
«Говерла»
(Ужгород)
5 СЕРПНЯ. СЕРЕДА. 29 ТУР
«Зірка» — СКА (Л.чніи),
10 СЕРПНЯ. ПОНЕДІЛОК.
ЗО ТУР
«Кривбас» «Кривші Ріг)—
• Зірка».
15 СЕРПНЯ. СУБОТА. 31 ТУР
«Поділля»
(Хмелі.пгпіькпіі) — «Зіпка».
18 СЕРПНЯ. ВІВТОРОК.
32 ТУР
«Буковина» (Чернівці) —'
' 24 ^СЕРПНЯ. ПОНЕДІЛОК.

33 ТУР
«Зірка»
—
«Кристал»
(Херсон)
27 СЕРПНЯ. ЧЕТВЕР. 34 ТУР
• Зірка» — «Суднобудів
ник» (Миколаїв)
3 ВЕРЕСНЯ. ЧЕТВЕР, 35 ТУР
«Оксан» 'Керч) — «Зір
ка».
6 ВЕРЕСНЯ. НЕДІЛЯ:*36 ТУР
«Атлантика» (Севастополь)
«Зірка».
17 ВЕРЕСНЯ. ЧЕТВЕР38 ТУР
Зірка» — «Стахановсць»
(Стахаїглл).
22 ВЕРЕСНЯ. ВІВТОРОК.
39 ТУР
< Вуглик» (Горлівка)
—
• Зірка».
25 ВЕРЕСНЯ П'ЯТНИЦЯ.
40 ТУР
•Новатор» іЖцанов) —
• Зірка».

1 ЖОВТНЯ. ЧЕТВЕР. Ш ТУР
«Зірка»
—
«Торпедо»
(Л”пьк).
4 ЖОВТНЯ. НЕДІЛЯ. 42 ТУР
• Зірка» — «Авангард»
(Роярл).
9 ЖОВТНЯ П'ЯТНИЦЯ
43 ТУР
♦ІІнпа» (ВІшінця) — «310».
12 ЖОВТНЯ. ПОНЕДІЛОК.
44 тур
«Спяртак» (Житомир) —
«Зіпк>».
17 ЖОВТНЯ СУБОТА.
45 ТУР
•Зіпка» .— «Фр-унлснець»
(С'і уін).
20 Ж0ВТ”Я ВІВТОРОК.
46 ТУР
«Зірка» — «Ле’сііл» (Чер
нігів).
ивгагдгзжкзяз

Редактор В СЇУПДК.
Газете виходить у вівторок,
четвер І суботу

Друкарня Імен! І М Димитрова
видавництва
пНіроаоговдсьна правда”
Кіровоградського обкому
Компартії України
>л Ківоявгпал яул Гглимн 2-

