ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ПЛЕНУМИ

КОМСОМОЛ

І КУЛЬТУРА

ЖНИ ВАЛІ ПЕР
ШОГО РОКУ
П’ЯТИРІЧКИ —
ЕНТУЗІАЗЛЛ,
МАЙСТЕРНІСТЬ
МОЛОДИХ!

ОРГАН КІРОВ О

КОГО ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
а 5 грудня 1939 р.

(Матеріали про лід жнивїюї кампанії читайте па
•2-й сторінці).

АНОНС

Телеграма

Телеграма
дміяяь1лвтг птгг ти—

РАДГОСП «ПЕРЕГОНІВСЬКИЙ» ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ. ОЛЕКСАНД
РОВІ ПІДКУЛЮ, ІГОРЮ ЛІСОВОМУ.
Обласний комітет комсомолу і реданція газети «Молодий комунар» з почут
тям великої радості і гордості прийня
ли повідомлення про ваше трудове до
сягнення. Зичимо вам, дорогі друзі, но
вих трудових звершень, комсомольсь
кого вогнику у всіх починаннях на благо
нашої рідної Вітчизни, а також міцного
здоров’я, гарного настрою.
(Цю телеграму було направлено вчо
ра за вказаною адресою).
Обком ЛКСМ України
Редакція «Молодого комунара».

1013 центнерЇЕ зерна намолотив поза*
вчора «Колосом» кдмеом.ольсько-молод’жний екіпаж радгоспу «Перегонівський». Це — рекорд цьогорічного жни
вування у районі. А всього з початку
жнив рекордсмени комбайнер молодий
комуніст Олександр Підкуль і помічник
Ігор Лісовий намолотили 5353 центнери
зерна. Нині вони — лідери змагання
кемсомольсько-молодіжних комбайно
вих екіпажів.

Молодим хліборобам вручено пере
хідний червоний вимпел правофланго
вих соціалістичного змагання.
Голованівський райком ЛКСМУ.

ОПТИМІЗМУ
У

1

Учасників фінальних
футболют|е, В|тас

Герой

змагань, юних
Радпнсьного

Союзу В. О. ВЕРХОЛАНЦЕВ,
Прапор поднято!
Фото В. ГРИБА.

Позавчера на кіровоградсько
му стадіоні «Зірка» відбулося
урочисте відкриття республікан
ських фінальних змагань юних
футболістів на призи клубу ЦК
ВЛКСМ «Шкіряний м'яч».
Після
марш-парзду
юних
спортсменів, які успішно фінішу
вали на зональних змаганнях, ка
пітани команд підняли прапор
турніру. Учасників поєдинків, які
триватимуть до 26 липня, вітали
заступник голови
виконкому
Кіровоградської міської Ради
народних депутатів В. М. Суво
ров, завідуючий відділом спор
тивної та оборонно-масової ро
боти ЦК ЛКСМУ М. В. Тулєнков, Герой Радянського Союзу~ В. О. Верхоланцев, голов
ний
суддя
змагань,
суддя
СУДДЯ
республіканської категорії В. С.
Нечитайленко.
Представники
комсомольських
організацій
міста вручили юним футболіс
там пам'ятні подарунки.
Фінальні поєдинки почалися У
Кіровограді змагаються спорт
смени молодшої і середньої ві
кових груп, у Нсвоукраїнці старшої.
-(Нашу першу розповідь про реепубліменсьмій фінал чіп айте на 4-й сто* і

ЖИВЕШ НЛ СЕЛІ—
ЗНАЙ ТЕХНІКИ
ДО

ПІДСУМКІВ

Відбувся пленум Усти-,
иівськсго райкому комсо.молу, Н<1 якому було роз
глянуте питання «Про ро
боту комітетів комсомолу
по поліпшенню культурномасової роботи серед мо
лоді району' в світлі рі
шень XXVI з'їзду КІІРС:.
У доповіді першого сек
ретаря райкому ЛКСМУ
К. Данова у виступах ак
тивістів підкреслювалась
важливість культурно-ма
сової робот у справі ідей
ного виховання молоді,
йшлося про завдання комі
тетів комсомолу в органі
зації дозвілля юнаків і
дівчат.
Порушено також пробле
ми створення дискотек (у
районі немає ще жодної),
кадрів
і
наставництва
культ працііиінкія тощо.
Пленум прийняв відпо
відну постанову.

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО

ОГЛЯДУ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СІЛЬСЬ

КОЇ МОЛОДІ
Секретаріати ЦК ЛКСМ
України, Головного комі
тету Виставки досягнень
народного
господарства
УРСР, колегії Міністерства
сільського
господарства
УРСР, Міністерства радгос
пів УРСР, Державного ко
мітету УРСР по виробни
чо-технічному забезпечен
ню сільського господар
ства, Державного коміте
ту УРСР по профтехосвіті
розглянули підсумки рес
публіканського огляду тех
нічної підготовки сільської
молоді та високоефектив
ного використання техні<и
молодими /хеханізаторами
за 1980 рік
Переможцями республі
канського огляду визнано:
— Кіровоградську об
ласну комсомольську ор
ганізацію;
— Кам’янець-ГІодільсь’ту
районну
комсомольську
організацію Хмельницької
області.
Переможців нагороджзно перехідними Червони
ми прапорами ЦК ЛКСМ
України і залишено їм ці
прапори на вічне зберіган
ня як таким, що домогли
ся найкращих успіхів у
республіканському огля
ді. Переможців нагород
жено також Почесною гра
мотою ЦК ЛКСМ України.
Переможцями респуб
ліканського огляду визна
но також:
— комсомольську орга
нізацію колгоспу «Пере
мога» Заставнівськсго ра
йону
Чернівецької об
ласті;
— комсомольську організацію радгоспу «Новосвітловський» Краснодонського району Зооошиловградської області;
— комсомольську орга
нізацію Добропільського
районного
виробничого
об'єднання по виребничо-

технічнему забезпеченню
сільського
господарства
Донецької області;
— комсомольську орга
нізацію Колиовського сіль
ського професійно-техніч
ного училища N9 4 Маневицького району Волин
ської області.
їх нагороджено перехід
ними вимпелами і Почес
ною грамотою ЦК ЛКСМ
України.
Крім того, ряд молодих

механізаторів нагородже
но Почесною грамотою
ЦК ЛКСМ України та дип
ломами ВДКГ УРСР і гро
шовими преміями за до
сягнуті успіхи по виконан
ню планів виробництва
сільськогосподарської про
дукції в 1980 році, високо
ефективне • використання
техніки та за успіхи під час
демонстрації своїх до
сягнень на обласних ви
ставках і на ВДНГ УРСР.
Зокоема. по Кіровоград
ській області
нагород
жено:
Анатолія ГЕРКИЯЛА —
механізатора
колгоспу
імені ©рунзе Ульяновсько
го району;
Петля ГНЕНОГО — ме
ханізатора колгоспу імені
Калініна Нопоукраїнського
району;
Миколу КИЩЕНКА —
механізатора колгоспу іме
ні Ілліча КемпаніЇБСЬкого
району.
За активну участь у рес
публіканському огляді, ве
лику роботу по залученню
юнаків і дівчат до оволо
діння механізаторськими
професіями кращі районні
та первинні організації на
городжено Почесною гра
мотою ЦК ЛКСМ України.
Серед них по Кіровоград
ській області — комсо
мольська організація кол
госпу імені Леніна Знам'янського району.

ЗМАГАННЯ

ПОПЕРЕДУ -

МОЛОДІ СТОЛЯРИ
Широко
розгорнулося
змагання за дострокове
виконання підвищених зо
бов'язань першого року
п'ятирічки між робітника
ми 1 Іовоукраїпського за
воду залізобетонних виро
бів. Першість у ньому три
мають молоді виробнични
ки. 'Гак, наприклад, брига
да столярі», яку очолює

комсомолець К. Блонеьхий,
однією з перших заверши
ла піврічне завдання. Зі
значним
випередженням
графіка працює вона й у
липні. Кожен член брига чи
виконує змінні норми на
120 процентів.
Н. МИКОЛАСНКО.
м. Новоукреїнне.

На пленумі Світловодсьного міськкому комсо
молу розглянуто питання
ЛІТНЬОГО
О ІЛОРОН.'ІСІН’Я
школяріп. З ДО'НЖІДДЮ Ні!
ступила секретар — заві
дуюча відділом учиніеько;
молоді міськкому ЛКСМ'-’
Ольга Литвиненко.
В обговоренчі доповіді
взяли участь секретар -к<?
мітсту комсомолу техніч
ного училища № 5 Людми
ла Морозова, учениця Велнкоаидрусівсіжоі дсся тмрічки Зоя Тишко, член та
бору праці й відпочинку
середньо? ші-с.іи № З Ал
ла Молчанова. вчителька
десятирічки № 5 В. Бара
нова та інші.
Пленум прийняв відпо
відну постанову.

ПРАКТИКА

ПОСТИ ЯКОСТІ
Боротьбо
за
високу
якість — це одне э най
важливіших завдань, яке
ставлять
перед собою
комсомольці нашої фаб
рики. Над його вирішен
ням при комітеті комсомо
лу працює загін якості, до
складу якого ввійшли ав
торитетні робітники, конт
ролери, технологи. Вони й
очолили у своїх цехах
комсомольські пости яко
сті.
Успішно діють три такі
пости у є язапьному цеху,
їх очолюють комсомолки
І. Сиркіна, В. Манзик, Т. Во
лошина. З початку, року тут
не допущено жодного ви
падку брану, уся продук
ція здається з першого
пред’явлення.
А комсомольсько-моло
діжна бригада цеху, яку
очолює молодий комуніст
Ю Дамаскін. за підсумка
ми республіканського зма
гання, визнана у першому
півріччі переможцем се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів Мініс
терства легкої промисло
вості УРСР. Лише у червні
молоді в'язальниці, пере
виконали завдання еипусну
продукції на 11,7 процен
та; 9Є,7 процента їхньої
продукції
—
найвищої
якості
Боротьбу
за
високу
якість очолюють активісти
комсомольського
життя
робітниці
Л.
Бугеєнко,
А. Мінасва уся продукція
яких — найвищої яносіі.
Г. ПАВЛЕНКО,
член комітету, ксмссАсспу панчішної фаб
рики.
м. Кіровоград.

23 липнях 1931 року •=’■===

—'—-------------------------------------.......... — 2 сшор» ----- „Жолгодяй комуялр" ~■
ХРОНІКА УДАРНИХ БУДНІВ
і^ииййвавааввжйіаиак

Вчора на жнивному полі
Молидии водій Добровеличніа- і його помічника Миколи Крижанівської райепоживспілки Віктор Єла- ськсго з радгоспу імені Димитрова
району
гін цього літа трудиться в нолгоспі Устинюг.ького
_______
_ — 397 цеитне!?!а._зеРма. замолочено з площі 20
імені Нотовського. вчора автомобі- гектарів, А всього
------- „ з початку
.у жнив
лем ГАЗ-53А він перевіз від ком- комсомольсько-молодіжний
«иіп-т
,*°!лгсо.моль<Ди°-молоді>кний
екіпаж
байнів 461 центнер зерна, виконав- комбайном СК-5 намолотив 4027 цзнгши змінну норму на 138 процентів, мерів зерна,
а Останній
результат робочої
* удвічі перевиконав денну норзміни комбайнера Сергія Светелиіса му молодий жаткар колгоспу імені

XXV з’їзду КПРС Анатолій Козир з
Онуфріївсьного району. З початку
жнив хлопець скосив зернові на 243
гектарах.
Автомобілем 31Л-130 водій кол
госпу імені Фрунзе Компаиіївсьного
району Анатолій Лаврусенко доста
вив на тік 488 центнерів зерна но
вого врожаю.

ЖНИВАМ ПЕРШОГО РОКУ
П’ЯТИРІЧКИ-ЕНТУЗІАЗМ,
МАЙСТЕРНІСТЬ МОЛОДИХ!

ЧВЕРТЬ П'ЯТА, ТРУДОВА

П ра ця—радість
АКТИВНУ УЧАСТЬ У
ТРУДОВОМУ ЖИТТІ РІДНОГО КОЛГОСПУ «шля
хом ЛЕНІНА» БЕРУТЬ
УЧНІ
КРАСНОСІЛКІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКО
ЛИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКО
ГО РАЙОНУ.

ШВИДКОСТІ ДОЇННЯ.

Щодня на колгоспному то
ку майорять яскраві хустнпг.п Валі і Тамари Бойко,
іОлі
Пр^іукан, Наталки
Маидзюк. Дівчата очища
ють і просушують зерно,
допомагають ущільнювані
кузовц автомобілів, які во
зять на елеватор.

РАЙКОМ І ЖНИВА

комсомольського
ПАГАНДНСТА

і методи виховної роботи
іноді не дають бажацого
результату. Напруга жнив
вимагає від ідеологічних
працівників
особливої
конкретності, чіткості
й
діловитості. Тому й поспі
шають раннім ранком до
комбайнерів агітатори, політікформатори. За кілька
хвилин познайомлять з но
•

винами в країні, у світі,
поінформують про хід со
ціалістичного змагання у
господарстві.
У їхні ж
обов'язки входить і вру
чення
переможцеві ін
формаційного
прес-бюлетня, прапорця чи вим
пела, вітального листа.
Бібліотекарі
ж достав
ляють свіжі газети й жур
нали безпосередньо до
комбайнів,
на польових
станах щодня вивішуються
«блискавки», заповнюється
«оперативне вікно» «Ком
сомольського
прожекто
ра».
Схвальні відгуки надій
шли вже до районного
штабу про роботу членів
лекторської групи райко
му
комсомолу М. Гри
щенка — □ колгоспі імені
Леніна, та вчителя Долинської середньої
школи
N9 1 М. Данількевича — з
колгоспі
імені
Щорса.
Добро працюють і агітат<?ри А. Оришко з колгос
пу «Україна» та В. Пан
ченко з колгоспу імені
Щорса, котрі щодня бува-

О. СКИРТАНЬ.

ЦЕЙ ЗОРЯНИЙ ЖНИВНИИ ЧАС
Яку мету переслідую я,
розповідаючи про наших
жниварів? Одну: прагну до
вести, що молодь нашого
господарства, всього райо
ну може успішно позмага
тися (і вже змагається) за
зсмляка-космоііавта.
агрегаті нещодавно засяяла прпз
М. КРАВЧИНА,
четверта зірка. Прагну по
член ВЛКСМ, комбай
двоїти цей показник.
Кілька слів — про надій
нер радгоспу «Устмнізних наших союзників, во
ський».
діїв. Кращі серед них —
Устинівський район.
комсомольці Василь Грижук і Сергій Гуцало. Хлоп
ці роблять усе для того, аби
оперативно і без втрат тран
спортувати зерно на тік.
Є в нашому господарстві
У нашому радгоспі схва
і загальновизнаний лідер.
відкритий
Цс — Ярослав Гора. Кан льно зустріли
дидат у члени КПРС пер лист новоукраїиців до всіх
шим у радгоспі намолотив молодих жішварів області.
6000 центнерів зерна ранніх У змагання вже включили
ярих культур.
ся комбайнери Володимир

Відкритий лист молодих хліборобів Новоукраїнського району — переможців минулорічного зма
гання жниварів Кіровоградщини за приз імені льотчика-космонавта СРСР, двічі Героя Радянського Со
юзу Л. І. Попова знайшов палкий відгук у серцях
нинішніх учасників боротьби за хліб-8і.

Позмагаємось!

ють не
тільки біля тих
екіпажів, за якими вони
закріплені, а й біля сусід
ніх. За цікавими індивіду
альними планами працю
ють агітатори В. Сіефанюк, (колгосп «Україна»),
Г. Литвиця (колгосп імені
І'орького),
Особливості збиральної
кампанії часто народжу
ють нові форми і методи
виховної роботи. Одні з
них виправдовують себе і
застосовуються надалі, ін
ші зникають так
само
швидко, як і з'явилися.
Але, як і в минулі роки, у
поле виїжджає районний
агітпоїзд. У його складі —
три
лектори
райкому
комсомолу,
агітбригада
«Долинчзнка»,
якою ке
рує член райкому комсо
молу В. Куделя. Ну і,
ззичайно,
автокрамниця,
салон побутових послуг...
Традиційно
оформлені
агітаційні куточки на по
льових станах: список чле
нів збиральних екіпажів,
їхні зобов'язання, бюле
тень прес-центру, «блис
кавка», вимпел.
Новим в ідеологічному
забезпеченні
нинішніх
жнив є більш широке за
лучення
комсомольських
активістів до агітаційної
роботи. Так, вийшли до
жниварів не тільки, пропа
гандисти, а й кращі слу
хачі політгуртків. Політінформаторами працюють у
ці дні слухачі Л, Халковська
(радгосп
«Ееі:онструктор») та Н, Агуріцева (колгосп «Родина»),
Торік вперше у район
ний і колгоспні штаби бу
ло введено комсомоль
ських інформаторів. Це
сприяло більшій опера
тивності всієї роботи. Тож
на
нинішньому перед
жнивному семінарі
було
вже розроблено практичні
рекомендації інформато
рам.
Вперше комсомольці ба
гатьох господарств, готу
ючись до жнив, оформи
ли пересувні комсомоль
ські агітвагончики. Із задовлоенням відпочивають
у таких вагончиках жни
варі колгоспів імені Лені
на, «Україна», «Родина»...
Словом,
комсомоль
ський актив на чолі з ра
йонним комітетом ЛКСМУ
прагне зробити все, щоб
зібрати , перший урожай
нової п ятирічки якісно і
в оптимальні строки.

А при КрасносілківськіП
десятирічці працює піонер
ський табір, де відпочивають
і трудяться семикласники.
Хлопчики і дівчатка пропо
люють колгоспну кукурудзу,
беруть участь у ремонті
школи.

НА ПРИЗ КОСМОНАВТА Л. І. ПОПОВА

Які фьрми і методи роботи райкому дають най
більшу віддачу під час жнив! Відповідь на це запи
тання прагне дати у своїй розповіді другий сек
ретар Долинського райкому комсомолу В. ВАЛАН•Жнива — кампанія масо
ва. Саме тому учасниками
ТИР.
У відповідності з вимо
гами постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР «Про
додаткові заходи по за
безпеченню
збирання
врожаю, заготівель сіль
ськогосподарської
про
дукції і кормів у 1981 ро
ці, успішного проведення
зимівлі худоби в період
1981—1982 років» усю ро
боту на жнивах ми органі
зували в комплексі. Разом
з жаткарями, комбайне
рами, водіями у роботу
включилися
майже его
комсомольських
агітато
рів,
політінформаторів,
пропагандистів,
лекторів.
При райкомі комсомолу
створено штаб «Жниза81». А а первинних ком
сомольських
осередках
діють
підоозділи цього
штабу.
Справді, жнива дикту
ють свої умови не тільки
хліборобам... Це так, у ці
гарячі дні звичні, здава
лося б, перевірені форми

Щоранку поспішають до
молочно товарної ферми гослодарєтва Віта Коломісш»,
/Микола
Трофнмов, Ніна
Кравець. Воші підміняють
своїх матерів на робочих
місцях. Працюють майсерп0 __ можуть позмагатися зі
старшими у справності і

її стали 36 комсомольців
нашого радгоспу. Жнива
— мірило працьовитості,
професійної
майстерності,
Хліборобської зрілості.
Григорій Латашок і Ми
кола Чабаненко — мої су
перники по змаганню, чле
ни комсомольсько-молодіж
них комбайнових агрегатів.
Кожен із них уже намоло
тив більше трьох тисяч цент
нерів зерна. 11а моєму ж

В-

одному

строю

ФОТОРЕПОРТАЖ
ДИСПЕТЧЕРСЬКІЙ сьогодні - як і а по
лі, на жнивах, гаряче. Василь Іванович
Горшков, диспетчер Олександрійського кін
ного заведу № 174 з ранку й до вечора а на
пруженні — цифри, цифри, цифри...
дзвінок.
— Диспетчерська? — перепитує хтось на
другому кінці провода.
— Диспетчерська, прошу.
— добрий день, Василю Івановичу. Прий
міть, будь ласка, перше повідомлення про
результати вчорашнього жнивування, «Ко
лос* Віктора Даниловича вчора скосив не
значну площу, але намолотив чимало: з де
сяти гектарів чотириста центнерів. Славний
урожай.
— Дг.кую, Чекаю нових повідомлень, —
каже Василь Іванович у трубку, и повертає
ться до мене: — Це — наш найкращий екі
паж, екіпаж Письменного. А помічником у
нього комсомолець Микола Кошмак. 5 тисяч
центнерів зерна з початку жнив намолотили
хлібороби. А молоді у нас на передньому
краї...
Найстараннішим серед молодих
водіїв
диспетіер назвав Миколу Янюка.

У

В. БОНДАР,
На знімках: молодий хлібороб
Ми
кола КОШМАК; внизу —
водій
Микола
ЯНЮК; готується грунт під новий урожай.
Фото В. ГРИБА.
Олександрійський район.

Матвієнко і Сергій Дячс-тко. З подвоєною енергією
запрацювала комсомольсь
ко-молодіжна транспортна
ланка.
Ми теж жнивуємо успіш
но. Вже поклали у валки
своєю жаткою 149 гектарів
пшениці. Агрегат відрегу
лювали на низький зріз.
Ревно слідкуємо за трудо
вими здобутками ровесни
ків
і прагнемо вибороти
першість у господарстві. В
однім строю з молоддю ра
йону боротимемося за приз
героя-космонавта, всі сили
віддамо для того, аби зановітшіц приз отримав про
писку в нашому районі.
С. СИНЕЛЬНИК,
О. СИНЕЛЬНИК,
члени ВЛКСМ.
Малоаискіаський

район.
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РОЗМОВА З ПРИВОДУ

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ

МОЛОДІСТЬ ДУШІ
І БУМЕРДНГ
«Ретро» — досить часто
вживане слово. Навіть мод
не. Модним стало збирати
предмети старовини.
Таке
собі собі. Світ захоплень.

І раптом дещо несподіва
не — особисте хобі пере
творюється у соціальне зло,
у задоволення своїх по
треб. 8 результаті — неми
нуча моральні поразка, бу
меранг людинч-споживача.

Підтримка

НАПІВМОРОЦІ великої
тиняється ста
рий чоловік. На ньому стара
матроська тільняшка, зім'я

Укімнати

ті робочі штани. Давно не
голене обличчя; І — нікого
поряд...
Так починається
вистава
.«Ретро» за п єсою О. Галіна
у виконанні артистів Оренімені
бурзького
театру
№. Горького.
. Сам театр дещо іронізує
->іад людьми і подіями у ви
ставі. Маємо історію ніби
незначну. Сімейну. Молоде
подружжя — Леонід і Люд
мила — будують своє «кра
сиве» життя, бони досягли
завидного (для декого) ста
новища. Широке коло вигід
них
знайомств,
модерна
квартира... Але!
Леонід (заслужений ар
тист РРФСР А. Солодилін)
має університетську освіту

історика, а працює... у ма
газині. «Так вигідніше».
Ні, Леонід А. Солодиліна
не примітив-діляга. Гострий
розум,
неабияка
ділова
енергія, вміння зійтися з
людьми... І модне хобі --скуповує старовинні
речі.
Невинне захоплення. Ретро.
Та він вигідно збуває їх по□ІІМ іншим любителям.

Артист А. Солодилін ко
ристується багатою худож
ньою палітрою. (Надто пиш
на й банальна фраза. Про
гру актора,
надзвичайно
складну і водночас просту,
треба б інакше). Він орга
нічний. Нічого штучного. І
водночас — продумана кож
на деталь. Не зовнішня. Що
найменший порух думки,
емоцій бачимо у змінах рит
му, розуміємо в паузі, неви
мушеному жесті, погляді.
Все не заготовлено раніше,
а народжується отут, цієї
миті.

батька, борсається в тене
тах суперечливих почуттів.
Та її «житейська мудрість»
зрештою перемагає.

...І ось з'являються троє
«наречених». Делікатна си
туація. Досить комічна. В
залі — сміх, але не дуже
веселий. Скоріше
сумний.
Самим героям теж не до
сміху. Нервово метушиться
Людмила. Посмішка Леоні

да — вимушена, фальшива,
де вихід із становища?

^гляд з-під лоба. Тиха
пе
чаль... І раптом — бурхли
вий сплеск гніву. Невелика
коренасте постать ніби ви-

Фестиваль

ДАРСР Л. Калюжна), скром
на і соромлива Діана Воло-

і третя наречена — Роза
(артистка
Олександрівна
Уланоеська)
створюють
на диво розмаїтий і разом

Э.

з тим єдиний ансамбль. Три
одинокі жінки. Кожна з них

І

— завершений, майстерно
створений образ.
Надзви

чайний такт і відчуття міри.
Зрілість театру, його куль
тура, художній рівень, оче

видно випробовуються у таких-от ситуаціях. І слід ска
зати що в даній оренбуржці
вийшли переможцями.
У фіналі жінки йдуть ра
зом з Миколою Михайлови
чем Чмутіним — і перед
ними ніби розкриваються
широкі
двері у великий
світ... А «процвітаюче» по

дружжя — Леонід і Людми
ла — лишаються в самотині.
Вийшло
таки по-їхньому,
але це Піррова перемога!
Бумеранг!

І

І

ціалістична дійсність згубна
для нього. Чи не символіч
но, що літні люди у виставі
сміливо поривають з моло
дими міщанами? Проживши
довге трудове життя, вони

теріал. Використання певної
аритмії у спектаклі зацікав
лює глядача, музика відті
няє, підкреслює душевний
етан героїв, збагачує дію.
Досить образне й художнє
оформлення
(художник
І. Сосунов). Воно працює, як
кажуть, на виставу.
Театр переконує. Дово
дить. Змушує задуматись.
Смішить і засмучує. Але ні
кого не залишає байдужим.

М. ЛЮБЕНКО.
м, Кіровоград.

БУДАПЕШТ.
Традицій
ний міжнародний фести
валь молодих
музикантів
проходить в
угорському
місті ііеч. його учасники —
музиканти з 18 країн світу,
в тому числі Радянського
Сокзу, знайомляться з до• сягненнями музичної куль
тури Угорщини. Перед мо
лоддю виступають
відомі
угорські музиканти, викла
дачі
музичної
академії
їм. Ференца Ліста, кри
тики,

Одержали

І

І
І
І

ЗНОВУ РУДОЛЬФ
ГЕСС
ОБЕРЕЖНО: ФАШИЗМ

Рудольф Гесс? Так, саме
Гесс — заступник фюрера,
один із головних військо
вих злочинців! Його ім'я
знову з’явилось на сторін
ках деяких органів захід
нонімецької преси. І не
тільки в пресі, а й 8 доку
ментах
західнонімецьких
судів. Незбагненно, але
факт: на днях друга пала
та федерального конститу
ційного суду ФРН винесла
черговий вирок... по спра
ві Гесса.
Людина, не поезячена а
секрети західнонімецької
юстиції, може запитати:
чого раптом? Адже Гесс
був
засуджений
Нюрн
берзьким
міжнародним
трибуналом
на
довічне
ув'язнення, вирок винесе
но остаточний, перегляду
не підлягав і не підлягай
Але саме ці обставини не
дають спокою тим, хто хо
че
змити з нацизму та
його верховод Каїнову пе
чать, поставлену в Нюрн
берзі.
Декілька років тому
я
мав нагоду бесідувати
з
Альфредом Зайдлем, од
ним із керівників КОМІСІЇ
за перегляд Нюрнберзького вироку. У Нюрнберзі

ДИПЛОМИ
ГАВАНА. Найбільший ви
пуск за всю історію існу
вання національної шкоіін
спілки молодих йому ніс гів
Куби відбувся □ цьому на
вчальному закладі.
Дипломи про її закінчен
ня одержали 985 чоловік.
205 з них — представники
молодіжних організацій 27
країн Азії, Африки і Ла
тинської Америки.

Мітинг молоді

ЛДІЩАНСЬКА мораль жи■ * вуча. Однак нам є що
протиставити міщанському
світогляду. Сама наша со

І тільки десь третім пла
зуміли зберегти молодість і
ном в очах актора з являє
щедрість душі. І — о ди
ться його особисте ставлен
во! — вони здаються мо
ня до подій на сцені. Живе
лодшими від своїх дітей, що
власна думка. Ось вони,
сидять у міщанському гніз
стиль і позиція
сучасного
дечку.
митця! І тим небезпечнішим
Вибагливим творчим сма
ростає його герой-міщанин.
ком позначена постановка
Леоніда виникає план, п’єси голозним режисером
як позбутися старого тестя.
театру Олександром ЗикоНе
підступний. Реальний.
вим. Тут немає ставки на
Житейський. Одружити ста
зовнішній ефект. Режисер
рого — та й по всьому.
ські засоби і прийоми орга
Людмила (артистка Н. Взнічно витікають з ходу по
ленська) — «за», бо старий
дій і одночасно мають на
Чмутін ніяк не вписується в
них помітний вплив, підси
інтер єр
розкішної
квар
люють драматургічний ма
тири.
У
виконанні народного
артиста РРФСР С. Єжкова
старий — не дивак, а глибо
ко вр<зжена, принижена і
ображена людина, відірвана
від свого, власного життя,
своєї простої, але любої ро
боти. Артист
користується
скупими жестами. Його мов
чання красномовне. Недо
вірливий, зацькований по-

І
І
І

Пряма, відверта Ніна Іва
нівна (заслужена
артистка

димирізна (заслужена ар
тистка РРФСР О. Жигалова)

У США бурхливими тем
пами уростав злочинність,
чому значною мірою сприя
ють безконтрольна торгів
ля
зброєю, пропаганда
жорстокості і! насильства.

пропозицій

Людмила артистки Н. валенської — теж складна, не
однозначна натура. Поді
ляючи з Леонідом його по

ляче реагує на цинічні за
уваження
чоловіка щодо

МІЖНАРОДНИЙ-------- -----------------ФЕЙЛЕТОН

миролюбних
ЬьНііН. миролюбні
позиції Радянського
зу, ініціативи іиших
жав — учасниць Варшав
ського договору зустріча
ють повив схвалення мо
лоді НДР. Це підкреслюва
лось на проведеному тут
семінарі,
присвяченому
відповідальності молоді за
збереження миру. В ньому
взяла участь делегація фе
дерального об'єднання мо
лодіжних спілок ФРН, яка
перебувала в НДР на запрошеннл Спілки вільної
німецької молоді.
МОЛОДІ
Представники
де ржа и
двох
німецьких
заязиг.и про необхідність
рішучих дій з метою при
пинення гонки
озброєнь,
піднрссливши, що настав
час негайно почати пере
говори про відмову «ід
розміщення нових і скоро
чення наявних
ракетноядерних систем. Делегацію
західнонімецької
молоді
прийняв перший секретар
центральної
ради СБНМ
ь. иренц. Під час розмови
було відзначено важливість
боротьби проти розміщення
а Західній Європі амери
канських ракет середньої
дальності.

МАНАГУА. Більш як три
тисячі
----------------нінарагуанських
юнаків .і дівчат — членіз
Спілки сандіністської молоді імені 1У липня — взлли участь у мітингу на Підтримку революційного процесу в країні. Мітинг Відбувся в столиці біля па
м’ятника народному герою
Нікарагуа Карлосу
Фоисеці.
Молоді
революціонери
прийняли
звернення ДО
Сандіністського фронту на
ціонального визволення із
закликом вжити суворих
заходів проти внутрішньої
контрреволюції, яка нама
гається підривними акція
ми дестабілізувати стано
вище в країні. В докуменТІ підкреслюється, що Нікарагуанська молодь пов
ністю підтримує курс уря
ду на здійснення соціальноекономічних перетворень,

•Зайдль був офіційним захисником Гесса. Потім він
вступив до партії ФранцаЙозефа Штрауса і зайняв
міністерське крісло в Ба
варії. Зайдль не приховує
своїх намірів. Він хотів би
переглянути увесь Нюрн
берзький вирок, а свого
■ підзахисного
негайно
звільнити. Було створено
спеціальний «комітет на
захист Гесса». Спочатку
його організатори зверну
лися в так звану Європей
ську комісію по правах
людини. Успіху вони талі
не мали. Саме тоді була
пущена в хід машина за
хіднонімецької
юстиції.
Захисники
нацистського
верховоди подали скаргу
на... федеральний уряд,
який, нібито, не вживає за
ходів на захист прав «ні
мецького
громадянина»
Гесса. У 1977 році цей зу-

хеалий позов був відхиле
ний судом ОДНІЄЇ з інстан
цій в Кельні. Зайдль не за
спокоївся і почав вимага
ти ревізії. Через деякий
час верховна адміністрація
суду СРРН а місті Мюнстері відхилила цю касацію.
і..оді справа перейшла у фе
деральний ко четитуці йний
суд. 16 грудня 1980 року
мюнстерське рішення бу
ло підтерджено.
Зухвалість крючкотаорців із табору друзів Гесса
не піддається описанню.
Вони вимагають признати
Нюнрберзький вирок «по
рушенням прав людини»,
так як «нещасний Гесс уже
сорок років позбавлений
волі», що, начебто, супе
речить Хартії прав людини
ООН. Тому Фі’Н повинна
офіційно
виступити
за
звільнення «з'язня Шпан
дау», хоч на созісті
цієї
людини /лільйони жертв.
Здавалося б немає нічо
го простішого, ніж те, що
пропонує Зайдль з його
«аргументацією».
Однак,
як
повідомила
газета
«Франкфуртер альгемайне», уряд ФґН не захотіз
вдаватися в дискусію про
правомірність Нюрнберзь
кого вироку. Тим більше,
що він готовий виступити
за звільнення Госса «із гу
манних спонук». Не дивно,
що після цього Зайдль по
вторив свій позов
Новий вирок (N2 463/81),
винесений з червні 1981 р.,
знову ж таки не відрізняє
ться рішучістю. Він лише
вказує, що наведені Зайд
лем аргументи «ье мають
шансів на успіх». Чигай —
інші
аргументи!
шукай
зрозумів натяк,
Зайдль
Нині він звернувся до призидента Франції з прозоКсІЦІЙНИМ
проханням: у
червні охооону в тюрмі
Шпандау, де відбуває по
карання злочинець, несе
французький караул, та
ким чином, французький
президент має можливість
випустити його на волю.
Лев БЕЗИМЕНСЬКИЙ,
власкор АПН.
Бонн.

(З газет).
Повернувшись додому з
роооти, м-р сміт застав су
сідського сина за незви
чайним заняттям: Біллі по
вісив у дворі мішень, стрі
ляв по ній із пістолета.
— Що ти робиш, біллі?—.
здивовано вигукнув ВІН,
— Вчуся стріляти, пане
Сміт, — спокійнісінько відпозіи підліток, продовжую
чи цілитися а мішень.
— де ні ти дістав пісто
лет?
— Купив у магазині. Гро
ші зекономив на шкільних
сніданках.
— І тобі його продали?
Адже ти неповнолітній! ’
— Звичайно.
У
штаті
Нью-Йорк немає обмежень
на продаж зброї, крім гого, право американців но
сити
зброю
закріплене
конституцією, — впевнено
відповіи оіллі, — так напи
сано а підручнику.
— Але
тобі
навіщо
зброя/
— Як навіщо?
Учитель
каже, що а СиіА за ножні
2,6
секунди
вчиняється
серйозним злочин, а за
КОЖНІ 24 хвилини — вбив
ство. Ось я й хочу гаран
тувати собі безпеку.
— Я також
знаю, що
злочинність зростає, але ж
у школі тобі нічого не за
грожує/
— zlк на загрожує? П’яту
частину усіх злочинів у
США скоюють підлітки до
18 років, ьи погано поін
формовані, пане Сміт:
— Але ж не можна, щоб
усі ходили вулицями з піс
толетами!
— ьже ходять. У США в
особистому
користуванні
ои млн.
одиниць
вогне
стрільної зорої, — пояснив
ерудовании учень.
— як же можна допуска
ти до вогнестрільної зорої
тих, хто не має до неї ні
якого відношення: — про
довжувач обурюватися м-р
сміт.
— Достеменно таку н<
фразу сказав 12 рокіз тому
міністр юстиції т-оберт Кеннеді. А за п’ять днів його
вбили.
— Що ти цим хочеш ска
зати, біллі/
— Фабриканти й торгов
ці зброєю пе панькатиілугься з тими, хто пропонує
обмежити продаж зброї, —
пояснив начи ганий школяр.
— Ну, гаразд, ти вчишся
стріляти з метою самообо
рони?
— Не лише.
— Навіщо ж іще?
— В Америці У мільйонів
безробітних.
— Пістолет не допоможе
тобі знайти роботу, Біллі!
— За його допомогою
можна непогано підробити.
— Що ти говориш, Біллі!
Може, ти хочеш грабувати
людей/
— А чому б і ні, пане
Сміт? Гангстери в Америці
мають багато грошей, тут
їх шанують. Аль
Капоне
навіть поставили
пам’ят
ник. А чим я гірший/
— Але ти можеш опини
тися у в’язниці.
— краще сидіги там, ніж
бути безробітним. У в’язни
ці
хоч
годуватимуть, —’
спокійнісінько ВІДПОВІВ Біл
лі, випускаючи в мішень
кулю за кулею.

В. МАЛИШЕВ.

Ті*

Ракету
не знайдено

Міцніють

зв’язки
АНТАНАНАРІВУ. В ПортЛуї підписано план культур
ного і наукового співробіт
ництва між СРСР і Маврікієм на 1981—82 роки. Він,
зокрема, передбачає надан
ня молодим масрікійцям
стипендій для навчання □

радянських навчальних за
кладах, обмін делегаціями
діячів мистецтва, артисти чними групами.
Виступаючи на підписінні плану,
прем’єр-міністр
Маврікію С. Рамгулам від.
значив,
що двосторонні
угоди служать справі змін,
нення дружніх радянсьномаврікійських відносин.

я

«

а

ростає — обурення і голос
праади звеличують її.

гляди на життя, вона все ж
відчуває муки сумління, бо

Навіщо
БІЛЛІ
пістолет

ТАРС

міщанства

"

Пробігти через усю Канаду від океану до океану мас
намір канадець Террі Фоне. Ця подія не чула 0 на
стільки примітною, якщо не врахувати, що замість
правої ноги у Террі... протез. Та не заради дешевої са
мореклами вирушив він у дорогу — у такий спосіб
Т. Фокс має надію роздобути гроші, необхідні йому
для лінування серйозного захворювання, яким
він
страждає. Медицинсьне обслуговування у капіталіс
тичних країнах дорожчає з ножним днем.
Фото ЮПІ — ТАРС.

НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). Пред
ставник ВМС США повідо
мив, що пошуки
ракети
«Гарпун» класу «корабель
— корабель»,
яку
було
«помилково» запущено з
борту есмінця «Кунц» у бік
острова Стнта-Крус (Віргінські острови), закінчились
безрезультатно. Ми, заявив
військовий представник на
базі «Рузосльт-Роудс», має
мо намір попередити всі
судна, які перебувають у
цьому районі ({арійського
моря, про небезпеку
зі
ткнення
з
боеголовкам*
«Гарпуна».
У пошуках ракети, яка
лише завдяки
щасливому
випадку
пройщла
повз
острів і впала у відкритому
морі, брали участь ‘25 ко
раблів ВМС США, в томі
числі авіаносець
«Ейзсн-

хауер».

(З газет),

23 липня 1981 року

;,Шолодян комунар“
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III СПОРТИВНІ
ІГРИ МОЛОДІ
УКРАЇНИ

У Кіро
воградв
прохо

дать зма
гання
на призи

клубу
па стадіон «Зірка» прийшли вихованці дитячих спортивних
створені у мікрорайонах обласного центру. Вони зичили переможного фінішу
НЬ лише своїм землякам.
У молодшій віковій групі першими почали турнір юні футболісти чернїгіасьної
■ *" «Десни»
: : т~
та ::
кримської
“-"-;е::сї «Чайки». І одразу гострі ситуації біля обох воріт...
Фото В. ГРИБА.

«Шкіря
І

НИМ

ЩОДЕННИК ФІНАЛУ

мгяч»

СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА

ТЕПЕР
суперник « Чайки
Харківський «Алмаз» —
серйозний суперник кірово
градської «Чакьн». Під час
зональних змагань спорт
сменів середньо’: вікової
групи ці хлопчики, які тре
нуються в дитячому спор
тивному клубі жеку № 70,
виграли у юних футболіс
тів Нікополя і Кременчу
ка. Педагог — вихователь
спортклубу «Алмаз» *Е. М.
Вііпоградов перед -почат
ком фінальних республі
канських поєдинків па при
зи клубу < Шкіряний м’яч»
розповів нашому кореспон
дентові:
— У футбольній секції
вашого клубу тренується
більше ста школярів. 11а
спортивних
майданчиках
збираємось після урок і з,
у ВИХІДНІ

ДНІ — ПОСТІЙНІ

тренування і зустрічі з
юними футболістами інших
мікрорайонів міста... З ме
тою дальшого фі нічного
загартування
залучаємо
дітей і підлітків до скла
дання нормативів комплек
су ГПО, влаштовуємо ве
селі старти, цікаві ігри.
Виграти кубок, здобути
перелогу над усіма коман
дами свого міста чи обпаеті -- не самоціль. Головна

в и ховай ці за йаі-з я ц< ь
рисними- справами,
вони були бадьорим» і ра
дісними.
Крім футбольної секції,
в «Алмазі» працюють гру
пи. де свою майстерність
нідви пують юні тенісисти,
хокеїсти, туристи, шахісти
і шашкісти.
А проаналізувавши всі
плюси і мінуси. ?,ИІ дійшли
висновку, що наш клуб
рідко відвідують дівчатка.
Окремі з них -займаються
ту г фотоенрзвою, ВИШІІвашіям, я от спортом —
не завжди. У новому на
вчальному ропі в дитячо
му .спортивному клубі бу
де організовано гімнастич
ну секцію — передусім Д.Н і
дівчаток.
Чині постійно до нас
приходить близько .500 іітей і підлітків. Це ще ма
ло. Наші старші вихованці,
вчителі, комсомольські ак
тивісти аналізують, намі
ряючись з’ясувати, чим юні
мешканці мікрорайону зай
маються під час канікул,
Тож заходимо у кожен
■твір, у кожну квартиру.
Бесідуємо з батьками, А
назавтра, дивись, спортив
ні секції «Алмазу» попов
ії юіотьс я.

ПРЕС-КУР'ЄР
МОЛОДША ВІКОВА ГРУ
ПА: «Чайка» (Кримська
область) — «Десна» (Чер
нігів) — 2:3; «Вимпел»
(Вінниця)—«Космос» (Пол
тава) — 4:3; «Казка» (Жда
нов) — «Старт» (Львів) —
2:1.
СЕРЕДНЯ ГРУПА: «Фа
кел» (Вінниця) — «Райду
га» (Чернігів) — 0:0.
СТАРША ГРУПА: «Вог
ник» (Ворошиловград} —
«Юність»
(Хмельницька
область) — 4:0; «Космос»
(Київ) — «Старт» (Харків)
— 4:2; олександрійський
«Кристал» — «Орлятко»
(Івано-Франківськ) — 5:0;
«Ракета» (Кримська об
ласть) — «Ракета» (Київ
ська область) — 0:3.

Хлопчики З .МОЛОДШОЇ
вікової групи хвилюва
лись найбільше — це ж
їхній перший республі
канський фіпа:і. Цікаві,
заклопотані,
говіркі і
■грішки незібрані, бони
ладні були заплакати,
коли котрийсь з воротарів
пропускав «легкий» м яч.
Подібне було з футбо
лістами кіровоградської
«Чайки», котра несподі
вано (гак здалося па
шим хлоп’ятам) програла
Хмельницькому «ІІОДІЇЬ
ліо» (2:3). Дуже незруч
но. аж соромно бути
слабкішим па своєму по
лі. Але вихователі, гро
мадські інструктори з
жеі.у № 5, їхні шефи із
заводу радіовиробів за
спокоювали: спорт — це
змагання, боротьба за
першість, хтось же пови
нен вигравати. І напут
тя: максимум зібраності,
рі ви ова ги, колектнвпої
боротьби — на флангах,
на вістрі атаки...
Солідніше грали хлоп
чики середньої вікової
групи. Туг, на спартакізському стадіоні, першу
перемогу здобули паші
гості з Чернівців — «Че
ремош» обіграв донець
кого Мртсмівця» — 2:1.

А футболісти кірово
градської «Чайки», знаю
чи, що їхні молодші од
ноклубники вранці втра
тили два дорогоцінних
очка, ввечері, провівши
кілька гострих атак, зав
дали поразки кримча
нам — 2:1.
Найбільш цікавим був
тут матч між тернопіль
ською «Олімпією» і хар
ківським «Алмазом». 1
не лише тому, що вій до
сить багатий на голи
(«Олімпія» виграла —
6:2). Футболісти обох
команд не засиджувались
на своїй половині поля,
не тримали м’яч. Наступ
і тільки наступ. Тож —
цікава гра.

а

* *

А після магчовнх зустрі
чей наші гості знайомля
ться з містом. Воші побу
вали па виставках профе
сіональних та самодіяль
них митців, у краєзнавчо
му музеї, піонерських та
борах. Юних спортсменів
цікавило, в яких умовах
тренуються,
підвищують
свою майстерність їх нові
знайомі і друзі — хлопчи
ки з дитячих і підліткових
спортивних
клубів, що
створено в мікрорайонах
міста.
________

Зь

—

»”2:1

Зірка»—«

АВТОКРОС

НА ТРАСІ

БАГГІ

Минулої неділі на Завадівській трасі
поблизу Кіровограда відбулися змаган
ня з аетокрссу на призи обласної газе
ти «'Кіровоградська правда». Крім кіроєоградціе, у них взяли участь спорт
смени Нишинева, Миколаєва. Житомира,
Запоріжжя, Кременчука, Жовтих Вод.
Командою перемогли представники
запорізького автозаводу «Комунар».

Фото В. ХАЩИНІНА та І. НОРЗУНА.

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вуя. Луначарсьного, 36

f?KCM Украины
Вл УКПИІІИГИЧЦ Н.lidi:e

Чемпіон України мину
лого року серед колекти
вів фізкультури, дебютант
другої ліги «Колос», який
представляє Павлоград на
всесоюзній
футбольній
першості, справляє добре
враження. На початку цьо
горічного сезону, в квітні,
сільські спортсмени у се
бе вдома перемогли «Зір
ку» — 2:1.
Тепер господарі стадіо
ну з самого початку звіт
ного матчу всією коман
дою кинулися в наступ.
Протягом тридцяти хви
лин вони мали переьагу. На
сімнадцятій хвилині ново
бранець кіровоградців —
півзахисник
Олександр
Безщасний майстерно про
бив з далекої відстані, і
голкіпер гостей Степан
Ільящов вийняв м’яч із
сітки своїх воріт. На це
павлоградці відповіли се
рією атак. Під час однієї з
них захисники «Зірки» по
милилися, і м’яч після удз-

Ofinoi

0 fi ППУИ

ру Олександра Новикова
влегіз у ворота — 1:1.
До відпочинку двічі іце
міг відзначитися ■ Валерій
Самофалов. Але [уже в
котрий раз| йому бракує
прицільності.
Після перерви малюнок
гри майже не змінився.
Наші земляки атакували, та
добре діяли захисні лінії
суперника. І все ж напо
легливість
кіровоградців
принесла їм успіх. Варто
було гравцям «Колоса» за
баритися, як наші земляки
провели контратаку, і Юрій
Касьоннін, опинившись у
штрафному
майданчику
гостей,
виводить свою
команду вперед — 2:1.
«Зірка» виступала в та
кому складі; 'В. Музичуч,
В- Димов, О. Смиченко,
І. Черненко, В. Тарасов
[Ю. Шейбаи). Ф. Студньов

[В. Ткаченко), О. Безщас
ний (В. Воронцов), О. Алек
сеев, Ю. Касьонкін, В. Са
мофалов, С. Ралюченко.

бої ЛЕФ,°лч • ®'АД!ЛУ листів і масової роІ.я
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В облепорткомітетї знали
наперед: зі Львова наші
земляки не привезуть ме
далей. але команда (вона
складалась лише з шести,
чоловік, бо в решти спорт
сменів досить низькі ре
зультати) мала набрати >.•>
ча б мінімальну кількістть
очок, які потім буде за
раховано в спартакіадну
кппплку. Та на фінальних
змаганнях ЇМ стіартивнпх
Ігор молоді України з кульової
стрільби кірозоградці
отримали...
одні
нулі. Л до призової тріБх-п
увійшли стрільці Ворошиловградської.
Кримської
областей та другої коман
ди м. Києва, які набри.іи
відповідно 325, 312. 261і
бал.
На черзі — фінальні поєдинкн із стендової СТрк-ІЬби. що чеоез кілька днів
почнуться -в Одесі.
Цього разу їли настпєєні
більш оптимістично. Вихо
ванці тренера В. К. Вільно
го чимало попрацювали
під час заключного підго
товчого періодV. Передусім
були практичні заняття на
круглому і тпапшеііному
стендах, імітована стріль
ба. уроки Фізичної підго-■
товчи. Покращили свої це
зультати члени нашої збір
ної Маргарита Заєць, Сле
ша Чернявська. Iron Bins
ний. Володимир М їаточий.
Антоніма
Петпова. Тиян
Павленко. Сергій Смирнов.
Кілька разів підряд на
змаганнях, що їх проводи
ла останнім часом респуб
ліканська рада товариства
«Колос». СІЛЬСЬКІ спорті 'ЛО
НИ Кіровоградншип заГмали командні поиаові мі* ця
додому з медалями приїжд
жали майстер спорту Кіпр
гарпта Заєць. Олена Чещ
папська. які є каплидат.-імн
до складу збірної республі
ки (Ігор Вільний тут у ре
зерві).
І все ж- були такі туніпріг, до представники обіас
ті помітно
поступи’’не,'
своїм суперникам. Наші
майстри спорту пока.чур.а-,
ли результати на півні
діитоіо, а кіплидати у
майстри — на рівні третьо
го спортивного розрядів.
Коли тонна ли змагання п;
кубок УРСР. на траншей
йому стенді Кіровограді
набрали лише 480 очок я,
750 можливих, а на кру"пому стенді ми мали нулі.
ї це в той час. як одесити
записали на тій naxvnoic
1254 очі,-а з 1500. Особливо
низькі результати були . в
наших новачків, у юніо
рів.
Чому так трапилося? Су
перники кіровоградців трекуються на зразкових ба
зах. Мі: ж г-пєндуємо стенд,
який потребує реконструк
... тут
... . __.....
_ ......
<лн
ції. 1 то
немає
мол
.пості тренуватись х<і'і би
па. тиждень.
по 4— 5 разів
................
.
Давно чекаємо допомо
ги від обласної ради топа
рпетва мисливців та риба
лок: час. уже давно чаг
-лати стенди хоча б v ра
йонних центрах області.
Пап; І ж спортсмени задо
вольняються лише ТИМ. що
є в Кіровограді. От і ш
треба було довго міркува
ти. кого включити до ситі
лу збірної — всі ті. на кого
ми покладали надії. — з
Кіровограда.
Останні диі перед <1'4?'
пальними стартами кір™
воградські спортсмени тре
нуються там, де під час
змагань треба буде відкрпти рахунок в копплиі ігор.
То хбй же їм пощастить
зробити правильний при
ціл.

І

к. колісним,
завідуюча оргвідді
лом обласної ради
ДСТ «Колос».
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