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В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

Перші здобутки
Бюро обкому ЛКСМ Ук

раїни підбило підсумки ог
ляду роботи міських і ра
йонних комсомольських ор
ганізацій по виконанню рі
шень XXVI з'їзду КПРС у 
першому півріччі 1981 року.

Свою конкретну участь у 
виконанні рішень XXVI 
з'їзду К11РС, XXVI з’їзду 
Компартії України, говори
ться у прийнятій постанові, 
юнаки і дівчата області виз
начили на недавніх Всесо
юзних комсомольських збо
рах «Рішення XXVI з’їзду 
К11РС .— викопаємо!», п 
яких взяли участь більше 
160 тисяч чоловік-. Пиві на 
Кіровоградщпні все ширше 
розгортається масовий пат
ріотичний рух комсомольців 
і молоді, девіз якого —

«Одинадцятій п’ятирічці —> 
ударну працю, знання, іні
ціативу і творчість моло
дих!». У цьому взяли участь 
близько 67 ТИСЯЧ молодих 
ентузіастів. 342 комсомоль
сько-молодіжні! х колекти
ви, майже ЗО тисяч юнаків 
і дівчат зобов’язалися вико
нати план першого року 
одинадцятої п’ятирічки >.о 
Дня Конституції СРСР.

Розглянувши підсумки 
роботи молоді Кіровоград- 
шили по виконанню рішень 
XXVI з’їзду КПРС на ньо
му етані, бюро обьому 
ЛКСМ України визнало нс- 
роможцями огляду Олек
сандрійську місьну та Олек
сандрійську районну комсо
мольські організації.

Цей зоряний

жнивний час

5 СЕРПНЯ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ МОЛОДИХ КОМБАТ-

НЕРІВ УКРАЇНИ, ЯКА БУЛА СХВАЛЕНА РЕСПУБЛІ-

ПАНСЬКИМ ШТАБОМ «ЖНИВА-81», НА ЖНИВНИХ

ПОЛЯХ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ ОБЛАСТІ ДЕСЯТ-

КИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ ЗБИРАЛЬ-

НИХ АГРЕГАТІВ ПОДОЛАЛИ ВИСОКІ РУБЕЖІ ПО

НАМОЛОТУ ХЛІБА.

ПУБЛІКУЄМО КІЛЬКА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО УДАР-

НУ ПРАЦЮ МОЛОДИХ ЖНИВАРІВ.

ТЕЛЕГРАМИ В НОМЕР
СЛЕКСАНДРІВСЬ- 

КИЙ РАЙОН
КОМ Б А Й Н Е Р 

КОЛГОСПУ «ДРУ
ЖБА» МИКОЛА 
ВАКУЛЕНКО, ПРА
ЦЮЮЧИ В КОЛ
ГОСПІ ІМЕНІ ШЕВ
ЧЕНКА, НАМОЛО
ТИВ ЗА ДЕНЬ 275 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА. 
ВСЬОГО З ПОЧАТ
КУ ЖНИВ ВІН ВИ
ДАВ ІЗ БУНКЕРА 
«КОЛОСА» 11711 
ЦЕНТНЕРІВ ХЛІБА 
НОВОГО ВРО
ЖАЮ.

НОВОМИРГО- 
РОДСЬКИЙ РАЙОН

МОЛОДИЙ ЖНИ
ВАР ЛЕОНІД КО
МАРОВ ІЗ КОЛ
ГОСПУ «ЖОВ
ТЕНЬ», ПРАЦЮ
ЮЧИ НА КОМБАЙ
НІ СК-6, НАМОЛО
ТИВ ЗА ДЕНЬ 300 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА. 
ЦЕ — ОДИН З 
НАЙВАГОМІШІ И X 
ВИРОБІТКІВ У РА
ЙОНІ.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ 
РАЙОН

. - ШОФЕР КОЛ
ГОСПУ «МАЯК» 
МИКОЛА ЧЕРНЕГА 
АВТОМО Б І Л Е М 
ЗІЛ-ІЗО ПЕРЕВІЗ 
НА ЕЛЕВАТОР 460 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА, 
ВИРОБИВШИ 690 
ТОННО -КІЛОМЕТ
РІВ. КОМСОМО
ЛЕЦЬ ПРОДОВ
ЖУЄ ПО-УДАРНО- 
МУ ТРУДИТИСЯ 
НА ПОЛЯХ СУСІД
НІХ ГОСПО
ДАРСТВ.

м. Кіровоград.

ї

Нагорода 
окрилює

На початку року між 
трьома комсомольсько- 
молодіжними бригадами 
заводу тракторних гідро
агрегатів розгорнулося 
змагання за право носити 
ім’я XXVI з’їзду КПРС. 
На загальнозаводських 
комсомольських зборах

одноголосно вирішили 
присвоїти почесне ім’я 
бригаді дільниці механіч
ної обробки плаінків, де 
бригадиром молодий ко
муніст В. Бадов.

Відтоді комсомольсько- 
молодіжний колектив ні
кому не поступається пер
шістю. Па кілька днів ра
ніше завершив він семимі
сячне завдання, загальне 
випередження графіка 
становить два місяці з по
чатку року.

Недавно в колективі ста
лася радісна подія — 
бригаді вручили Почесну 
грамоту ЦК ВЛКСМ як 
кращій серед комсомоль

сько-молодіжних системи 
Міністерства сільгосн- 
тракторомашшюбу дув а п- 
ня. У відповідь на цс чле
ни колективу дали слово 
значно підвищити продук
тивність праці і заверши
ти завдання першого року 
одинадцятої п’ятирічки до 
Дня Конституції СРСР.

У бригаді імені XXVI 
з’їзду КПРС розгорнувся 
рух за осеоєйня суміжних 
професій. Першими оволо
діли всіма дванадцятьма 
операціями обробки пла
тині в м.олоді робітниці 
П. Поганець і Г. Ляфар.

Н. ЧЕРНЕНКО.

Комсомольсько-молодіжна бригада електрозварників Д. Т. ПахомоЕа (ча 

знімну) — одна з кращих на Світлоєодсьному заводі металоконструнцій. Зараз 
бригада вийшла на перше місце серед комсомольсько-молодіжних колективів 

виробничого об’єднання «Дніприенергобудіндустрія».

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ

У колгоспах і радгос
пах, на промислових під
приємствах працюють нині 
десятки студентських буд- 
загонів. Тільки Олександ
рійський зональний за
гін нараховує 1120 чоло
вік. Його соціалістичні 
зобов’язання чималі — 
виконати обсяг робіт на І 
мільйон 200 тисяч карбо
ванців, 10 тисяч з них бу
де перераховано в сус
пільні фонди.

Гордість зонального 
студзагону — СБЗ кому
ністичної праці «Корчагі- 
нець» з Кіровоградського 
педінституту. Хлопці й дів
чата зайняті на сільсько- 
юсподарських роботах у 
колгоспі імені Леніна Зна- 
мінського району. Всі за
роблені гроші вони пере
раховують у Фонд миру.

Відзначився цього літа 
і будзагін «Горизонт» з 
КІСМу. Будзагонівці спо
руджують ллолочнотовар- 
ну ферму в колгоспі «Чер
воний прапор» Олександ-

рійського району. Студен
ти зарахували до свого 
СБЗ льотчика-космонавта 
Л. І. Попова. Зароблені 
ним кошти будуть перера
ховані в бюджет школи, 
де космонавт навчався.

Добре працюють і буді
вельники із студзагону 
«Старт» Кіровоградського 
педінституту. Денні норми 
виробітку тут постійно 
становлять 110—120 про
центів.

СБЗ «Спартак» з цього 
ж навчального закладу 
працює на Олександрійсь
кому заводі продоволь
чих товарів. Дівчата зай
няті на виробництві мака
ронів, різноманітних без
алкогольних напоїв. За
роблені 24 липня в день 
ударної праці гроші, вони 
перерахували до Фонду 
миру.

Третій трудовий у роз
палі, і будзагонівці зда
ють екзамени цього се
местру тільки на «добре» 
: «відмінно».і

С. ТАРНОПОЛЬСЬКИИ, 
комісар Олександрій
ського зонального 
штабу студентських 
будзагонів.

ТРУДОВІ ДЕНЬБУД^^

БУДНІ БРИГАДИ
За рахунок впровадження прогресивної технології 

б Ьудівництго, кращого використання механізмів 
виконати план будівельно-монтажних робіт першого 
року п ятирічки до 20 грудня.

Добитися річного виробітку на робітника по 3122 
тисячі карбованців, за рахунок економії будматеріа
лів знизити собівартість будівельно-монтажних ро- 
б'т на 0,1 процента.

Підвищити продуктивність праці на 0,5 процента, 
-даєотк об екти тільки з оцінками «добре» і «відмін-

Під.рпмати почин ростовчан «Працювати без від- 
чих». (Із соціалістичних зобов'язань комсомоль- 

лії °1А'олоА',кного колективу малярів-штукатурів На- 
одоріени Шачковсьиої з будівельно-монтажно- 

управління № 3 тресту «Кіровоградмашваїкбуд»)-
Ще кілька цифр. За дру

гий квартал цей колектив 
виконав план робіт на 156 
процентів, освоїв 66,9 тисячі 
карбованців, продуктивність 
праці зросла на 4 процент 
ти, а норма виробітку из 
робітника становить 130 
процентів.

Що стоїть за цими сухи
ми цифрами?

— Трудові будні бригади, 
— лаконічно відповіла за
ступник бригадире Г. С. 
Фонтанюк.

У КМК на сьогодні двад
цять п’ять чоловік. Дівчата 
рідко працюють разом, 
здебільшого трудяться на 
різних об’єктах. Ось і нині 
одні опоряджують адмін- 
корпус —
заводу
— проектно-конєтрукторсс- 
кий інститут. По суті, маля- 
ри-штукатури закінчують 
останній цикл у будівель
них роботах, а тому по їх
ній праці часто судять про

Кіровоградського 
радіовиробів, інші

якість спорудження об'єк
тів,

— Ми це завжди пам’я
таємо, — говорить Ганна 
Семенівна. — А тому по
стійно підвищуємо фаховий 
рівень. Кожен член КЛАК ос
воїв кілька суміжних про
фесій, і ми завжди забезпе
чені достатнім фронтом ро
біт. Чітка організація праці 
дає чималу економію часу. 
Якщо, наприклад, Надія 
Петрова і Валентина Тетєва 
швидко і якісно підготують 
підлогу, то Людмила Руден
ко і Валентина Карпенко 
вправно покриють її плит
кою.

До цього Г. С. Фонтанюк 
разом з дівчатами опоряд
жували їдальню на 1000 
місць на заводі друкарсь
ких машин. Здали її раніше 
строку з оцінкою «добре». 
Задоволені роботою маля
рів і викладачі Кіровоград
ського будівельного техні
куму. Новий навчальний рік 
студенти почнуть в оновле
них аудиторіях, навчальних 
кабінетах.

Дівчата з року с рік під
тверджують звання брига
ди комуністичної праці.

— Нашу роботу частень
ко гальмують попередники, 
— каже групкомсорг Тама
ра Плотникова. — Приходи
ться іноді переробляти за 
них, а це—перевитрати Су-

діеельних матеріалів, згая
ний час.

Л трапляється таке тому, 
що в гонитві за обсягом 
виконаних робіт деякі 
бригади нехтують якістю.

Того дня групкомсорг з 
Людмилою Руденко фарбу
вали металоконструкції в 
одному з цехів проектно- 
конструкторського інститу
ту. Разом з ними трудився 
і комсомольський екіпаж 
автокрана у складі Миколи 
Санникова та його стажисте 
Анатолія Чмихуна з управ
ління будівельних робіт. 
Автокран обслуговує дві 
бригади, тож комсомолець 
М. Санников взявся підго
тувати водія і на другий ав
токран, який простоює. 
Хлопці перевиконують
змінні завдання.

Якщо на будові з’явилися 
маляри, значить, об'єкт 
невдовзі здадуть в експлуа
тацію. А це свято для буді
вельників. У такі дні дівча
та з бригади Н. Ф. Шачков- 
ської підсумовують зробле
не, обговорюють плани на 
майбутнє.

Завтра — День будівель
ника. Чудовими результата
ми зустрічають його маля
ри, адже бригада — пере
можець ' соціалістичного 
змагання серед КМК буді
вельних організацій області.

Б. САВЕЛЬЕВ.



УРОЖАЙ-3 і
„Молодий комуіаар** 
*■——■^у ррж АЙ«81

1981 року
— УРОЖ АЙ-817

Трудівмиим ргдгослу «П’ятмхатський першими в 
Пстртвському районі відсвяткували обжинки. Про 
організаторську роль комітету комсомолу по мобілі
зації МОЛОДИ« хліборобів на ударну працю, про іде
ологічно забезпечення їх роботи у період жнив 
розповідає секретар комітету комсомолу радгоспу 
Мнаайїі-о СОКОРИМ.
Врожай першого року 

одинадцятої п ягирічки 
збирали в нашому госпо
дарстві 90 чоловік. Кожен 

комсомолець.
Зрозуміло, що це визна
чило СТИЛЬ роботи КОМІТЄ’ 
ту комсомолу під час 
жнивної кампанії. Мобіиі-

другий —

Значно збільшилась і 
кількість сімейних екіпа
жів. Пощастило Валерію 
Сіденку і Леоніду Майгуру, 
котрі працювали разом зі 
своїми батьками, досвід
ченими комбайнерами: 
ветерани, які люблять 
свою справу, гордяться

ОБЖИНКИ

одна на всіх
зація молодик комбайне
рів, жаткарів, механізато
рів і водіїв стала для нас 
найпершим обов’язком.

Готуватися до жниз-ЗЇ 
ми почали завчасно. Вико
нуючи постанову ЦК 
КГІРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові за
ходи по забезпеченню 
збирання врожаю, заготі
вель сільськогосподарсь
кої продукції і кормів у 
1981 році, успішного про» 
ведення зимівлі худоби в 
період 1981—1982 років;», 
ми створили комсомоль
ський штаб по проведен
ню жнив. До нього вві
йшли секретарі бригадних 
організацій, члени коміте
ту комсомолу, кращі мо
лоді механізатори, ідео
логічні активісти, праців
ники торгівлі і сфери об
слуговування — словом, 
усі ті, __від кого так чи 
інакше залежить Доля 
врожаю-81.

У нас було 
комбайнових, 
4 тракторних 
більні~екіпажі. 
комсомольці, 
працювали на
передніх років.

стзорено 5 
2 жаткозих, 
і 3 азтомо- 
Очолили їх 
котрі вже 

жнивах по-

настазників, 
працювати з 
по-батьківсь-

нею, постаралися доклас
ти всіх сил, аби передз-.и 
своїм синам хліборобська 
ремесло.

Потурбувалися ми і 
про тих юнаків, котрі 
вперше брали участь у 
жнивах'. Приставили до них 
досвідчених 
які вміють 
новачками,
кому виховувати їх.

Жнива ніколи 
ють легкими. Не стали ви
нятком і нинішні. Весь 
час нещадно пекло сонце. 
Ще жаркіше (з прямому і 
переносному розумінні 
цього слова) було в кабі
нах комбайнів, тракторів і 
азтомашин. Хлібороби по
спішали.

У змаганні комбайнерів 
поперемінно лідир/ззли 
комсомольці Андрій Ірю- 
хан і Володимир Жих. Про 
це щодня повідомляв ек
ран соціалістичного зма
гання, виставлений на 
центральній садибі рад
госпу. Успіху добився ми
нулорічний переможець 
обласного змагання серед 
молодих комбайнерів 
Андрій Трюхан. Він нзмо-

не буза-

лотиз 88і4 центнерів зер
на.

По 6 зірочок сяяло на
прикінці жнив на агрега
тах Володимира Жиха і 
Володимира Тишка.

Серед молодих жатка
рів першість здобув Лео
нід Бушуєв.

Особливу увагу комітет 
комсомолу приділяв ідео
логічному забезпеченню 
жнив-81. Члени ВЛКСМ бу
ли включені до тимчасо
вих партійно-профспілко
вих груп. Така координа
ція зусиль дозволяла вес
ти роботу цілеспрямова
ніше, а значить, і ефектив
но. До того ж молодь, 
працюючи поруч з кому
ністами, набиралася дос
віду роботи по організації 
і проведенню агітаційно- 
пропагандистських захо
дів.

Порівняно з минулоріч
ними жнивами в нас збіль
шилась кількість комсо
мольських політінформа- 
торів, лекторів, агітаторів. 
Основне завдання, яке 
сгазилось перед ними, — 
пропаганда і поширення 
передового досвіду кра
щих хліборобів. Свої лек
ції, бесіди вони будували 
на фактах, що викликали 
великий інтерес у моло
дих механізаторів. Завжди 
були бажаними гостями у 
хліборобів агроном Іван 
Шеляг, аагар Олена Чала, 
інші ідеологічні активісти.

Спеціальну програму 
для учасників жнив підго
тувала агітбригада нашого 
Будинку культури.

Я вже казав, що під
сумки змагання ми підби
вали щоденно і щодня 
вручали лідерам перехід
ний червоний вимпел. 
Крім того, всі наші зби
ральні екіпажі, транспорт
ні ланки активно включи
лися в змагання на приз 
імені льотчика-космонавта 
СРСР, двічі Героя Радян
ського Союзу Л. І. Попова.

Результат наполегливої 
праці наших хліборобів — 
9453 тонни зібраного зер
на.

ДАРУЮТЬ ЗЕМЛІ РОДЮЧІСТЬ
Колгосм «Іскра* і а;іво- 

рщісі.кого району утримує 
першість серед госпо
дарств району по продажу 
овочевих культур. Нііііі 
тут зібрано 1.1 тонни но-

буряка, 0,3
мідорів, і.4 — моркви, 1,5 
— столового буряка, 0,3 
тонни цибулі. А план по
ставки огірків п&ревнко*

паво на 40 процентів. Най
більше ж порадувала кол
госпників у нинішньому 
сезоні рання капуста. 20 
тонн білокачанної відправ
лено у заклади громадсь
кого харчування та овоче
ві ларьки району. Це у 
п’ять разів більше плано
вого завдання.

І 
Такий високий урожай і! 

вдалося зібрати завдяки 
копіткій праці всіх, двад
цяти «глеків 
бригади, 
сомолкн 
Галина 
лептина 
Ліда Ярова. Це їхні робо
тящі руки дарують землі 
родючість.

О. УСАТЮК,

ГОрОдньої 
серед яких ком- 

Ганна Литвак, 
Бершадська, Ва- 

Вилюхівська та

У колгоспі імені Леніна Знам янсь- 
кого району закінчується збирання 
літньо-осінніх сортів яблук і груш. оОО 
тонн цих фруктів уже відправлено в 
тоогову мережу» 200 тонн із них зібрз- 
ла’ садово-городня бригада В. І. Цугуя.

На знімках: Наташа БЕРЕЗА 
збирає груші у колгоспному саду; В. І. 
ЦУГУИ із членами садово-городньої 
боигади. Фото В, ГРИБА.

У ПОЛІ «ДОН—1500»
На цьогорічних жнивах 

у колгоспі імені XX з'їзду 
КПРС Нозоукраїнського 
району вперше збирає 
кяіб новий комбайн —

>їДон-1 500». Вивіз його з 
поле першокласний, меха
нізатор, наставник моло
дих хліборобів Андрій 
Ізанозич Осипенко з

бригади двічі Героя Соці
алістичної Праці О. В. І і- 
талоза.

Нозий комбайн, створе
ний колективом об'єднан
ня «Ростсільмзш» — знач
но потужніший від своїх 
попередників, «Ниви» і 
«Колоса», — обладнаний 
жаткою, захват якої 6 
метрів, мас високу про
пускну спроможність мо
лотильного барабана. Се
рійний випуск комбайнів 
почнеться зже з цьому 
п’ятиріччі.

На знімках: угорі 
— дев'ятнадцяте ліго 
жниау< А. І. ОСИПЄНКО, 
та досвід його нині пра
цю« не на результат: Ана
толій Іванович випробовує 
новий агрегат; внизу — 
серед пшеничного лану 
«Дон-1500».

Фото Р. ЄПЕИКІНД.

Па колгоспному городі 
із жовтенької квітки на 
огудинні зав’язався гар
бузик. Ріс, ріс та й виріс 
завбільшки з добрий ку
лак. Став потроху огляда
тись навкруги — цікавість 
розбирала: «Що ж воно 
там далі робиться?» Нараз 
пригадався предок, який 
поважно ходив по городу' 
і питався свого роду: «ОЇі 
чи живі, чи здорові всі 
родичі гарбузові?»

«іа ж чи я не гарбуз??* 
подумав він і негайно 

подався в мандри. І(а йо
го шляху' 
лодепькі огірочки, 
нощокі помідори, 
цибуля, рожева 
ка... “
’ Не .вам не абиіцо? 1 
Лу мався гарбу 
оце все "----’
наштовхнуло ного на іти? 
д\мку — що слід було б 
пройтися по всіх городах 
Кіровоградського району 
и поцікавитись: як у кого 
справи?

Спершу він завітав у 
колгосн «Победа*. Там 
йому розповіли, що на і го- 
родппою взяв шефство а І-

ції. І всьому може толк 
дати. Така вже, коли за 
що візьметься, то доведе 
до пуття. ■

— Добре, — усміхнувся 
гарбуз, підтягнув штанці, 
та й покотився шляхом 
до колгоспу «Росія*. Тут

'Ходить

траплялися мо- 
черво- 
косата 

морков- 
'• Мати стільки родичів 
............ " .../1 33- 

«Хто ж 
збирати буде? Цс

гарбуз

по МАЙЖЕ
КАЗКА

городу

мпіііерсопа.ч контори Тон 
У роботі задаватимегь 
комсомольці на чолі’ і' 
секретарем комсомолі^, 
кої організації колгоспе 
< .11*10:0 Писаревою. Дія. 
чипа, вона бойова, скоі-і 
устигає — члец біора ’ 
кому ЛКО1У. ,<!„ рРХі. 

комсомольської ОПГШІЬ.-,.

було гамірно: студенти Кі
ровоградського педінститу
ту приїхали. Своєрідний 
будзагін працюватиме на 
ланах господарства ціле 
ліго. Студенти й ОВОЧІ 33- 
і сі ов.ія гимуть.

* колгоспі імені Петроз- 
ського теж працює будза- 
іін на польових роботах.

■ Іакож непогано! А 
Що ж в інших? Скажімо, 
в колгоспі імені І\арла 
Маркса?

Тут вирощуванням та І 
збиранням овочів займа- 
ється шкільна виробнича а 
бригада. В інших гоєна-!« 
царствах це також практк- | 
кується.

— Все, ніби, гаразд, — І 
підсумував молодий гос-|І 
подар. — Але чи наявних | 
робочих.рук достатньо? Із|| 
цим запитанням він звер-;] 
нувся до працівників рай- || 
кому комсомолу.

— Поки іцо вистачить, 1 
— відповіла перший сек-|| 
ретар Тетяна Сушкова. -- І 
Л от коли почнеться загэ- І 
тівл я па зиму, будемо И 
створювати в господарем-1| 
вах комсомольські брига- І 
ди. Власне, вся молодь. І 
яка проживає в селі, так І 
чи інакше збиратиме овочі, 1 
але для поліпшення орта- І 
иі.ації, підвищення відно г! 
відальиості такі загони 11 
просто необхідні. А ще І 
треба було б... — Тетяна И 
Всеволодівна нагнулася і 
до гарбуза. Кілька хвилин і 
вони розмовляли пошепки. И 
Після чого гарбуз весели’ 
підстрибнув і. нонрощав-1 
пійсь, задріботів у ценгрВ 
міста. Мабуть, хоче пере-г 
дати прохання від молоді [ 
р.айону працівникам міськ- І 
кому, щоб восени на заго
тівки овочів присилали Т 
Ііідириємств-шефів не Про- І 
сто групу людей, а ударні 
комсомольські загой*: ■ 
Щоб було з кого спитати • 
за виконання роботи та її • 
якість.

В. БАШТАННИЙ.
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Щороку Кіровоградський мзшинсбудізний техні
кум приймає у свої стіни більше п'ятисот студентів, 
І стільки ж ножної весни, після вручення дипломів, 

Батьківщини, 
йдуть

їдуть працювати 8 усі куточки нашої 
Нині в технікумі напружена 
екзамени.

На подвір’ї технікуму ба
гатолюдно. То тут, то там 
під густою тінню дереа схи
лились над книжками закло
потані голови. А ті, хто вже 
склав екзамен, тепер збуд
жено обмінюються вражен
нями.

Поблизу на лазочці го
лосно сперечаються двоє 
юнаків:

— Це ж соромно не зна
ти, чому дорівнює площа 
циліндра.

— А може, він розгубив
ся* — вперто захищає то
вариша білоголовий.

пора вступні

МИСЛИВСТВО:
ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ

Продан, підводиться ви
пускник Агіїоської серед
ньої Школи, що на Харків
щині, Пазло Сірий. Відпові
дає впевнено, швидко спраз- 
ляється з практичними зав
даннями. Викладачі задово
лені — приємно, коли чуєш 
таку грунтовну відповідь. 
/Молодець, Пазле!

Біля столу екзаменаторів 
един за одним змінюються 
абітурієнти. Хтось відпові
дає правильно, а хтось по- 
миляєі ься.

— Не хвилюйтесь, — го
ворить Раїса Петрівна, —■ 
посидьте, подумайте і асе 
згадаєте.

Як то не хвилюватися, 
коли вперше екзамени до-

в^А^ться здавати не в рід
ній школі, де все таке зна
йоме і близька...

Оце найголовніше, — 
доповнює колегу Галина 

асилівна, — допомогти 
<а ітурієнтозі позірити у 
<-801 Сили, адаптуватись у 
незвичній для нього обсіа- 
нозці.

На екзаменаційному столі 
лишається один білет. Від
повідає останній абітурієнт. 
Все. Тепер можна підбити 
підсумки.

Г. 8. Савченко і Р. П 
Бондаренко особливо від
значають Люду і Свету бо
рей та Валю Продан із Гіо- 
регонізської середньої шко
ли І олованівського району, 
випускниць середньої шко
ли № 9 м. Кіровограда 
В. Ремигайло і 8. Корнійчук.

...А завтра теж екзамен.
О. СКИРТАНЬ.

м. Кіровоград.

заменаційних переживань 
абітурієнт і викликають на
ступного, дівчата на пів
слові замовкають і чути 
тільки шепіт: «Площа рівно- 
бедреної трапеції дорів
нює..., теорема Вієта фор
мулюється так»...

В аудиторії тихо. Сьогод
ні а групі 2/10 
з математики.
— досвідчені 
лиьа Василівна 
Раїса Петрівна 
Поки обдумуюті 
позіді
Світлана

НІ ПУХУ
з юрмились 

щось жваво 
Знайоми-

Трохи далі 
дівчата, 
обговорюють, 
мось. Виявляється, йде дис
пут по фільму «Вам і не 
снилось». Відклавши зошити 
й книжки, Валя, Люда, Тая і 
Марійка гаряче вболівають 
за долю Романа і Каті. Але 
коли з дверей технікуму 
виходить ще сповнений ек-

Вони

— екзамен 
За столом 

педагоги Га- 
Савченко і 

Бондаренко, 
свої від- 

Олександр Сірик, 
Черненко,

НІ ПЕРЛІ

Із випуску

тривають
вступні
екзамени

«Перспектива»

надве-
........ музика 

оркестру. На те-
Ульяновеького 

професійпо-тех-

У вузах
і технікумам 
країни

Тишу літньою 
чір’я сколихнула 
духовою о 
рнторії 
міською 
нічного училища № 1 і уч
ні шикувалися в колони, 
щоб урочистим маршем 
пройти вулицями міста до 
Будинку 
лейнии»

культури «Юві- 
цукр'озаводу на 

свій випускний вечір.
Попереду йдуть збудже

ні і радісні дівчата у свят
ковому вбранні — зав
трашні штукатури, плит- 
ковикн - обліщювальннки. 
За ними крокують вихо
ванці наставника .молоді, 
майстра виробничого наз
ваний Н. 10. Ярчевського. 
Це — майбутні столярі, 
які найкраще склали ви
пускні екзамени і одержа
ли високі кваліфікаційні 
розряди. Всього такі роз
ряди присвоєно 32 випуск«

—

ПОСВЯТА Кравцов,
Ції цепко, 
питого
Осадчук, представник ба
зового підприємства —

викладач Г. І. 
майстер вироб- 

навчання В. О.

Станіслава
Миколи За-

з середні 
навчальнії

У РОБІТНИКИ
пикам. 23 учці закінчили 
училшцс з відзнакою.

Кращі учні Катерина 
Коваль і Віктор Маркітан 
поклали квіти до пам’ят
ника В. І. Леніну.

Просторий зал заповни
ли майже 200 завтрашніх 
електрозварників, с.носа- 
рів-сапгехьіків, мулярів,

машиністів автокранів, 
нлитковиків - об.нщюваль- 
пиків. З успішним закін
ченням училища і всту
пом до робітничої сім’ї 
винуватців торжества ві
тали лектор ранком}’ пар
тії В. Д. Ярчевськпй, дру
гий секретар райкому 
КОМСО М 0.1 у В ол од ПМ11 р

тресту «Кіровоградсіль- 
буд» В. Б. Клюка , мати 
випускника - відмінника 
Р. С. Татчук.

Зі словами щирої вдяч
ності викладачам профтех
училища виступила відмін
ниця кавчання Алла Ко
вальчук.

Для Володимира Бо-

ровського, 
Бондаренка, 
кордонця, Володимира Ко
зака, Тамари Лнтвшіюк 
навчалышй рік продовжу
ватиметься 
спеціальних
закладах. Направлення до 
технікумів юнаки і дівча
та одержали за добрі ус
піхи в училищі. їх наго
роджено також грамотами 
та значками «За відмінне 
навчання в Г1ТУ».

Вихованці училища по
повнять цього року ряди 
будівельників нашої об
ласті, працюватимуть на 
будовах Києва, Миколає
ва, Черкас та інших міст 
республіки.

М. КУРІЄНКО, 
заступник директора 
по навчально-виховній 
роботі МПТУ № 11. 
м. Ульяновка.

Полюзання... Тугий пос
вист крил і перший пост
ріл. Гуманні доезітки і не
забутні вечори біля багат
тя. Запашна юшка і незви
чайні розповіді мисливців, 
незабутні враження і за
ряд бадьорості... Ось чо
му відкриття сезону з не
терпінням чекає числен
ний загін мисливців, лю
бителів і охоронців рідної 
природи.

У нашій області полю
вання на пернату дичину я 
угіддях обласної організа
ції Українського товарист
ва мисливців і рибалок 
почнеться 15 серпня о І8 
годині, вечора. 8оно доз
волене по суботах, неді-• 
лях і середах протягом 
світлового дня. Полюзан
ня на диких гусей відкри
вається третього жовтня 
цього року.

На кожного мисливця 
встановлені відповідні
норми відстрілу пернатої 
дичини, а саме:

качок і лисок — 6 штук; 
куликів різних — 10

штук;
перепелів — 10 пігуїт;
диких голубів різник ви

дів — 10 штук,
гусей диких — 1 штука.
Полювати дозволяється.

аідстрі почни/ 
встановленого

ВІДКРИВАЮЧИ СВІТ ПРЕКРАСНОГО
ІЛконою творчої майстер-’ 

яості, чесності і благород
ства став для сотень пол
тавських школярів театр 
юнацької творчості при 
міському Палаці піонерів 1 
школярів.

За тридцять років існу
вання театру понад три ти- 

-^сячі іоіі'їх. полтавчан освої-

ли тут ази акторської май
стерності, серцем доторкну
лись до прекрасного. Д.ія 
багатьох з них захоплення 
дитинства переросло у 
справу життя. ЯК, скажімо, 
для Віктора Батуріна, ніші 
відомого художника, Єлиза
вети Орлової — театрознав
ця, Михайла Лебедева —

сценариста. Викладають в 
інститутах культури, теат
ральних училищах Людмила 
Іїемашкало, Михайло Баба
ків. Віра Деншна.

У постановці ТЮТу з успі
хом ідуть тепер «Юність 
батьків» Б. Горбатова і 
«Червоні дйяволята» П. Бля- 
хіпа, «Гавроші Брестській 
фортеці». О. Мохнача і «Пе-

скорепа полтавчанка* П. Лу
бенського, інші спектаклі, 
що виховують любов до 
Батьківщини, честь і благо
родство, ненависть до війни. 
Готуючи їх, школярі вивча
ють архівні матеріали, кон
сультуються^ з авторами, 
професійними акторами, зу
стрічаться з учасникам;! 
змальованих подій. Усе це 
розширює кругозір ХЛОІІЧГ 
ків і дівчаток, відкрива

ііеред нпмії раніше невідо
ме.

...«Тихо! Йдуть заняття 
Т:ОТ!ь Помітивши табличку 
з цим написом, навіть най
більш заповзяті непосиди 
стають спокійнішими. 5’ 
міському Палаці піонерів у 
розпалі підготовка до юві
лейної шістдесятої програми 
колективу, удостоєного іме
ні Ленінського комсомолу.

В. МУЗИЧЕПКО, 
кор. РАТАУ.

-НА КНИЖКОВУ полицю В

ТОБІ, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ АКТИВІСТЕ
У видавництві

8ЯКСМ «Молода гвардія» 
щойно вийшли книги і 
збірники документів, яні 
згодяться комсомольсь
ким активістам у повсяк
денній роботі. їх можна 
знайти у книжкових мага
зина* і бібліотеках облас
ті.

ЦК шефської роботи, спрямо
ваної на виховання моло
дої робітничої зміни.

ЮНІСТЬ МАГНІТКИ.
223 с. Серія «Антологія 
ударних комсомольських 
будов».

Збірник документів, на-

рисіз, віршів, листів, 
спогадів про першу удар
ну комсомольську будову 
— Магнітогорський комбі
нат, про людей, які зводи
ли первісток важкої інду
стрії, і тих, хто Ніші 
примножує робітничу сла
ву.

А ЦАР КІН А. М. Проле
тарська революція і мо
лодь. Народження комсо
молу. 256 с.

У монографії доктора 
історичних наук йдеться 
про великий перелом в 
житті молоді, викликаний 
перемогою Жовтня, роз-

ВЛКСМ. ЦК. Докумен
ти ЦК ВЛКСМ. 1980. 
25S с.

У книзі зібрано прийня
ті в 1980 році Централь
ним Комітетом ВЛКСМ 
постанови і документи. 
Вони у загальнкмоть і ана
лізують нагромаджений у 
республіканських, крайо
вих, обласних, районних і 
м іськ их комсом ол ьськ 11 х
організаціях досвід кому
ністичного виховання 
лоді.

КАРЦЮШИН В. П. 
Комсомол — шеф Захід
ною Сибіру. 15 с.

Ця книга присвячена пи
танням шефства комсомо
лу над Західним Сибіром 
— одним з найважливіших 
індустріальних регіонів 
країни. її автор, комсо
мольський працівник, роз
повідає про Досягнення 
молодих трудівників наф
тової і газової промисло
вості, ’ розкриває суть

КРАСНОГІРКА ПАМ'ЯТАЄ
і

Г. А. Безверхній, зустрі
чаючись з відвідувачами 
музею підпільної комсо
мольської організації
«Спартак», що діяла в ро
ки Велиної Вітчизняної

війни в селі Красногірці 
Голоаанівського району 

часто повторює: 7’
— У бійців Червоної Ар- 

Mil ■ тому суворому 1941- 
му ми вчились мужності. 
І, затамувавши злість про
ти окупантів, бачачи, як 
борються і вмирають ’ рд. 
дянеькі воїни, не могли не 
стати на шлях опору. Ком
сомольська совість закли
кала нас до помсти.
_ Ось вони, портрети геро
їв, які полягли в нерівно
му бою під Красногіркою, 
ось їхня зброя, яку зібра
ли на полі битви юні пат
ріоти і передали я ліс на
родним месникам. Ось за
ява комсомольського ва
тажка спартаківціа Люби 
Римар: «...Від усього сер
ця прошу зарахувати ме- 

тило-ополчен-
ця прошу 
не в ряди 
ців...»

Особисті 
визволителів, 
урядові нагороди полеглих 
сгіартаківців... Все це ре
ліквії, зібрані місцевими 
краєзнавцями, червоними

речі воїн і в-
партизанів,

слідопитами, комсомольсь
кими активістами Головл- 
нівського району.

Ви заходите до музею, 
Щоб дізнатись якнайбіль
ше про діяльність молодих 
патріотів, а вам назустріч 
їхні бойові друзі, які зали
шились живими — Г. А. 
Безоерхній, К. А. Дабіжа, 
Г. А. Дабіиіа, В. Р. Тихоз- 
сьний. Вони запрошують- 
вас пройти з ними залами 
музею і пройнятися світ
лом високих поривань, з 
якими жили, з якими .за
гинули спартакінці. Зони 
запрошують вас на урок 
мужності.

Про все це розповідаєть
ся а ілюстрованому путів
нику «МУЗЕЙ СПАРТАНІВ- 
Ц1В КРАСНОГІРНИ», який 
щойно вийшов у видав
ництві «Промінь» (автори 
Г. В. Кулик, В. А. Полине- 
цький).

Путівник стане в приго
ді червоним слідопитам, 
краєзнавцям, тим, хто ви
рушає в похід «Шляхами 
слави батьків», усім, хто 
цікавиться історією рідно
го краю.

кривається роль Гопаків і 
дівчат в боротьбі за владу 
Рад, у створенні пролетар
ської держави, у будівниц
тві культури, захисті соці
алізму.

КОГІНОВ Ю. П. По
вість, написана разом з 
500 співав горами. 159 с.

На прикладі міста Жу- 
ковкії Брянської області, 
де знаходиться удостоєне 
премії Ленінського комсо
молу шкільне лісництво, 
автор порушує актуальні 
проблеми трудового і мо
рального виховання під- 

■ літків, їх стосунків зі 
старшими. Думки пись
менника підтверджують, а 
"іноді й заперечують, спів
автори книги.

ЦУПКО П. І. Над прос
торами північних морів. 
175 є.

Повість про сповнене не
безпеки бойове життя 
морських льотчиків у роки 
Великої Вітчизняної ВІЙНИ, 
які на крайньому право
му фланзі радянсько-ні
мецького фронту викону
вали спеціальне завдання 
по 'охороні клраігіиів су
ден з військовими ванта
жами для Радянської Ар
мії.

тільки по 
картонках 
зразка. Видача квитанцій, 
які замінюють їх, заборо
няється.

Кожен мисливець пози- 
неп мати при собі відстрі- 
лочну картку і мисливсь
кий квиток з відмітками 
про здачу мисливського 
мінімуму, членських внес
ків, трудозої участі, здачі 
заліку по новому Статуту 
УТМР, а також доззіп ор
ганів внутрішніх справ на 
право зберігання зброї і 
користування нею.

Президія обласної орга
нізації УТМР зобов’язує 
голів районних організа
цій товариства мисливців 
і рибалок силами громад
ськості організувати конт
роль за дотриманням пра
вил полювання в закріп
лених угіддях. У місцях 
збору мисливців їм необ
хідно організувати пункти 
зустрічі і реєстрації. Кон
тролери повинні перевіря
ти документи і боєприпа
си, визначати місце для 
полювання кожному при
булому, провести відпо
відний інструктаж, облік 
відстріляної дичини.

Слід добре пам’ятати й 
таке: нещасні випадки на 
полюванні трапляються 
найчастіше через горілку. 
Тому мисливців, які при
будуть напідпитку, до по
лювання не допускають, 
у них буде конфісковане 
мисливське спорядження. 
Не забувайте, що поводи
тися зі зброєю треба обе
режно, те ж саме стосу
ється і поводження з вог
нем і на воді.

Запливи, заїзди і вихо
ди в місця, відведені для 
полювання, дозволяються 
15 серпня з 18 години ве
чора. Полювання на пер
нату дичину закінчується 
6 грудня 1981 року.

Отже, 15 серпня поч
неться сезон полювання, 
сотні мисливців виїдуть я 
приписні угіддя обласного 
товариства УТМР. Актив
ного відпочинку вам, мис
ливських трофеїв. Ні пуху 
ні пера!

М. ЦАРСЬКИЙ, 
заступник голови Кі
ровоградської облас
ної організації УТМР.
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Активно розвивати ма
сову фізкультуру і спорі, 
сприяти широкому впро
вадженню їх у повсякден
ний побуг радянських лю
дей. Посилити фізкультур
ну і спортивну роботу се
ред дітей і молоді . Ефек
тивніше використовувати 
спортивні споруди.

(Основні напрями еко
номічного і соціального 
розвитку СРСР на 198,1 
— 1985 роки і на період 
до 1990 року).

сьогодні:
ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ

ФІЗКУЛЬТУРНИКА

Д ТАКНИ ЗУМІЄ 
СТА І И 
ЧЕМПІОНОМ
НА ПРИЗ 
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА».
ОЛІМПІАДА
.V СВОЄМУ
ДВОРІ

•,

'▲

А.

Давайте влаштуємо
-:-~j у сс-

— Можете привіти ги ва
шого Лопатіпа. 60-метрів- 
ку пробіг Швидше за всіх

маленьку олімпіаду 
бе в дворі.

Почали з «Веселих 
зів», які згуртували 
і підлітків.

Працівники жеку 
вирішили зробити 

.клуб показовим. Переду
сім дбали про спортивну 

— обладнували хо-

стар-
ДІТС1І

№ З 
свіч

на « Старти

Леонід Бабінськнй, дзюдо
їст Віктор Тпхоїіов, лідер 
наших с грі. іьціїз-стеч.юна
ків Олена Чсрнявська. Во
ші — кандидати до збір
них команд Україні!. 1 ми 
сподіваємося побачити 
цих спортсменів серед при
зерів всесоюзних стартів.

свої досягнення на жпнв 
НІН ниві І В СПОрТіІВНО-МЗ- 
совііі роботі.

А в селищі Побузько.му 
Головапівського району на 
сгарг вийдуть молоді ро
бітники нікелевого заводу. 
Тут усі комсомольці скла
ли залік з фізичної та вій
ськово-патріотичної підго-

надій» і

базу

ОПЕРАЦІЯ 
«ДВІР»

тт
ВИКЛИКАЄ

иЮНІСТЬ“
* *

ПРО ЦЬОГО веселого і 
спритного .хлопця зав

жди почуєш щось втішне. 
Торік учень Кіровоградсь
кої середньої школи № 19 
Олег Логйтін під час рес
публіканського легкоатле
тичного турніру школярів 
стрибнув у довжину на 6 
метрів 45 сантиметрів. То 
був найкращий результат 
у групі хлопчиків з молод
ших класів. У минулому 
місяці нам протелефонува
ли з Одеси, де проходив 
республіканський фінал 
Всесоюзних дитячих -спор
тивних ігор «Старти на
дій»:

— 7,2 секунди. Це хло- 
пень, а стріла. Такий 
справді зуміє стати олім
пійським чемпіоном...

Сьогодні він вийде на 
свято і з гордістю стане 
поруч з майстрами міжна
родного класу — борцем 
класичного стилю Олек
сандром Уінаковн.м, бокее- 

Дол-
Ссргі-

ром Володимиром 
гунем, дзюдоїстом 
єм Мсзсіїцевнм, яких зане
сено у списки збірних 
команд країни, котрі почи
нають підготовку до май
бутньої Олімпіади. У цій 
же шерензі пройдуть май
стри спорту велосипедист 
Віктор Тарасенко, боксер

V БЕРЕЗНІ ми відзпа- 
** чнлії 50-річчя Всесо
юзного фізкультурного 
комплексу ГІ10. Цій даті 
присвячуються змагання 
й донині. Більше 140 тисяч 
значківців, яких було під
готовлено торік, тепер 
удоскопа поіоть свою май
стерність і виходять па 
старти з багатоборства 
І 110. Ось і сьогодні в 
селах Дмитрівні Знам’пп- 
ського, Великій Апдругін
ці Світловодського 
вів відбудуться 
багатоборців. 
мутися школярі, 
.хлібороби. Фізкультурни
ки складуть рапорти про

раїїо- 
гурпіри 

Змагати* 
МОЛОДІ

І

тог.кп і збираються вико
пані розрядні норма і шш. 
110ЄДІ1НКІІ проходи гп.муть 
иа щойно відкритому 
спортивному комплексі, де 
є футбольне поле, Ігрові 
та легкоатлетичні .майдан
чики з гумово-бітуумпіім 
покриттям. Цю базу за
водчани обладнали під 
час суботнпків.

Всесоюзний день фіз
культурника буде ознаме
новано масовими стартами 
у піонерських таборах Кі
ровограда, С в і тл оводе ь к а, 
Ганворонського. 1Іовоар- 
хангсльського -районів. Тут 
пройдуть малі олімпіади. 
АТМОСФЕРА сьогодніг.і- 

•** ііьої святковості має 
панувати на стадіонах по
всякчас. Треба, щоб фіз
культурні та комсомольсь
кі активісти ще дієвіше 
розгорнули спільну робо
ту, спрямовану па розви
ток дитячого спорту. Як
що будуть високі показни
ки в масовості й майстер
ності під час стартів за 
місцем проживання, то й 
па великих спортивних 
аренах ми вітатимемо чи
сленні загоїш висококлас
них спортсменів.

Коли в 
проходив 
культури 
міського 
Григорій 
иоі і ував своїм 
ким помічникам — фізор
гам, інструкторам із під
приємств: «

— Давайте підемо спо
чатку до дітей, у кожен 
мікрорайон. Хай країні 
спортсмени розкажуть під
літкам про 
чемпіонами і рекордсмена
ми і запросять 
тивііі секції. А 
кіпця з’ясуємо, 
стані спортивні 
кп. Може, т.рсба допомог
ти чимось.

І пішли. .Зустрічались з 
працівниками жеків, жит
лово-комунальних ВІДДІЛІВ 
заводів, а в кожному дво
рі з дітьми та підлітками, 
з їхніми батьками.

Григорій Манойлов зга- 
як, працюючи па 
став майстром ’ 

СРСР і призером • 
сіль-

Світловодську 
місячник фіз- 
спорту, голова 
спорткомітету 

Манойлов заиро- 
громадсь-

і

тс, як стал.і

їх у сгіор- 
заодпо до 

в якому 
маидаїпп-

- -
tex W

В. ҐВАМБЕРІДЗЕ, 
заступник голови обл* 
спорткомітету.

ВЕЛОГОНКА!
Учора до Кіровограда 

приїхали юні спортсмени 
Ленінграда. Києва, Черкас, 
М еліто поля, X мел ъни ць! «о- 
го, Бердянська. Вінниці, 
Тули. Севастополя, Одеси. 
Миколаєва, Олександрії. 
Знам'янки. Разом з пред
ставниками обласного 
центру вони візьмуть 
участь у багатоденній ве
логонці школярів на приз 
«Молодого комунара».

Урочисте відкриття зма 
гань відбудеться сьогодні 
в Кіровограді о 18 годині 
ЗО хвилин на площі імені 
Кірова. Потім юні велоси
педисти вийдуть на старт 
індивідуальної глини на 
10 кілометрів (Зпам'янськс 
шосе) і критеріуму на 50 
кілометрів вулицями міста 
40 пРОмі;кшіх фінішів).

Завтра — групова гонка 
па 50 кілометрів (Кірово
граде!.ке обвідне шосе); 10 
серпня — командна гонка 
на 80 кілометр® (Олександ
рійське шосе); 12 серпня 
— парнії гонка на 50 кіло- 

Я| метрів (обвідне шосе).

футбол

♦3!РКА»-«СКА» (Львів)- 
1:1

Двадцять дев'ятий тур першості кра
їни серед клубів другої Ліги. «Зірка» 
иа свовліу стадіоні приймала армійців 
Львова. Станови це команд п’ятої укра
їнської зони перед поєдинком було 
рівигм. Суперники мали по двадцять 
сім очок. Гості займали дванадцятий 
рядок у турнірній таблиці, а господарі 
— тринадцятий. Нагадаємо, що в пер
шому ко іі ці колективи задово.шпили
лися нульовою нічиєю.

Уже на першій хвилині Олександр 
Алексеев пройшов лівим краєм і опи
нився один на-одйн з голкіпером армій
ців Віктором Коиоевичом. але не зумів 
вийти переможцем. У спорті є істина: 
не .".міг узяти вепх, то цс зробить су
перник. Таї.*, воно й сталося. На сімнад
цятій хвилині иападаюч.ій львів ян 
Сергій Пивоваров не без «допомоги.» 
Володимира Хропова і Валерія Музччу- 
ка. які допустили помилки, відкриває 
рахунок. Після цього господарі ікі.і.і 
організовують серію атак. Ііід час од
нієї з них зручну позицію зайняв Вале
рій Самофалов, та точного удару но 
зробив.

На сорок* другій хвилині після силь
ного удару Юрія ІІІейбака м’яч потрап
ляє в штангу.

Другий тайм почався ”.а2Туп0?’’ 
ш:-'. На п’ятдесят шостій хвилині 
атаки підключився захисник кіровш 
градців Володимир Димов і відиасуш.в 
м’яч у штрафний майданчик Львів з і- 
Ним заволодів Самофалов і встановив 
рівновагу. Збільшити результат паири-

кіпці поєдинку міг Сергій Раліоченко 
а; <• промахнувся. Отже — нічия — 1:1.

• Зірка» виступала в такому складі: 
В. Музпчук. В. Днмов, 0. Смпчепкт 
і. Черненко, В. Хропов (В. Воронцов), 
Ю. Шечбак (В. Тарасов), А, Безщасний 
О. Алексеев, ІО Касьопкін, В. Самофа
лов (С. Г.іизенко), С. Раліоченко.

«Зірка» в цей день у Кривому Ролі 
поміряється силами з .місцевим'«Крив- 
басом».

Таблиця па 8 серпня маз такий виг
ляд

. В п п м О
< Кріп бас» 17 9 2 «11—20 43
«Нива» 16 6 5 42-19 39
«Авангард» 14 6 7 36—12 84
< Бу нові, на » 14 6 7 32—16 34
' Суднобудівник» 13 8 6 .36—24 3-і
< Вуглик» 12 10 6 38-31 34
«Атлантика» 10 12 5 38 — 19 32
«•Новатор» 11 8 9 28 — 32 ЗО
«Торпедо» 13 3 12 31-24 29
• Оксан» 10 0 8 31 — 25 29
«Спартак'» 10 8 9 22 — 27 28
СКА Л 9 10 7 30 — 23 2«
«Десна» 8 12 7 30 — 20 28«Зірка» 7 14 7 21 — 23 28
«Колос» Пг 10 6 11 28 — 30 26
< Колос» ІІТ 7 10 10 18 — 33 23
' Фруйй’енсцьэ 5 13 9 17—28 23«Крїістал» 8 4 15 34 — 41 20
«'Дніпро» 8 4 15 21 — 34 20
« Поді іля» 7 6 15 24—«17 20
«Металург» 4 8 15 15-42 10
«Говерла» 3 9 10 11—32 15
«.Стачаковець» 5 4 18 21 — 45 14

Насгупнпй 
серпня.

тур в понеділок — 10

дував, 
заводі,.
спорту
Всесоюзних змагань 
ськнх спортсменів з мара
фонського бігу. Дітям бу
ло цікаво чути, 
рік лише під 
вань пробігав 
парків і скверів, берегами 
.моря понад 8 тисяч кіло
метрів. Манойлов розпиту
вав, якими видами спорту 
хочуть зайнятись вони.

А молодий робітних за
воду чистих металів 
В. Ков'язін розповідав 
своїм молодшим друзям 
про те, як зумів вибороти 
титул чемпіона області з 
багатоборства ПІО...

Потім створювались 
батьківські комітети та 
шгабн сприяння школі і 
сім'ї, котрі коордіїїіува.і'і 
свої дії з комітетами ком
сомолу. фізкультурними 
активістами, працівниками 

дитя- 
за

іцо віїі за 
час ірсну- 
стсжкамп

жеків, відкриваючи 
по-підліткові клуби 
місітсм проживання.

Шиб активізувалась ро- 
. бота цих клубів, треба бу

ло влаштувати якісь ма-. 
сові змагання. Зійшлися 
па думці, то багатьох ці
кавій ь турнір «Тато, мама 
і я». «Діти бачили, як мі
ряються майстерністю у 
багатоборстві ПІО їхні 
батьки, та й самі бігали, 
стрибали, грали в шахи і 
шашки, настільний теніс.

Так у кожному із шести 
клубів.

Наприклад, у клубі 
житлово - комунального 
відділу заводу чистих ме-' 
талів діти спочатку виши
вали. ліпили, 
Юні умільці
«нмало робіт на 
О. і і м 11 і а д 11 - 80. П о д а гог- о р - 
гапізатор О. М. Хіліік ска
зав своїм вихованцям:

малювали. 
виготовили 

теми

кейні, футбольні, волей
больні майданчики, спор
тивні кімнати, встановлю
вали тенісні столи, купува
ли інвентар. 1 Іедагог-орга- 
пізатор. клубу «-Юність» 
Василь Григорович Шку
ро знав, що діти люблять 
мандрівки. 1 новів понад 
350 .хлопчиків і а дівчаток 
берегами їх рс м е н ч у цьк ого 
моря, у ліс, у сусідні села, 
туди, де гриміли бої з ні
мецько-фашистськими за- 
гарбіїикамп.

Ще більше пожвавилась 
робота з дітьми, коли свіг- 
ловодці дізнались, що у 
їхньому місті буде прове
дено обласні та республі
канські змагання юних 
футболістів на приз пам’я
ті підпільної комсомольсь
кої організації «Снартак». 
Оповивши спортивні май
данчики. світловодці па 
правах господарів готува
лись виставити 
команд...

Пай.масовіїні — 
пя за програмою 
кіади «Юність». Відбулись 
матчі на призи клубів 
«Шкіряний м’яч», «Золота 
шайба», змагалися плавні 
і легкоатлети, тенісисти і 
шахісти. З більшості видів 
призові місця займали вн- 

"" хованні жеку № 3.
Всього на старти спар

такіади вийшло близько 
2700 хлопчиків і дівчаток, 
більше, тисячі складають 
нормативи ГІ 10.

...У суботу Григорій Мя- 
іюйлов телефонує своїм 
активістам в усі мікрора
йони міста, цікавиться, 
чим воші займатимуться з 
вихованнями в неділю. 
Відповіді радують:

— «Олімнік» викликає 
на футбольний матч 
«Юність».

— В клубі 
турпохід.

— «Чайка» 
рибну ловлю.

— У парку 
відпочинку імені Шевчен
ка — дитяча гра «Олім
пійські сходинки».

— Призи вручатимуть 
комсомольські активісті! з 
організацій, які взяли 
шефство над дитячо-під
лії ковим н клубами...

Голова спорткомітету 
цього разу вирішив поїха
ти в «Олімнік», чув, що 
■гам з’явилось кілька дуже 
завзятих хлопчиків...

М. ВІНЦЕВИЙ.
М. СвІТЛОБОДСЬК.

змагап- 
спарта-

«Райдуга»-—

організовує

культури та

Редактор В. СТУПАК.
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