ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

П/ІЕНЇН
ОБКОНЇ
ЛКСМ УКРАЇНИ

ТВАРИННИЦТВО —
УДАРНИЙ ФРОН

ТОН ЗАДАЮТЬ
МОЛОДІ

28 серпня відбувся пле
нум обкому ЛКСЛА України.
Було розглянуто питання:
1). Про стан внутріспілко
вої
роботи
е первинних
комсомольських організаці
ях області та заходи по її
поліпшенню у світлі рішень
XXVI з’їзду КПРС і XVIII
з’їзду ВЛКСМ.

2) . Про
хід
виконання
критичних зауважень і про
позицій,
висловлених на
адресу обкому ЛКСМ Ук
раїни на XXI обласній звіт
но-виборній
комсомольсь
кій конференції.
3) . Про скликання черго
вої, XXII обласної
звітновиборної
комсомольської
конференції.

З доповіддю по першому
питанню порядку денного
виступив перший секретар
обкому
ЛКС/А
України
Олексій Скічко.

В обговоренні
доповіді
виступили перший секретар
Олександрійського
міськ
кому ЛКСМ України Григорій Штетя, продавець Кіро
воградського
міськпромторгу
Наталія Чайковська,
секретар комітету комсо
молу колгоспу імені Шев
ченка Ульяновського райо
ну
Олександр
Барський,
секретар комітету
комсо

молу заводу «Червона зір
ка»
Володимир
Кулик,
старша піонервожата ВоЙнівської середньої
школи
Олександрійського
району
Наталя Дейнега,
секретар
вузлового комітету комсо-

Х-инз«р.

•

Субота,

29 серпня 1981 року • <*«мцич. 9 «■,

АВТОМАТИКА НА БУДЕНЬ
її СМІЛИВО ВПРОВАДЖУЮТЬ МОЛОДІ ВИРОБНИЧНИКИ ЦЕХУ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ І АВТОМАТИКИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ЦУКРОКОМБІНАТУ
— Роботи, ЩО її В.ІІКОпує автоматика,
яку ми
обслуговуємо,
буває, не
помічають. Робить — і га
разд, — розповідає інже
нер Анатолій Царенко. —
Ніби так
було завжди.
Може, звучить трохи па
радоксально, але це, помоєму. добре — зробити,
так, щоб про нас «забу
вали». Значить,
техніка
діє нормально. І в нор
мах теперішнього, звично
го до новацій часу не па
м’ятати. що років зо три
тому
формалін, котрий
використовується на одній
з точок технологічної лі
нії,
доводилося ПОСІП з
відрами. Одне — важко,
ручна праця,
друге, —

треба встигнути
вчасно
зняти показники з кожно
го термометра, датчика, а
їх багато. І третє, найсер
йозніше — формалін шко
дить здоров’ю. Тепер цеп
процес
автоматизований,
формалін подається з до
помогою
стиснутого, по
вітря. оператору залиша
ються пульт і кнопки.
У цеху контрольно-вимі
рювальних приладів і ав
томатики, де працює і сек
ретар комсомольської ор
ганізації комбінату А. Ца
ренко,
багато
молоді.
Можливо, й тому, що це
автоматика, — молоді ж
хочуть іти в-ногу з часом,
а їм тут довіряють відпо
відальні роботи.-

Щороку,
наприклад,
приїздять кілька вихован
ців
Капітайівського
МПТУ-10. Вжз добре за
рекомендував себе цього
річний випускник Михайло
Білогірко. Він працює ста
ранно і грамотно. Як і йо
го старші товариші по ро
боті слюсарі Зоя Зайчспкб, Олена
Сніжко, Віра
Саприга,
Григорій Лазренчук,
якого
недавно
прийнято
кандидатом у
члени КПРС. Вони посіійно вдосконалюють -своє
вміння, а цс вагома пере
думова
зростання. На
приклад, Володимир Кознло, закінчивши технікум,
починав на комбінаті слю
сарем. Потім — майстер,

і от уже заступник началь
ника цеху, спеціаліст ком
петентний і активніш, най
активніший
раціона тізатор цеху. Торік, скажімо,
з його участю автоматизу
вали процес сушіння жо
му. Весь сезон
прилади
працювали безвідмовно.

Ремонт у олександрійсь
ких цукровиків пройшов у
заплановані строки, якіс
но. ііа
початку вересня
комбінат
видасть першу
продукцію першого року
одинадцятої п’ятирічки.
1. БОГУШ.
с. Приютівка
Олександрійського
району.

молу залізничної
станції
Знам’янка Володимир Мурга, інші товариші.

З обгояоренсго питання
Пленум прийняв постанову.
З інформацією по друго
му питанню порядку денно
го на пленумі виступив дру
гий
секретар
обкому
ЛКСМ України
Анатолій
Пєревозник. Було прийнято
відповідну постанову.

У зв’язку із закінченням
строків
повноважень об
ласного комітету комсомо
лу пленум постановив скли

кати чергову, XXII обласну
звітно-виборну комсомоль
ську конференцію в люто
му 1982 року
і встановив
норму представництва на
конференції —
один де
легат від 255 членів ВЛКСМ.
Делегати
обираються на
міських і районних комсо
мольських конференціях.

У роботі
пленуму взяв
участь заступник завідуючо
го відділом ОрганізаційноПартійної роботи
обкому
Компартії
України Б. С.
Ясинобський.

(Матеріали про
роботу
пленуму буде опубліковано).

Успішно
працюють у
нинішньому році трудів
ники
молочнотоварних
ферм нашого господарст
ва Вони вже продали дер
жаві 16350 центнерів мо
лока, дострокове виконав
ши вссьмимісячне завдан
ня.
З початку року у тру
довому суперництві ліди
рує молодий дояр Сергій
Конограй Його результат
— 2400 кілограмів молока
від корови.

В КВАША,
секретар
партнеру
колгоспу «ДружЄе».
Доличсь;лй район.

СПЛАВ УМІЙ
І ЗАВЗЯТТЯ
Не першг.1 рік добиєа*
сіься хороших
результа
тів комсомольське-.моло
діжний
колектив доярок
молочнотсверчсї
ферми
№
2
імені
60-річч»
ВЛКСМ
колгосп/ «Про
грес».. .Дівчагз очолюють
соціагістичиє
змагання
молодих гЕаринників Ноеомир-орсдссчоо
райо
ну.
У КОЛЄК1ИЕ>:, яким керує
комуніст Петро
Шевчен
ко, 18 доярок Сплав’умін
ня і завзяття
приносить
молодим
тваринницям
трудові успіхи.
Високих
НсДОЇЗ добиваються ком
сомолки
Біра Буденна,
Ніна Хижняк, Віра Ткачен
ко і, звичайно,
групкемсорг КМК молодий кому
ніст Ніна Шевченко.

В. БУРЯК.

На пасіках —

Новсмир гс роде ь кий
район.

медозбір
Щаслива, незабутня по
ра — медозбір.
Власне,
для пасічників то — жни
ва. Вже другі в нинішньо
му році.
Перші
були в
червні — з акації, польо
вих квітів мед тоді збира
ли. А оце
настала черга
запашного гречаного, світ
лого, аж прозорого із ко
нюшини та еспарцету...
Радісно на
душі у мо
лодого пасічника з колгос
пу імені Калініна Голованівського району
Миколи
Колісниченка: він успішно
виконав план продажу ме
ду державі, відкрив і ра
хунок надпланової продук
ції.
Любить він свою справу,
адже ще з дитинства мріяв
ходити біля бджіл. Чи не
тому й подався після шко
ли до радгоспу-технікуму.
Закінчи? його успішно.
...Золотом
виблискують
соти. Дивується
Микола:
вже на осінь повернуло, а
нектар прибуває...

На знімку: молодий
пасічник М. КОЛІСНИЧЕНКО.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

Стань ^ежігіоіголг ГПО

трудиться
КО/лСОМОВЮг
колгоспу «Победа» Ганна
Сулимова. Вона — один із
лідерів
соціалістичного
змагання серед молодих
доярок Кіровоградського
району.
Не так давно прийшла
дівчина на молочнотовар
ний комплекс, де працю
ють і її батьки. І вже до
сягає хороших
сезультаТІВ.
Торік Ганна надоїла по
3100 кілограмів /ходока еід
кожної корови.
Нинішні
здобутки вищі ніж за від
повідний період минулого
року.
На
сьогоднішній
день Ганна
надоїла від
кожної корови майже по
2500 кілогра/ич? молена.

!. ШУПА.
Кіровоградський район.

Вони приходили па ста
ЗНАК ГПО
діон після робочої зміни, у
таинсозняеяиг.
недільні дні, їх збирали в
на».
Фізкультурні
і
спортзалах, плавальних ба
ак.нвістн
сейнах, стрілецьких тирах. УЧОРА В КІРОВОГРАДІ ПОЧАЛИСЯ СТАРТИ ОБЛАСНОГО ФІНАЛУ ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ комсомольські
З БАГАТОБОРСТВА ГПО НА ПРИЗИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
рапортували про розвиток
Робітники, студенти, МО
фізкультури
і спопгу в
школярі,
ЛОДІ хлібороби,
І
підприємства. І потім дру
«Молодого комунара» — містах
і селах області,
коїрі переконані, що фіззі
II.
Пуди
перемогли
на
за
кращі
показники
в
об

про масові старти на •••єсть
культура і спорг невіцде
ласному О! ляді роботи ко 50-річчя ГПО. В ході та
ділі.иі від прані і навчаїї-- обласних змаганнях,
лективів фізкультури но ких стартів добповеличківия, віддавали їм більшу значківці з цехів заводів
впровадженню комплексу ці й гайворонні, скажімо,
частину свого вільного ча і фабрик боролись за при
ГПО. А в другому квар підготували відповідно по
су. І передусім — ГПО. зи «Молодого комунара».
талі приз «МК» вибороли 5616 і 5344 значківці. А
У багатьох колективах
Готувався стати
чемпіо
майбутні машинобудівни в Світловоаську їх збіль
проведено
ном свого колективу фіз фізкультури
ки.
свята па від
шилось на 7305 Кращі із
культури .з багатоборства спортивні
Саме представники та кращих з цього великого
ГПО комбайнер колюспу знаку 50-річчя Г1Ю. Маких боєздатних колскіи- затону спортсменів удоско
імені Володимира Ульяііо- -соиими стартами з багаговів і стали чемпіонами на налювали свою майстер
«а Світловодського райо борства нової о фізкуль
районних та міських зма ність. І ось вони сео' Д нас
ну Іван Харитонович. Що турного комплексу ознаме
ганнях, після яких згурту •— па обласному фіналі —
суботи виводила на кон нували цю дату юнаки та
вались команди
для дужі, красиві, мужні.
трольні сі ар ги своїх това дівчата
Гайворонського
в обласному фіна ті
Щасливою вам фінішу,
ри ні і в
інженер
.заводу іспловозоремонтного
за
чемпіонату країни з бага друзі, і нових зисог н» ста
«Червона зірка» мансі ер воду та Кіровоградського
тоборства ГПО на призи діонах. де майорять черво
спорі у СРСР Наталія Пу машинобудівного техніку
«Комсомольской правды». ні полотнища з написанії:
да — мала надію, що її му. У першому
кварта ті
Цей турнір учора урочис «Від зиячі'л
ГПО — до
колектив стане перемо ік року залізничникам вруН її з й ї м к а х: НРЕМОЯОДІПІ
Обіагті
’НМПЮ.’П
наймолодші минулорічні ..чемпіони
юе далі»,
нем серед цехових команд чсио перехідний
кубок саітпїщ n-f Аатоб< реТРа 1710 Олена ДРОБ ЯЗКО (Олсн- то відкрився на кірово елі мпійської
градському стадіоні «Зір- «Стань чемпіоном ГПО!».
сандр.я) та Олег ЛОПАТІ Н (Кіровоград).

20 серпня 1081 року
З епюр.

Герой Радянського Союзу Дмитро ^ильович
Тюркін — учасник перших битв на просторах Білору
сії РУ цих оборонних боях червонозорая» танки від»

ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТАРЯ

■■

Хліб для індустрії
Хлібом важкої інсдустрії
називають вугілля. Іисячі
тонн його щодня видають
на-гора гірники
шахт і
розрізів
виробничого
об'єднання «Олександріявугілля»». Сьогодні перед
у соціалістичному змаганні веде колектив шахти
За
хіВерболозівська».
ударну працю __ в десятій
|| п'ятирічці він був 36 ра
зів відзначений колегією
|1 Міністерства вугільної про
мисловості СРСР і УРСР,
ЗЦК профспілки вугільної
промисловості СРСР
та
республіканським коміте
том профспілки шахтарів.
Успішно завершив колек
тив і перше півріччя. ДоІбуто 32 тисячі
415 тонн
понадпланового
вугілля,
додатково пройдено 396
метрів проходки.

Вісімдесят два комсо
мольці,
об’єднані в три
КМК, ударно трудяться на
цій шахті. Комсомольськомолодіжна бригада вугле
добувної
дільниці № 1
В. Орловського (групкомсорг М. Різниченко) що
дня зиконує норми на 110
—160
процентів.
Добре
продумана
організація
праці, взаємодопомога —
ось складові їхнього успі
ху. Жодна зміна (їх у
бригаді три) не підніметь
ся з вибою, доки не під
готує робоче
місце для
своїх колег.
Ставши на
ударну трудову вахту, при
свячену
XXVI
з’їздові
КПРС, бригада видала по
над план майже 10 тисяч
тонн вугілля. А в дні ро
боти з'їзду — 2 тисячі —
□двоє більше, ніж перед
бачалося
зобов'язання
ми. Найкраще попрацюва
ла ця бригада
і підГрупчас
місячника найвищоїРізнипро
дуктивності праці. заочно
І комсорг Микола
ченко, який нині
| навчається на четвертому
курсі Дніпропетровського

гірничого інституту, шах
тарі Володимир Михайлое,
Микола Бабій особистий
прикладом запалюють мо
лодих шахтарів на звитяж
ну працю.
З повагою говорять на
шахті і про комсомольсь
ко-молодіжну ланку депу
тата міської Ради народ
них депутатів комуніста
A. Кудрі з вугледобувної
дільниці N° 5. Про шахтар
ську професію не скажеш,
що вона ювелірна. А от
Володимира Бенька, гірни
ка очисного вибою саме
так і називають — «юве
лір». Робоче місце Воло
димира — між ковейєром
і вибоєм. Щоб пересуну
ти секцію, треба вибрати
нішу і верх покрівлі. Ро
бота нелегка. Треба мати
неабиякий хист, бути фі
зично загартованим, щоб
вибрати нішу точно у ви
значеному
місці.
Від
B. Бенька залежить робо
чий ритм усієї ланки, і
молодий шахтар жодного
разу не підвіз своїх това
ришів.
Комсомолець Сергій Буличевський працює елек
дільниці
трослюсарем
внутрішахтного рейковзПіатор-з
го транспорту.
року — строк- невеликий,
та за цей час Сергій до
сконало
оволодів цією
спеціальністю.
— Безвідмовний у ро
боті, — говорять про ком
сомольця. Якщо трапля
ються непередбачені поламки
електрообладнан
ня, Сергій не чекає, поки
йому випишуть наряд, а
приступає до роботи. За
другий квартал він став
переможцем соціалістич
ного змагання, йому при
своєно звання «Кращий за
професією».
Є чим пишатися секре
тареві комсомольської ор
ганізації шахти «Верболозівська» Сергію Козачен-

і

ку. Комсомольська органі
зація міцна, згуртована не
працею,
тільки спільноюі
корисними
а й іншими
Наприклад,
справами.
І
хлопці у підшефному кол
госпі допомагали збирати
овочі.
І
відпочивають
комсомольці разом. А не
давно побували у них на
шахті гості з болгарською міста Шабли.
Та зупинитись сьогодні
значить
на досягнутому
завтра опинитися позаду,
Адже життя не ісгоїть ча
місті. Кожен день прино
сить свої турботи, ставить
нагальні проблеми, опе
ративне вирішення
яких
дає змогу працювати ще
продуктивніше, використо
вувати кожну робочу хви
лину з вагомою віддачею.
Одна з таких проблем —
створення нових КМК.
— У кінці минулого ре
ку, — розповідає Сергій
Козаченко, — на вугледо
бувній дільниці № 5 було
створено комсомольськомолодіжну
ланку. Але
проіснувала вона недовго.
Ще одна проблема: під
вищення кваліфікації мо
лодих шахтарів. Часто ква
ліфікація не
відповідає
роботі,
яку виконують
гірники.
Чи варто говорити про
це напередодні професій
ного свята — Дня шахта
ря? Сергій Козаченко пе
реконаний — варто! Коли
бачать
комсомольці не
вони
проблем, значить,
стоять на місці.
Завтра молодих гірниіз святом,
кіз вітатимуть
їм вручатимуть кзіти, ба
жатимуть нозих трудових
звершень. Вони заслужи
ли таку шану. Заслужили
за тисячі тонн вугілля, ви
даних на-гора понад план,
за сотні метрів понадпла
нової проходки.

■ л’і
.]

в. сдвельєз.

На знімку
(зліва
на
право): гос
тей Столику
МАНОЛОВ У.
Віру СЛЕГУ
і
першого
секрет а р п
місьнк ому
комсомо л у
Марію АТА
НАСОВУ
з
болглрсь к ого
міста
Шабли зна
но м л я т ь
із
шахтою
«Вер б о л озівська».

Фото С. КО
ЗАЧЕНКА.

КОНКУРС

МОЛОДІ
ДОНЕЦЬК. У найбільшо
му а шахтарському місті за
лі Палацу «Юність» урочис
то відкрилася
VII зустріч
радянської і західнонімець
кої молоді. Вона проходить
у рамках традиційного спів
робітництва КМО України і
круга молоді землі Бремен
(ФРН), що об’єднує демо
кратичні,
антифашистські
організації і союзи.
Радянські робітники, кол
госпники, студенти та їх ро
весники з ФРН обміняють
ся думками а ході семіна
ру «Молодь, роззброєння і
науково-технічний прогрес».
Учасники діалогу молоді
двох країн, який триватиме
тиждень, побувають у тру
дових колективах вугільних
шахт, у колгоспах і радгос
пах, відвідають
робітничі
палаци і .клуби, вузи і шко
ли Донецька.

Ю. ЮНСі

Себе показати,
у колег повчитись
Закінчився обласний кон
курс працівників зв’язку
«Кращий за професією».
Мета конкурсу -• дальше
вдосконалення професій
них знань і майстерності,
обмін досвідом по засто
суванню
прогресивних
форм обслуговування, під
вищення
кваліфікації і
якості роботи.
Учасників привітали за
ступник начальника облас
ного управління
зв'язку
Ф. Г. Манухін, завідуючий
відділом робітничої і сіль
ської
молоді
обкому
ЛКСМУ В. Карпенко, стар
ший інженер по експлуа
тації МТС В. М. Вод я ніцць
ка,
старший
інженер
служби поштового зв’яз-

ку Є. Г. Руголь, старший
інструктор центрального
телеграфу Т. П. Вовченко,
інженер обласного пункту
збору, підготовки і пере
дачі даних
В. В. Берегуленко.
Серед молодих зв’язків
ціа кращими на конкурсі
були телеграфістка Кіро
воградського
головпош
тамту Антоніна Бухтіяроза
і телефоністка
Кірово
градської обласної
між
міської телефонної стан
ції Тетяна Недільська.

Переможці
візьмуть
участь у республікансько
му конкурсі,

тих ящерів, що підступною громовицею заповзли на
радянську землю...

диму і поміж руїн, першим
'рРИЧІ за добу лейтепробився до вокзалу і об
1 кант Тюркін і його стріляв
ворожий ешелон.
екіпаж у складі молодших
З’єднання 1-го Краснокомандирів І лазкіна, Пархоменка і Пастухова за г радського механізовано
го корпусу, які вів герой
лишав палаючу машину,
пересідав па інший «1-28», ■ Перекопу генерал Соломатін, вийшли на опера
щоб загальмувати шалену
тивний простір. ІІа картах
ходу круппівського залі
командирів
позначалися
зяччя.
Новосанжарський та Кре
Танкісти стали свідками
менчуцький напрями. По
безсмертного подвигу лей
переду ніс свої води ста
тенанта Олександра Тур
рий Славутич...
кова. Його танк спалахнув
ІЗ СПОГАДІВ І. Ф. ГОРНО
під час контратаки. Здава
ВА, ПОЛКОВНИКА У ВІД
лось, що всі герої загину
СТАВЦІ,
КОЛИШНЬОГО
НАЧАЛЬНИКА
РОЗВІДКИ
ли у вогні. Та ось над
КОРПУСУ:
«На
світанку 22
баштою піднялась постать

СТЙЛЕВИИ

Наші воїни зустріли ?<
дружним вогнем’і здолали,
Понад дві доби біітц.-д
танкісти капітана Тюркіна
в районі Мпшурнного Ро,
гу. Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР ві і 2у
грудня 1943 року лНца",і
броні, у тому числі і к0,
маиднр
2-го батальйону
Дмитро Васильович Тюр.
кін, були удостоєні енсь
кого звання Героя Радян
ського Союзу.
фронтові слогі.
ДОРОГІ
ди у мене пов’язані з

Кіровоградщиною. Для ме
не и визволення почалося
я листопаді
1943
рону
Наш батальйон наступав у
напрямі Олександрії і да
на Нову Прагу, Кіровоград
Одная прорватися до 0о1
ласного центру з ходу
вдалося, бо на
той час
противник розгорнув про
ти нас велике моторизова
не з’єднання», — читаємо
у спогадах героя-фронто
вика.

/:

Батальйон вступив під
- Новою Прагою в дуель з
«тиграми». Багнюка стри
мувала маневр, а фашис
ти зайняли висота і спаді-

НА УРОК МУЖНОСТІ

у тліючому комбінезоні.
Окупанти
завмерли від
несподіванки,
на -мигь
опустили жерла автоматіз.
З вигуком
«За партію!
Прощавай, Вітчизно!» офіцер кинувся в юрбу гіті
слабіючими
лерівців
смикну? чеку
пальцями
Так
загинув
гранати.
улюбленець Ю-го танко
вого полку, гітарист і ве
селун Олександр Турков.
Страждання
народу
кликали бійців на священ
ний бій. Довелося танкісту
Дмитру Тюркіну воювати
і и
складі
піхотинців.
Пальці
до заніміння на
тискали
то
трофейний
«шмайссер», то вітчизняну
«трьохлінійку/-, то коман
дирський ТТ. «Ми тоді го
тові були кидатися на есе
сівців з саперною лопатою
і навіть голіруч», — при
гадував Дмитро Васильо
вич. А земля гула, клеко
тіла вибухами, стогнала
зраненими ярами і обпале
ними березами.
ИНУЛИ страшні часи
відступу і боїв в обо
роні.
Визначна віха у
фронтовій біографії Д. В.
Тюркіна — бої у грудне
вих снігах під
Москвою,
коли уральські «трндцятьчетвірки» зливою помсти
рушили на фашистів.
— Піхто і морозу не по
мічав, усі відчували, іцо у
битві за нашу столицю ми
запалювали зірницю Пере
моги, — говорять ветеран.
У боях зростав досвід
молодого командира, від
бою до бою гартувалися
мужність і відвага. В січ
ні 1943 року старшого лей
тенанта Дмитра “
Тюркіна
прийняли до
лав партії,
Зустрічний
танковий бій
спалахнув
_
____
відразу
після
партзборів батальйону, що
відбулися у напівзруйнованому бліндажі.
Сші Мордовії ступив на
землю України, Під час
вуличних боїв у Полтаві
ного танк, маскуючись у

М

Ще в кінці навчального
року штаб клубу «Патрі
от», що діє
3 КрасногірСЬКІИ восьмирічці,
почав
готуватися до літа. Обго
ворювались
туристські
маршрути піонерських за
гонів, розподілялись обо8 ЯЗКИ, складались карти
Де.? 3дНЯТТЯ юних тУРисНа уроці мужності діз
нались семикласники
Діяльність
у Велику
чизняну війну підпільної
комсомольської організаЦії «Партизанська іскра» у

було Мало. ХоХГХ"

£ ™\п
-ро Р°^спартаківців. І

члени ,иу6у „п—
РІШИЛИ побувати а .вирішили
героічному селі.
Ш7і «-і» триааа
Незабутні зустріч; похід,
з ветеренами війни,

«олмшні-

ГВАРДІЄЦЬ
вересня 1943 року 2-й ба
тальйон
219-ї
танкової
бригади, очолюваний капі
таном Д. Тюркіним,
про
рвався крізь бойові поряд
ки ворога, знищуючи його
вогнем
і гусеницями. На
максимальній
швидкості
танкісти першими вийшли
до річни Ворскли а районі
Нових Сзнжар, перерізав
шій залізницю
Полгала —
Кременчук.
За батальйо
ном Тюркіна хвиля за хви
лею
йшли
танки всієї
бригади».

У штаб генерала Соломатіна летіли позивні «Бе
рези» — комбата Дмитра
Тюркіна: «Бій веду на
околиці Кременчука. Гіт
лерівці поспіхом відходять
до Дніпра».
Здійсшізши
маневр,
танки капітана
Рюркіча увірвалися па ву
лицю Карла Маркса.”А до
цього ного екіпаж підбав
три «тигри».
— Біля
будинну Мі 23
вулиця була перегородже
на дротом
з табличками
«Замінозано». З вікон до
линали музика і п’яні го
лоси
гітлерівців. Однак
стріляти в будинок ми не
хотіли, бо там могли бути
й мирні жителі. Та незаба
ром звідти вийшов німець
кий солдат,
побачив наш
танк, зчинив галас.. Пови
скакували й інші. Тут ми
їх накрили
вогнем,
—
пригадує Д. 8. Тюркін,

За визволення Кремен
чука капітан був нагород
жений орденом Червоного
Прапора, його поздоровно
генерал Соломатін. І Іа
честь визволителів
Пол
тавщини
салютувала
Москва.
— Я — «Береза». Веду
бій на схилах Мншурпного
Рогу. Дніпро наш навіки!
— знову серед тріскотні
кулеметів та скреготу гу
сениць лунав голос ком
бата.
200 танків з 23-ї дивізії
СС кинув ворог, щоб лік
відувати плацдарм.

валися взяти верх після
поразки на дніпровських
кручах. В районі Нової
Праги, Верблюжин, Ноигородки, до самого Кіро
вограда розгортався тан
ковий корпус СС, посиле
ний самохідними гармата
ми і польовою артилерією.
З повітря загарбників під
тримували зграї «юнкерсів». У тих грудневих бою:
особливо відзначилась 13-а
гвардійська дивізія з кор
пусу генерала Родимцева.
Піхотинці вміло взаємоді
яли з танкістами, які при
кривали
їх та гармашів
своєю бронею.
А КІРОВОГРАДЩИІЦ
і закінчився фронто
вий шлях Дмитра Іїоркіна. Як кращого команди
ра, його направили у вій
ськову академію. У стінах
цього навчального закла
ду він не раз зустрічався
з генералом Соломатіннм.
Однополчанам
було ідо
пригадати — воєнними до
рогами йшли поруч і . со
рок другого, з Налінійського фронту.
* "* *
Багато років віддав но ••
ковник Тюркін службі V
лавах
Радянської Армії,
готував
надійну зміну
фронтовим
побратимам.
Недавно па адресу героя
прийшла бандероль з річ
ної Мордовії. Земляк.«
прислали книгу про Герої»
Радянського Союзу —
уродженців Мордовії, на
титульному листі напис:
«Па довгу і добру пам’япвідважному сину землі
мордовської Дмитру Васи
льовичу Тюркіну І родиііі?-.
У кинзі є нарис і про його
ратні подвиги.

Н

В. БУХТІЯРОВ,
краєзнавець.

Покликав «Патріот»
ми партизанами, рідними
героїв
«Партизанської
іскри», вивчення докумен
тів музею комсомольської
слави Кримки...
Це не перший туристич
ний похід.
Були тут і ба
гаття, і запашний чай, піс
ні До глибокої ночі. Але
не цікавість, а священний
обоз язок перед пам’ят
тю тих, хто ціною власно
го життя наближував Пе
ремогу — ось що керува
ло учасниками походу. Ми
прагнули прилучитися до
витоків подвигу.
Не забудуть п’ятиклас
ники поїздки в місто-геР°й Київ, Скільки новог?‘ цікавого дізнались юні
піонери а столиці Украї
ни!
Відвідали історичні
місця — Софіївський сооор. Києво-Печерську лав-

ру. Найбільше враження
справив на нас
недавно
відкритий
Український
державний музей Великої
Вітчизняної війни. Тут ве
личний подвиг радянсько^
го народу
висвітлюють
фотографії,
документи,
скульптура й живопис. З
гнівом і біллю слухали ді
ти про ЗЛОЧИНИ гітлерівці*
на рідній землі
під час
екскурсії «Звичайний фа
шизм». Відвідали меморі
альний комплекс
на Лу*
к’янівці. В знак вдячності
за чисте небо
й щаслив»
дитинство
діти поклали
квіти на могилу Невідомо
го солдата в парку Слави.

А. СЕМЕНДЯЄВА,
вчителька Красногір*
сьної
восьмирічної
школи.
Голованівський район.

З сшор,

АНОНС

ДЛЯ БІЙЦІВ СТУДЕНТСЬКИХ
. СТОРІНКА
un₽u в «Vfliuv
СТУД£НТСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИХ ЗАГОНІВ
і] ЧЛЕНІВ ТРУДОВИХ ОБ ЄДНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

СЕМЕСТР

У

РОБОЧІЙ

СПЕЦІВЦІ:

Обласний конкурс му- ки в кожній. Кращими жюлярів серед бійців СБЗ рі одноголосно визнало
відбувся на базі будзагону
Юрія Телятника і Анато
«Старт» Кіровоградського
педагогічного інституту у лія 1 каченка із «Старту».
Новій Празі Олександрій Хлопці стали учасниками
ського району. Його орга республіканського конкур
нізатори —
працівника су мулярів
серед бійців
ПМК-297 тресту «Кірово- студентських будівельник
градсільбуд» — зібрали загонів, який проходив у
вісім ланок по два чолові- Вінниці.

НАСТРІЙ

СТУДЗАГІН—ЦЕ
ТАК ЗДОРОВО!
Наш загін
«Спартак»
працював на Олександрій
ському заводі продтова
рів. Були спочатку труд
нощі і невдачі, ми долали
їх. Освоївши процеси тех
нології виробництва, ста
ли повноправними
чле
нами заводського колекти
ву. Не було такого цеху на
підприємстві, де б не пра
цювали спартаківці.
Трудилися дружно і від
почивали змістовно. За це
ми вдячні Олександрійсь
кому міськкому комсомо
лу, який організував для

ХРОНІКА

ф *
У фестивалі членів СБЗ
Олександрійської зони взя
ли участь сім загонів:
«Колос»—технікуму меха
нізації
сільського
гос-.
нодарства,
«Прометей»
Гдйворонського машино
будівного технікуму, «Про
метей»
Кіровоградського

машинобудівного техніку«
му, «Корча'гінець» Кірово
градського педагогічного
інституту, «Медик» Олек
сандрійського
медучили
ща, «Горизонт» (КІСМу) і
«Старт» Кіровоградського
педінституту.
Перше місце завоювала
бійці «Корчагінця».

Ділового, робочого на
нас зустріч із бійцями бу БУДУЄМО КРАЇНУ —
строю студентам не позпдівельного загону «Гори
_____
БУДУЄМО
СЕБЕ
чати, а в свято
ударної
зонт», вечір
у дискотеці,
праці він
був особливо
присвячений творчості Во
піднесений, і
радісний.
лодимира Вцсоцького.
Добре потрудилися члени
Мали дівчата і підшеф
бригад
В. Поповича та
них — вихованців дитсад
В. Каліберди. А па дільни
ка № 27 «Червона шапоч
ці виготовлення
бетону;
ка». Ми
виготовили для
де працювали комісар за
малят багато різних ігра
гону Микола Збарський і
шок, читали
їм книжки,
боєць Василь
Колодєєн,
гралися з ними.
Перше серпня надовго було видано 35 кубічних
Повернувшись додому, запам’ятається бійцям бу
кожен боєць «Спартака» дівельного загону «Гори- метрів розчину.
При підбитті підсумків
відчув, наскільки він змуж зопт-81» (Кіровоградський
нів, подорослішав за від інститут сільськогосподар дня командир СБЗ Олек
носно короткий час пере ського машинобудування). сандр Буйновський пові
бування у загоні. Кожен з У цей день — свято удар домив, що «Горизопт-81»
радістю
і задоволенням ної праці — ми трудилися перерахував у фонд будів
нині каже: «Студзагін — у фонд будівництва міста ництва міста Гагаріиа 270
карбованців.
цс так здорово!»
Гагаріиа. Всі бійці відчу
О. ЛИТВИНЕНКО,
вали себе причетними до
Л, ТИЩЕНКО,
боєць загону «Горикомандир
загону
грандіозної, великомасш
зонт-816», член престабної будови, яку веде
«Спартак» Кіровоград
центру СБЗ.
ського педінституту.
все студентство країни.

УДАРНОЇ
ПРАЦІ

Ти не гасть на землі,
творець і господар.
Зводь мости веселкові
Я Диво-міста.
Хліб вирощуй і сад.
Перетворюй природу—
В цьому щастя твоє Я мета.
ПОЧАТОК

Поруч з дорослими
На жнивах-81 у нашо
му районі славно потруди
лися вісімнадцять сімей
них екіпажів, де поряд з
батьками працювали і си
ни. Приміром, у колгоспі
«Шлях до комунізму» най
кращим визнано екіпаж у
складі В. II. Забіяки і йото
енна Миколи, котрий ком
байном «Колос» намоло
тив п’ять тисяч центнерів
зерна і зайняв перше міс
це у господарстві. Успіш
но віджннвували у колгос-

пі імені
Карла Маркса
1. Д. Горбов із сином Ві
талієм, С. Д. Панасенко із
племінником
Сергієм,
Л. Ф. Хащсватськпй із єн
ном Олегом та багато ін
ших. Впоравшись із уро
жаєм у своєму господар
стві, сімейні дуети виру
шили на допомогу у сусід
ній колгосп імені Жовтне
вої революції.
М. НАКОНЕЧНИЙ.
Новоархангельський
район.

Не пригадують працівни
ки Новоукраїнської район
ної станції юних
натура
лістів такого дня, коли б
не бачили біля
кліток з
кроликами
семикласницю
Новоукраїнської
десяти
річки Ь6 6 Таню Бубнову.
Все літо дівчинка догляда
ла тварин: годувала їх,
чистила клітки
тощо. Та
ню цікавить усе: і яні є
породи тварин, і як □они
ростуть, і який корм більше полюбляють...
Кролі — то давм-: серйозне захоплення учениці.
1979 року вона, як кра
щий юний
кролівник об
ласті, відпочивала
в рес
публіканській піонерській
здравниці
«Молода гвар
дія».
На
з н їм к у:
Танл
БУБНОВА зі своїм підопіч
ним.
Фото 8. РЕШЕТНИКОВА.

Складне

завдання.

Фотоетюд М. ТУРА.

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ'
Світловодського
району,
Однак наша зустріч все ж
відбулася...
2.
Настрій у Леоніда Сьомочкіна і його друзів то
го ранку був
спокійний,
млявий і... байдужий.
— У нас були свої пла
ни на канікули.
— Нас пізно попереди
ли про загін.
— Студентський загін, а
сою сапає. Це ж сміх...
— І взагалі, ми не на
строєні працювати в кол
госпі...
Так, саме не настроєні.
А чому? Пізніше
із роз
мов з директором учили
ща Ж. А.
Курнішовим і
секретарем — завідуючою
відділом учнівської МОЛО
ДІ Світловодського міськ
кому комсомолу Ольгою
Литвиченко
вияснилось:
про створення загону їм
було відомо ще з берез
ні. Ситуація в Микільському, куди приїхали хлопці
працювати, могла б бути
зовсім іншою, якби на
зборах
комсомольських
І __ / ...... ще тоді,
учнів училища,
навесні, секретар коміте
ту комсомолу
Людмила
Морозова і представники
міськкому комсомолу по
яснили, що
набирають у
.. студентський
загін лише

ПРОПАЛО ЛІТО
ДЛЯ УЧНІВ СВІТЛОВОДСЬКОГО УЧИЛИЩА № 5. ВИНУВАТЦЕМ
ЦЬОГО СТАВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ЗАГІН. У СКЛАДІ ЯКОГО
ХЛОПЦІ ПРАЦЮВАЛИІ В ЛИПНІ НИНІШНЬОГО РОКУ.
1.
надійшоз
До редакції
лист. «Добрий день, дороПише тобі
га редакціє!
учень технічного училища
№ 5 м.
Світловодська
Сьомочкін Леонід. Нині я
разом зі своїми товари
шами по групі проходжу
виробничу
практику на
одному
з
підприємств
міста. Скоро вона закін
читься, і мали б початися
канікули. Але
дирекція
училища повідомила, що
в 20 липня ми працювати
мемо в сільськогосподар
ському загоні. У зв’язку з
цим прошу відповісти на
таке запитання:
у якому
порядку проходить запис
У студзагони, і чи м.тє
право дирекція училища
примусово направляти уч«
ніа у загін?»
Перш за все ми прокон
сультувалися
у комісара
обласного штабу студент
ських будівельних загонів
•горя Голубовського. Ось
.
Що він сказав:

— Студзагін — справа
Тут доречно сказати, що
добровільна і тільки доб
більшість загонів, створе
ровільна. На цьому й ба
них на базі П'ГУ, добре се
зується основний принцип
бе проявили. Взяти хоча б
його організації. Створен
для прикладу бійців СБЗ
ня ж студентських загонів
Кіровоградського техніч
із числа учнів ПТУ в на
ного училища № 1. Вони
шій області практикується
допомогли своїм ровесни
вперше. В училищах ство
кам
із
Капітанівського
рюють спеціалізовані гру
МИТУ № 10 будувати но
пи: ти в майбутньому бу
вий кількаповерховий гур
дівельник — поєднуй ви
тожиток.
Майбутні механі
робничу практику з робо
затори із Бобринецького
тою в СБЗ. Вчишся на ме
СПТУ № 2 поєднали ви
ханізатора — будь ласка,
робничу практику із ро
йди
в механізований за
ботою в
сільськогоспо
гін. Міг би успішно пра
дарському загоні — допо
цювати на підприємствах
могли
хліборобам радСвітловодська й загін рагоспу
«Олексіївський»
діомонтажників.
Прото
цього ж району збирати
обласне управління сіль
зернові. Позитивних прик
ського
господарства по
ладі* я міг би назвати ба
просило направити групу
гато.
молоді на сільськогоспо
дарські роботи в село Ми« _ П ИСТ Леоніда Сьомочк** на викликав тривог/,
нільське Світловодського
І ось кореспондент при
району. Вчасно не про
був до Світловодська. Тут
слідкували за створеннях*
вияснилося, що автор лис
і організацією загону, то
та вже
виїхав
у складі
му робота учням стала но
. студзагону
в одне,із сіл
радістю, а клопотом...
і

учнів із групи регулювальників апаратури (во
ни єдині 8 училищі навча
ються не рік, а півтора).
Якби повідомили, що чле
ни студентського загону
не тільки будують, а й за
готовляють корми
для
громадської худоби, пра
цюють на токах, підприєм
ствах, у лікарнях, піонера
ських таборах...
загін
Про
майбутній
нам
знав уже знайомий
Леонід Сьомоякін — ком
сорг групи. Сказав про це
товаришам. Гі, як і він
сам,
були категорично
проги. Дарма намагався
Станіслав Позняков
(до
речі, єдиний з групи, кот
рий сприйняв цю звістку з
радістю) переконати това
ришів, що це ж так здо
рово — попрацювати вліт
ку у справжньому загоні.
Але чому все-таки хлоп
цям не хотілося
до Ми
нільського?
Адже ж не
білоручки тут зібралися.
Можна було б звинувачу
вати хлопців у безініціа
тивності, в тому, що вони
ставлять власні
інтереси
вище громадських. Мож
на було б, якби, повтори
мо,
міськком,
комітет
комсомолу училища готу
вали їх до цієї важливої
події, а вони виявили еле-

ментарний егоїзм. Якби
учням пояснили, що вони
в якійсь мірі першопрохідці
(адже
будзагони з
«петеушників» створюють
в області вперше), що са
пати ту ж саму
сою но
менш почесно, аніж пра
цювати на заводі (чи не
звідси бере свій початок
істина,
що всі професії
престижні?), що
тих, хто
працює в будзагоні, нази
вають бійцями.
Звичайно, не скажеш,
що учні виявили
високу
свідомість. Але це вже не
причина виникнення такої
ситуації, а наслідок неза
довільної
організаційної
роботи,
вірніше, майже
повної відсутності
її аж
до того /ломенту, коли |агін треба було посилати о
колгосп.
3.
Трудовий семестр. Длй
одних — це спогади про
дружну і веселу роботу,
про мозолі на руках і ве
чори біля вогнища з піс
нями під гітар/. Нарешті,
це почуття чесно викона
ного обов’язку. А хлопці
із Світловодського учили
ща № 5 зможуть згадати
хіба що власні нарікання
—і
самими
і невдозолення
т. КУДРЯ,
собою.
спецкор «Романтика».
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творчістю
ВІТЧИЗНЯНИХ покально - інструментальних
і рун. І Іро це дівчина напи
сала до редакції. Цитуємо
деякі рядки з її листа:
«Хотілося б, щоб розпові
ді про ансамблі, які висту
пали в Кіровограді,
стали
доброю традицією диск-за
лу. Думаю, не було б ціка
во по тільки тим, хто побу
вав па концерті,
а й усім
любителям музики».
Адміністрація
диск-залу
зі одна з Тетяною. 1 сьогод
ні ми вміщуємо першу pojновіль про гастролі в Кіро
вограді московського во
кально - інструментального
оркестру «Рапсодія». До ре
чі, торік Всесоюзна фірма
грамзапису «Мелодія» ви
пустила десятий диск з його
записами.

Музика і граматика

Водну станцію — в оренду
Двійка за матч
РЕЗОНАНС*
«Шановна редакціє! Про
читала я в газеті
огляд
пошти під назвою «І рамотно — це як?», у якому ВИ
торкнулися важливої теми.
Я й сама не раз замислюва
лась вад цим.
Яку радість відчуває лю
днпа, одержавші»
довюждапого листа! 1, мабуть,
кожному буває
трохи пепрпімпо, якщо він написа
ний безграмотно, неохаііно.
Звичайно. хіба можна осу
дити стареньку бабусю, яка
припустилася помилки
в
листі? Тим більше, якщо їй
довелося ходити до школи

„ №ШШ - ЦЕ ЯК?“ Про
лише кілька років. Думаєть
ся, що у
ньому випадку
граматичні помилки в листі
не применшують життєвої
мудрості слів дорогої .'по
диви.
Ллє якшо сучасна молода
людина має освіту і не нав
чилася грамотно писати, то
це характеризує її далеко
не з кращого боку. Це зна
чить, то людина
пустила
за вітром час, відпущсні:п
їй на навчання.
Л. ЧЕРЕДНИК.

емт Добровеличкіека».

Дуже полюбилися нашим читачам ліспі у виконан
ні Софії Ротару. Про не пишуть МаргарЬта По.чіда з
Новоукраїнки, Люба Балаиька з Помічної і а баїаю
інших.
За останній місяць надійшло найбільше листів —
сорок три з проханням надрукувати пісню «мш рід
кий край > М. Чолового. Багатьом вона подобається

ВІД РЕДАКЦІЇ. Відгуки на музиці можу дати фору не
статтю Я. Дерев'янко про одному знавцеві. Перепона
довжують надходити дз ре- и'ий, що мені че обов’язково
дакції. Наші
читачі мірку
ють, співставляють і дохо й грамотно писати. Письмен
ником я не
збираюся бу
дять висновку, що
безгра
ради
мотну людину
навряд чи ти...» Справедливості
що у
своєму
можна вважати сучасною. Є зауважимо,
у пошті диск-залу
і ніпька листі до редакції хлопець до
листів іншого спрямування. пустив усього три помилки.
Так, В. Д. з Олександрії вва
Адміністрація
диск-залу,
жає. ще людині, яка, скажі зваживши на те. Що думки
мо добре знаєтеся на музи розійшлися, залишає питан
ці, не обов’язково грамотно ня відкритим. Чи виправдо
писати.
вує захоплення музикою не
«Я знаю. — пише В. Д.. — знання правил
граматики?
всі сучасні ансамблі. Можу Сперечайтеся, доводьте, пе
на слух підібрати будь-яку
нових
музину і співати І хоч я не реконуйте! Чекаємо
знаю нотної грамоти, та в листів.

БИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
ОТГг'--

саме у виконавці Сойії Ротару. Адмішс грація дні і.залу пропонує вам, ніапог.ні читачі. пісню сМіп рід
шій кран» з репертуару вашої улюбленої співачки.

Мій рідний край
Слова і музика М. ГЛОЗГОБОГО.
Тям. де горн, полонини.
Де стрімкі потоки, ріки.
Де смерічок ген ио: май.
Лжтмці Ш: НЯ Иіі II).‘іСТі’рі.
Юності неначе. лю; е.
Про мій милий рідний край.

ЯРИСПІВ:
І V сінно даль нснад горами .ч.-ве пісня ця
Про -іудомііі нр; її. чарівний крен Черемош»
й ) '• р.у та.
Край, мій рідний і раіі. '
Нішчпііпі кш:н гав.чяття і труда,
‘Ги — моя любов,
Ги рідна матінко моя — земля)

СВІТ
ПРОНИЗАНИЙ

МУЗИКОЮ

Тетяна Дубина
живе в
селі Кропивіпіцькому ІІОРОТак співається в одній з
україпського району. Пра
прозвучали в
цює дояркою на молочне- пісень, які
концерті. Певно, в цн.х сло
вах відбилося творче кредо
колективу. Якби ми посга
вили собі мету
визначні її,
до якого напряму в сучас
ній .музиці належить «Рап
содія^, то зроби i n це було б
нелегко. В-програмі, приве
зеній до Кіровограда, було
все —від
«махрового»
джазу до класичної музики
у сучасному її прочитанні.
Вокально - інструменталь
ний
оркестр «Рапсодія»
приїжджав до нашого міста
вперше.
— З Кіровограда ми по
чали своє гастрольне турне
но Україні, — сказав ху
дожній керівник «Рапсодії»
В. М. Петренко. — Попере
ду — концерні г. Черкасах,
Полтаві, Чернігові, Сумах.
Сподіваємося, то ттіїшія
наша зустріч з кіровоградпями
— не остання. Ми
обов’язково
привеземо ДО
вашого міста нову програ
му.
С. ПЕТРЕНКО.

ІІ;і з н і м н у: співає во
кальна група ’ Рапсодії» у
топз'рпііі
фс'рмі.
Любиіь складі Тетяни КЛБЛШ. На
свою роботу. Л сучасна му дії ІЕЧПІКОВОЇ та Юрія
зика — то ще одне її .43- СІМ АГУТІ НА.
хоплеипя. Цікавиться вона
Фото В. РЕШЕТНККСЕА.

Приїжджайте в Прикарпаття,
Ярнїждікаїітс. .’події дебрі.
Завжди будуті раді вам.
Хлібом- сінно кас зустрінуть.
Файлу пісшо заспівають
В шану нашим світлим дням!

ПРИСПІВ.

Ill СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

ПОЗИЧАТИ МОЖНА
АЛЕ Ж ТРЕБА Й САМИМ ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИСЯ НА
СВОЇХ БАЗАХ КЕРІВНИКАМ ГДЙВОРОНСЬКОГО КОМІТЕТУ
ДСТ «ЛОКОМОТИВ»
7 — 10 вересня с Житоми
рі відбудуться фінальні зма
гання з веслування на бай
дарках і каное
за програ
мою НІ
республіканських
єпортивних ігор. Як готую
ться до цього турніру наші
«сслувлльники на місцях?
Відповісти можна було, оці
нивши результати юнаків та
дівчат з усіх добровільних
спортивних товариств. І ось
У
Кіровограді
зібралися
гайворонсьні залізничники,
аеанглрдівці
Світловодськз
(колектив
фізкультури ви
робничого
об'єднання
« Дніпроенергобуді н д у с трі;іі>). місцеві спчптаківці та
кеслувальнини
Новоархангальська (ДСТ «Колос»),
Лідерство відразу захопи
ли новоархангельці.
Юрій
Грищенко перекрив норма.ив
кандидата у майстои
спорту, виступаючи на байдарці-олиночці (500 м), і став
переможцем у цьому заїзді.
На такій же дистанції пер
шою була його одноклубни
ця Людмила Наконечна (до
кандидатського
нормативу

ансамблі
відомі
й невідомі

їй не вистачило
п'яти
се
кунд). На каноє-одиночці ще
один представник «Колоса»
— Едуард Соколов 500-метрівку подолав за 2 хвилини
10
секунд,
випередивши
всіх суперників
(норматив
кандидата у майстри— 2.06).
Потім Соколов разом з Олек
сандром
Вовнечком здобуч
перемогу на канос-двійці —
1 хе. 55 сен. (кандидатський
норматив
перекрито
на 2
секунди). На
кілометровій
дистанції байдарочник Юрій
Глущенно
знову вирвався
вперед
і фінішував з ре
зультатом 4 хв
5 сен. —
кошлатив першлрозряднингь
І тільки на 5000-метроиіи
дистанції на байдлрках-двійках перемогли
спаотлківці
Кіровограда
Валерій Микнтенко та Сергій Гончаренко
(20.46,0 — на 14 секунд кра
ще нормативу першого роз
ряду)
У командному заліку но
воархангельці
змушені бу
ли віддати
перше
місце
світловодцям.
«Дніпроенергобудіндустрія»
виставила

одинадцять спортсменів, які
стабільно виступали в усіх
видах програми, а за «Ко
лос» боролись
лише
сім
веслувальнинів.
Світловодці привезли в Кіровоград на
віть каное-сімку. Таким чи
ном. у авангардівців
най
більше очок — 117, у «Коло
са» — 96, «Спартака» — 90.
Так еллртаківці
Кірово
града втрачають позиції. Є
у молодих
спортсменів до
свідчені тренери, та не ма
ють вони зразкової спортив
ної бази.
Ніде
зберігані
човни, ніде навіть переодяг
тись.
У
гайворонціе вихопить
чаЕпани: є спортивна база,
але вона
використовуст.>,:я
неьміло — водну
станцію
«позичають» (здають п орен
ду) навіть столичним спорт
сменам, а місцеві
ви-ііку-.
ють, поки їм дозволять взя
ти справжній розгін. Керів
ники районної
ради ДСТ
«Локомотив» знову
пзгано
зорієнтувались,
укомплек
товуючи команду. Точ< тіль-

ни
три веслувальники з
Гайворона принесли нолєіітису залікові очки.
На подальше
сходження
можна надіятись світлозодцям. Тренери В. Сгнжзра та
В. Хр.’.пзченно (відзначимо,!
що вони працюють з юннмиі
ееслувальмикамн
значно
менше, ніж спартаківці чи
їхні колеги з «Локомотиза»)
вже бачать своїх
вихован
ців у ранзі майстрів, бо з
кожним стартом зростає їх
ня майстерність. І керівни
ки
«Дніпроенер-обудіндкстрії» та обласної
ради ДСГ
«Авангард»
допомагають
веслувальникам.
Звичайно,
у них теж є свої проблеми.
Але вони розв'язуються. А
в спартаківців, як .кажуть,
немає просвітку.
Все ж турнір у Кіровогра
ді відкрив нові
імена — 5
спортсменів
виконали нор
мативи кандидатів у майст
ри 29 — першорозрядників.
Розширюється
географія
колективів, де діють секції
з
веслування.
Донедавна
лише у Кіровограді ми мог
ли спостерігати за поєдин
ками на байдарках і каное.
Тепер цим видом спооту за
хоплюються юнаки і дівча
та Вільшанки, Новолрхангельська. Гайворона. Світлеводська І вже час наставни
кам юних спортсменів виво
дити своїх
вихованців на
змагання вищого вангу, час
помірятися
з
іменитими,
на що здатна наша збіочл,
покажуть старти
у Жито
мирі,

м. ВІНЦЕВИЙ.

ФУТБОЛ
г-г---;—----- "та

«Суднобудівник»
Нерівним

було СТаїІОНПіП'1

клубів у таблиці п'ятої Vit
«Суднобураїнсьь'ої зони.
Ліпник» -• інаходпнся на треа господарі
ТІЙ СХОДИНЦІ,
па десятій. Та
стадіону цс не дс
; ’л.о вилинуло на хід
ПОДІЙ. < Вінка . від стартовофінального свист;.':)
10 до>
судді всесоюзної
категорії
НІ евнова
киянина Бориса
атакувала значно гостріше.
ніж супеїи'пк. Уже1 па восьСамомій хвилині Валеній
фалов лту'чін егільннм уларом у голкіпера гостей Вік
тора Стспяноші.
По трид
цять

ТІІСТ'Й

ХВПЛІІ’ІІ

. ЦСІІТ-

г.алі.шпі захисник Олександр
Сміічснко головою посилає
м’яч шипе, воріт
миколаїв
ців.
Другий тайм теж поч;:и<'Я
штурмом наших земляків.
На сорок шостій хвилині
п.оротир
< Суднобудівника»
і'рлтовуе спій колектив від
неминучого гола.
- Пастир.іпе'сті.
гостей
увінчалася ’-спіхом. Па сім
десят шостій хпнлшч їхній
нападаючий Сергій Шолченио не без «допомоги» наших
ла.хисннкіп вивів свій клуб
уііорел. Цей
єдиний гол і
ІІТЯННПСЯ перемеленим.

Кіповогр.'їдЦі' затіяли вже
десятої поразки. В останніх

двох матчах у себе вдома
воші набрали лише ОЛІЮ ОЧно. їхня і ра стає скувріо І
нерівною, вона
хибує не
вмінням гравців влучити в
Ціль. Тому іі не динно, що в
протоколі змагань останньо
го поєдинку тренери Н1ІСТЛвн.'іп окремим футболістам
не тільки двійки, а навіть і
одиниці.

З кожним туром все мен
ше глядачів
приходить па
матчі у Кіровограді з учас
тю «Зірки». Над цим треба
серйозно .замне пітнся відпо
відним спортивним органі
заціям. Адже до закінчення
сорок четвертого чемпіона
ту
залишилося пронести
всього одинадцять матчів—•
шість із них і<а чужих .по
лях.

В. о, редактора
А. РОМАНЮК. *
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