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Спілки

ОРГАН КІРОВО

Виходить 
® 3 грудня і 939 р.

Життя

НОВЕ ІМ’Я

Скільки
ко штує

збори з поряд- 
вміти, творити і

Романом Біпс- 
Світлакою Дубі-

—---------------- ’--------------- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ! —

МошоЗий ковікнар НОМСОМОЛЬСЬ К [: 
ЗБОРИ «ВЧИТИСЯ, 
ЩОБ ЗНАТИ, ВМІТИ, 
ТВОРИТИ І БОРОТИ
СЯ».

Нині у загальноосвітніх школах області проходять 
Всесоюзні відкриті комсомольські 
ком денним «Вчитися, щоб знати, 
боротися». Вени — конкретна програма дій усіх ком
сомольських організацій на навчальний рік.

Наш кореспондент побував на таких зборах у деся
тирічці № 17 м. Кіровограда і зустрівся із секрета
рем комітету комсомолу школи дев'ятикласницею 
Раїсою Романюк, восьмикласником 
броьом, ученицею десятого класу 
кою. і от яка вийшла розмова.

Ось і осінь настала. Ти
ха і тепле. Погожі верес
неві дні радують трудівни
ків колгоспу імені Леніна 
Ь.овоукраїнського району. 
Нині тут повним ходом іде 
збирання пізніх культур.

— Із сієбою озимих ми 
ежє впорались, — посвя
чує мене в господарські 
гурботи- головний агро
ном колгоспу Григорій 
Григорович Баран. — Ни
ні приступили до копання 
цукрових буряків, збирає
мо кукурудзу, звільняємо 
поля від пожнивних реш
ток, закладаємо в траншеї 
силос.

Успішно ідуть польові 
роботи у четвертому від
ділку цього колгоспу. Бу
ряки тут збирають іпатов- 
ським лтетодом: комплекс
ними загонами. Ефективно 
використовувати його до- 
зволясдобре оснащений 
технічний парк господарст
ва, у якому чотири потуж
них бурякозбиральних 
комбайни, шість гичкозби- 
рельних лєашин. Цю техні
ку здебільшого експлуату
ють механізатори із солід
ним стажем роботи Анато
лій Кретов, Володимир Хо-

ВАГОМИМ ПОЧАТОК Б

/ленника, нашого земляка 
Юрія Яновського. Комітет 
комсомолу закликає всіх 
учнів боротися за право 
присвоєння десятирічці 
ім'я цього видатного пись
менника. Давайте створи
ло власний музей Юрія 
Івановича Японського, да
вайте вчитися у його ге
роїв. як треба працювати, 
як треба любити рідну 
Батьківщину.

Р. БіЛОБРОВ:
— Тема сьогоднішніх 

зборів — «Вчитися, щоб 
знати, вміти, творити і бо
ротися». Пряма відповідь 
на запитання, з яким я 
часто стикаюся Саме так 
— вчитися, щоб знати. 
Щоб у будь-яку хвилину 
стати на захист рідної Віт
чизни, щоб рости людьми 
з великої літери. А часто 
доводиться чути: «Якщо я 
добре вчитимуся, батьки 
пообіцяли купити мопед, 
джинси, магнітофон...» 
Оце так постановка питан
ня! Виходить, п’ятірки 
обіцяну дорогу річ?

С. ДУБІНА:
— Вісім років підряд я 

була круглою відмінни
цею. Все мені було ціка
во. П’ятірки постійно ряс
ніли у моєму" щоденнику. 
І раптом... у дев’ятому 
класі я себе не впізнала. 
Все робила так, як і рані
ше, але появилися четвір 
ки, зник інтерес до нав
чання. У чому справа? Не 
це запитання я не знахо
дила відповіді. І нарєшт 
виявила причину. Вона — 
у Еласній неорганізованос
ті. Таке відкриття я зроби
ла, згаявши цілий рік. Оі 
чим закінчується, коли т- 
не вмієш або не хочен 
себе правильно організу 
вати. Дала собі слово ви 
правитися, хоч і часу ду
же мало, адже я десяти
класниця. Зацікавилася 
системою самоосвіти, яка 

і пропонувалася нам у гурт- 
т ку «Учись учитися». Яка 
і потрібна і захоплююча це

Р. РОМАНЮК:
— Поки що ми школя

рі. І не виробляємо ніяких 
матеріальних цінностей, в 
тільки споживзємо їх. То
му наш найперший, найго
ловніший обов’язок — 
учитися, боротися за міцні 
і глибокі знання. Мабуть, 
не одному з нас на уро
ках буэае нецікаво і нуд
но. Хто хоч раз задумував
ся, чому так виходить? А 
-ому, що деякі учні (в то
му числі комсомольці) по
гане готуються до уроків. 
Коли їх викликають до 
дошки, вони починають 
щось незрозуміле бурмо
тіти або ж зовсім мовчать. 
Яка користь від такого 
уроку? Не можна сказати, 
що у нашій школі нездіб
ні учні. Просто вони, буду 
відвертою, лінькуваті. Це 
стосується Юрія Микитен- 
ка, Сергія Свинкіна.. Віти 
Непокритої, Юрія Якушен- 
ка, Сергія Слободянюка... 
«Часу не вистачає», — час
то кажуть ці учні. Дивно, 
чому ж він завжди є у 
Романа Білоброва. Олени 
Босої, Тані Говді, Оксани 
Голик, Юлі Головкіної, Мі- 
лани Бухарової. Ці комсо
мольці встигають усе: й 
до уроків добре підготу
ватися, і шкільні гуртки 
відвідувати, і виконувати 
масу громадських дору
чень. До речі, про дору
чення. Нині у школі триває 
місячник по заготівлі кор
мів для громадської худо
би. Більшість учнів добро
совісно поставилися до та
кої потрібної справи. Взя
ти хоча 
8ін поки 
класного змагання — 936 
кілограмів скошеної тра
ви на його рахунку. А чим 
пояснити такі цифри: 
восьмий «Б» — 47 кіло
грамів, восьмий «В» — 23, 
восьмий «Д» — 9?..

А ще хочу запропонува
ти всім таку справу: майже 
всі ми живемо 
мікрорайоні, де 
вулиця носить

Микола приступив до зби
рання буряків. ~ 
ааолодий механізатор 
гичкозбиральній

На його
60 гектарів 

площ. Перші
ДЛЯ КОМ.СР-

мітет комсомолу колгоспу 
напроЕити його на жнива. 
Трудився у збирально- 
транспортному загоні, 
яким керував Л. К. Колє-і- 

здав свій 
перший хліборобський ек
замен. Разом із наставни
ком вони завоювали друге 
місце по крлгоспу на ко
совиці ранніх зернових. А 
потім Леонід Кузьмович 
узяв Миколу е механізова
ну ланку по вирощуванню 
цукрових буряків. Хлопець 
не підвів старшого товари
ша. Він добре потрудився 
на сівбі цукристих: вносив 
у грунт гербіциди. А нин:

менко, /Ликола Конько, 
ланковий механізованої 
ланки Леонід Колєчкін. А 
ось комсомолець Микола 
Ткач на бурякових жнивах 
працює Еперше. Ще навес- кін, і успішно 
ні ланковий запримітив 
цього хлопця. Роботящий, 
розбирається е техніці, при 
потребі попорається зайву 
годину біля трактора чи 
комбайна.

Раніше Микола працю
вав слюсарем на тварин
ницькій фермі. З роботою 
справлявся непогано, та 
хлопця тягнуло до машин. 
І торік, ш.об перевірити 
свої сили, попросив він ио-

Працює 
на 

машині 
рахунку5М-6. 

вже більше 
звільнених 
осінні жнива 
мольця почалися вдало.

Д. -ГАНСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
На знімку: на полях 

колгоспу імені Леніна пов
ним ходом іде збирання 
цукросих буряків.

Фото О. МАЛЮКА.

І

ТВОРЧІСТЬ

В рахунок

Попереду

ПРИКЛАД

Комсомолець Ярослав 
Костів прийшов на Кірово
градський завод трактор
них гідроагрегатів порівня
но недавно: в жовтні 1979 
року почав працювати то
карем у механоскладаль
ному цеху № 2. І з пер-

1ШІХ днів проявив себе умі
лим фахівцем. У червні 
цього року він рапортував 
про дострокове виконання 
особистого виробничого 
плаву першого року п’яти
річки. Нині Ярослав закін
чує виконання завдання 
першого півріччя 1982 ро
ку. Всі токарні роботи 
комсомолець виконує 
швидко і якісно, продукцію 
здає тільки з першого 
пред’явлення.

Досягти високих вироб
ничих успіхів — не само
ціль молодого токаря. Він

прагие, щоб його знання, 
вміння ч допомагали м ін
шим. Ярослав раціоналіза
тор: кілька запропонова
них ним новинок уже 
впроваджено у виробницт
во.

Цього року Ярослав за
кінчив Кіровоградський ін
ститут сільськогосподарсь
кого машинобудування. 
Набуті знання стали на
дійним фундаментом для 
високопродуктивної робо
ти, тв’орчпх пошуків, смі
ливих дерзань.

В. ДУДНИК.

за

е соціалістичному змаган
ні молодих виробничників 
автотранспортного цеху 
виробничою об’єднання 
«Кіровоград.графіт» комсо
мольсько-молодіжний екі
паж КрАЗу у складі шо
ферів Миколи Слісарука і 
Василя Чемериса.

Молоді водії доставляють 
..сировину для подальшо? 

переробки, свої денні зав
дання перевиконують.

Микола Слісарук очо
лює комсомольську органі
зацію автотранспортного 
цеху. Ця організація — 
одна із кращих на підпри
ємстві. адже комсомольці 
рівняються на ватажка.

Ю. КРОКУС.
Гайворонський район.

Б ОДНОМУ 
головка 

ГМЯ пись-

б дев’ятий «Б», 
що лідер між-

об’єднанні «Дкіпроечергобудіндустрія* К^О?ЕЦНАЛ А°бРс знають у виробничому 
дівельній дільниці. Свій досвід і вніиня "оЬ'Сомолки працюють малярами на оу- 
приходять у їхню бригаду. Д ,ННР Дівчата щедро передають нозачкам, які

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Такі збори вже пройшли або 
скоро відбудуться і у вашій, друзі, школі. Наин- 
шіть, які питання вії розглядали на них які прий
няли рішення. Чекаємо ваших повідомлень.



З схиор« ЛНолоджй 1Т вересяя 1&81 ржу —-__ «.
СЛУЖБА СЕРВІСУ

Ві дзвеніли, відшуміли 
канікули — щаслива і ра
дісна пора для всієї дітво
ри. Вони були хорошим 
відпочинком і добрим тру
довим загартуванням. 
Працюючи в таборах пра
ці і цідіїочинку, трудових 
об'єднаннях старшоклас
ників, учнівських виробни
чих бригадах, шкільних 
лісництвах, ремонтно-буді
вельних бригадах; . учні 

. одержали істинне задово
лення від власної праці, 
відчули себе самостійними 
членами трудового колек
тиву. Літня чверть, або як 
її називають, п’ята, труто
ва, має неабияке профорі
єнтаційне значення, спри
яє Укріпленню молоді на 
селі. Але чи завжди вона 
має бажаний ефект?

Л

ВІДГОМІН
чть^ иЧМДМИЗВМЯ

ДО ПІДСУМКІВ П'ЯТОЇ, ТРУДОВОЇ ЧВЕРТІ

¥ Р О К И

Щороку в нашій області 
все більшого розвитку на
буває рух трудових об’єд
нань школярів, а відповід
но до цього з'являються і 
нові проблеми. 1 першочер
гова з них — створення 
умов для роботи трудових 
об’єднань школярів у три 
зміни. На жаль, поки що в 
області літня трудова три
ває лише дві зміни. А в 
Новоархапгсльському, До- 
.пінському, Добровеличків- 
ському, Головапівському, 
Бобрпнецькому районах — 
всього одну. Хвилює і те, 
що в Гайворонському, Го
лова пінському, Устннівсь- 
кому районах з поля зору 
організаторів п’ятої, тру
дової чверті зовсім випали 
восьмирічні школи. Перш 
за все тому, що в бага
тьох райкомах та міськко
мах комсомолу, районних 
відділах народної освіти 
недостатня увага приділя
ється трудовому лігу шко
лярів.

(Цедра, урожайна ново- 
архангельська земля ви
плекала не одного героя- 
хлібороба. З раннього ві
ку тут привчають дітей до 
праці. Тож люблять труди
тися на лапах школярі. 
Про це свідчать випадки 
самостійного трудовлашту- 
вання випускників у кол
госпи. А шо ж трудові 
об’єднання? Вони, на жалі., 
не слали переважаючою 
формою тру д овл а шту в а нн я 
учнів. Діто-81 пройшло в 
районі в одну зміну. Для 
прикладу візьмемо Над- 

лацьку десятирічку, на базі 
якої торік працювала одна 
з кращих в області учнів
ська виробнича бригада. 
Нині справи в Надлаку 
набагато гірші. У таборі 
прані іі відпочинку, ство
реному на базі учнівської 
виробничої, трудилися 
тільки дев’ятикласники і 
тільки в одну зміну. Та
ким чином, час шкільної 
виробничої практики спів
пав із роботою в таборі 
праці ц відпочинку. А як 
же літня трудова? Про неї 
забули? Та ні, організато
ри трудового літа поспіши
ли зарахувати виробничу 
практику як п’яту, трудо
ву. І небезпідставно, як во
ни твердять. Справді, по
ложення про учнівські ви
робничі бригади дозволяє 
часткові накладки годі, ко
ли школярі працюють за 
тією спеціальністю, яку 
вони вивчали в міжшкіль
ному виробничому комбі- 

наїі (наприклад, вивчали 
будову трактора — тру
дяться в колгоспі тракто
ристами і гак далі). У да
ному ж випадку мова нде 
про роботу па пропоно
ваній сільськогосподарсь
ких культур, збиранні ово
чів, фруктів. Варто нагада
ти, то робота учнівської 
виробничої бригади почи
нається після нового року 
з укладання договору між 
школою та господарством. 
Про цс чомусь забули у 
І Іовомиргородському ра
йоні, де учнівські виробни
чі проігнорували договірну 
кампанію.
.Для порівняння скажу 

про учнівську виробничу 
бриг аду Комишуватської 
середньої школи Новоукра- 
міського району. 177 учнів

протягом усього літа напо
легливо трудитися на по
лях місцевого колгоспу 
імені XX з’їзду 1\ПРС. А 
поруч з ними були вчитель 
ІІа базі виробничої брига
ди прекрасно працювали 
ланки тваринників, овочів
ників. шовководів, кормо
добувний загін і загін 
«Жнива-81».

Проблем п’ятої трудової 
чверті у нашій області ба
гато. 1 чи не найголовніша 
з них — будівництво ста
ціонарних таборів праці і 
відпочинку. Поки що пози
тивним вирішенням цього 
питання не може похвали
тися жоден район. Ось, 
наприклад, в Олександрій
ському районі мали спору
дити стаціонарний табір 
праці й відпочинку для 
міських школярів. Давно 
виділені для цього кошти, 
є матеріали, 
нііцтво ніяк 
зрушить —

але будів- 
з місця че 

не вистачає 
спеціалістів. Але ж в Олек
сандрії є міжшкільний наи- 
чально-впробничнії комбі
нат, де готують мулярів. 
То чому б не створи ги у 
місті трудовий загін буді
вельників? Вони (і допо
магали б споруджувати 
табір.

У багатьох районах є 
приміщення, які можна 
було б переобладнати під 
стаціонарні табори праці 
й відпочинку. Але в Ган- 
воронському, Долиисько- 
му районах через нероз
порядливість організаторів 
трудового літа доводить
ся щоразу відвозити уч
нів па місце роботи і додо
му. Звідси — порушення 
режиму, виробничого про
цесу, ДИСЦИПЛІНИ І порядк; 
в таборі.

Однією з важливих 
проблем організації літ
ньої чверті є іі укомплек
тування таборів праці і 
відпочинку педагогічними 
кадрами. А чи не можна 
подолати ці труднощі, на
правляючи керівниками 
трудових об’єднань студ- 
дентів педагогічних вузів?

Вирішення цих та бага
тьох інших проблем піде 
на користь і організаторам 
п’ятої трудової чверті, і її 
учасникам. Г 
лий навчальний 
не будемо 
візьмемося 
годні.

Попереду ці*  
і рік. Тож 

часу і 
роботу сьо-

Шевченко ВВІЙШОВ ДО 
кімнати і сів на стілець. 
Замислився. «Бач, стомлю
ватися став. Це вже, ма
буть, вік дається взнаки... 
Та й війна...» Подивився 
на шорсткі натруджені до
лоні і опустив їх на колі
на. Якої тільки роботи не 
переробили ці руки! В ро
ки Великої Вітчизняної 
міцно стискували зброю, 
потім 22 роки підряд — 
штурвал трактора, а ось 
уже десятий рік тримають 
ковальський молот у кол
госпі імені Кірова Олек- 
сапдрівського району.

Дружина поралась біли 
плити, а він усе сидів мов
чки та дивився, як її 
вправні руки підкидали у 
вогонь дрова. Жовто-чер
воні язики полум’я радо 
облизували їх, і полінцк 
весело потріскували. Ди
вився, а губи майже не
чутно шепотіли:
Вьется в теской печурке 

огонь. 
На поленьях смола.

как слеза...
>=< *

Ось так, замислившись, 
сидів він і тоді, в жовтні 
1943-го, у полі під Запо
ріжжям і мовчки дивився 
на вогнище, навколо яко
го грілися його бойові то
вариші. І линув думками 
вверх по Дніпру, на любу 
серцю Кіровоградщину, в 
рідне село Стару Осоту. 
«Де ви, мамо? Чи живі ще? 
Чув, хазяйнують у нашо
му селі фашисти.. Тримай
тесь, ми недалеко, ми 
б'ємо ворога...» Чи ж до
ведеться зустрітися з ма
тір ю? Два роки минуло 
відтоді, як вона випрова
дила його на фронт. Йому 
тоді ще не виповнилося й 
вісімнадцяти. Зін був ком
сомольцем, не МІГ СИДІТИ 
вдома, коли Батьківщина 
в небезпеці. Правда, че
рез два дні його евакуюза- 
ли в селище Загорськ, що 
поблизу Москви. Мовляв, 
ти залізничник, тож будуй 
залізничні майстерні, вони 
тепер країні конче необ
хідні. І він будував А як 
відступали, то доводилось
і руйнувати...

Опісля захищав Воро
неж, визволяв Північну 
Осетію, Ставрополь, Крас
нодар, інші міста. Був дзі- 
чі поранений, але знову 
повертався в стрій. І осв 
уже, будучи зв’язківцем 
419-го винищувального 
протитанкового полку, пі
дійшов до Запоріжжя...

Світло від полум’я па
дало на обличчя, на папі
рець, на якому Пилип пи
сав листа. З осіннього не
ба світив місяць. «Я обіцяв 
повернутись, мамо, і по
вернусь, — дописав у лис
ті. Обвів поглядом товари
шів, — ... і всі ми повер
немось. Так людям у селі 
й передайте. Хай чека-

моги і везе трефейнчй 
прапор.

Поїзд зупинявся лише 
на великих залізничних 
станціях. Але й на малень
ких юрмилися люди: діз
налися, що їхатимуть пе
реможці, тож виходили ві- 
таїи. Він вдивлявся з об
личчя жінок, вистраждані 
але радісні, і а кожном/ 
абачав риси своєї матері. 
Це вже потім, після пара

ду Перемоги, він отримає 
на місяць відпустку і по
їде в рідну Стару Осоту. І 
застане там напівзруйнояа- 
ну хату, і зустрінеться піс
ля довгої розлуки з поста
рілою від горя матір'ю, 
яка поневірялася по сусі
дах, бо ніде було жити. 
Він дужими руками відбу
дує хату та й знову в ар
мію...

Все те ще попереду. А 
поки що він їхав до столи-Я 
ці. Потім — на Красн^ 
площу.

Урочисто пройшла че
рез площу техніка, про
марширували представни
ки всіх родів військ, а по
тім ішли ті, коллу довірили 
кидати на брук фашистські 
прапори. Серед них був і 
П. Шевченко. Крокували 
гордо, як можуть кроку
вати люди, котрі виконали 
свій обов’язок перед на
родом, перед Батьківщи
ною, які знищили гітлеріа- 
ську орду. Кидали додолу 
ненависні прапори фа
шистів, які хотіли панува
ти над усім світом.

Коли сонце повзрнулц 
за полудень, воіни-пере- 
можці знову вишикува
лись на площі. Зачитували 
імена запрошених на при
йом до Головнокомандую
чого. Стояла мертва тиша. 
Кожному хотілося почути 
й своє прізвище. Раптом.

— Молодший сержант 
Шевченко!

* * *
Пилип Никифорович аж 

усміхнувся до себе, зга
дуючи той, чи не найщас- 
ливіший у житті день.

— Ти б приліг, —• пере
рвала думки дружина Ка
терина Гордіївна. — н0 
тобі бачу, що день сьогод
ні бук важкий. Відпочинь-

— Ні, — підвівся м 
стільця. — Не можу. 5а“' 
он гарно як Надворі. А0’ 
рога кожна година, — * 1 * 
пішов з хати.

— Отак завжди — 
. біля роботи та біля робо

ти, — з повагою подиви
лась йому зслід дружина.

С. ЗДИХАЛЬСЬКА, 
студентка факультету 
журналістики КДУ.

гаяти 
за

І. ПАЛАДІЙ, 
інструктор обласного 
штабу СБЗ, член прес- 
центру.

ТОН ЗАДАЄ 
МОЛОДЬ

ють». Та й склзз трикутни
ком.

Він ще не знав, скільки 
жорстоких боїв чекає його 
попереду, скільки ще бу
де безсонних ночей, не
стримних атак. Але будуть 

і радощі. Такі радощі, яких 
яін не забуде ніколи, які 
через десятиліття вести
муть до його хати і літніх, 
і мс-лздих з єдиним про
ханням. «Розкажіть...»

ТАЄМНИЧИЙ

ФУТЛЯР
Розповідає Пилип Ники

форович не стільки про 
себе, скільки про бойових 
побратимів, які вічно жи
вуть у його пам'яті. Осо
бливо любить зустрічатися 
зі школярами. Він почес
ний піонер Староосотської 
середньої школи і дитячо
го санаторію.

і завжди П. Н. Шевченко 
розказує про цей 
док...

• * *

випа-

... Радянські війська ус
пішно просувалися в на
прямі річки Прут. Готував
ся прорив Яссо-Кишиніа- 
ського угруповання воро
га. О шостій ранку почала
ся артилерійська підготов
ка. Здригалася, стугоніла 
зід вибухів земля, дим в’ї
дався в очі. На кожному 
метрі падав сьаряд. День 
°ув, як ніч. Танки швидко 
рухалися вперед. Піхота 
не встигала. Полк, у якому 
служив Шевченко, зайняв 
оборону і стримував ата
ку фашистів, які підходи
ла зсе ближче.

Пилип одержав радіо
граму з наказом будь-що 
загримати ворожий авто
мобіль. У ньому — неаби
яка особа. Одним словом, 
Що б там не було, треба 
взяти. А через деякий час 
аін по°ачив криту маши
ну, яка, здавалося, їхала 
прямо на нього. «Дгд, ось 
' сам «птах» у наші руч„ 
летить, з ненавистю про-

Ще цільна років тому бюро побутових послуг кіровоградської 
фірми «Райдуга» називали серед тих підприємств, які не можуть •! 
похвалитися добре налагодженим обслуговуванням населення. Те-1 
пер становище змінилося. Бюро надає замовникам 27 видів пос-11 
луг, до кінця року буде запропоновано ще три.

Новий струмінь в життя колективу внесла молодь. Нині кожен І 
другий працівник бюро — комсомольського віку. Юнаки й дівча- '■ 
та працюють під девізом: «Ножне замовлення — дострокозо. яніс-Н 
но».

На знімку: кращі молоді спеціалісти закрійниця Валентині Ко-Н 
динець та майстер по ремонту і настроюванню баянів номсомо 11 
лець Павло Золотарьов. Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

цідив крізь зуби. — Ну, 
лети, лети»... Міцно при
тиснувся до землі. А вона 
так і пашіла жаром.

Машина була вже близь
ко. Дав чергу з автомата. 
Зупинилася. З кабіни ви
скочив переляканий фа
шист і кинувся тікати. Він 
міцно притискав до себе 
футляр для скрипки. «Не 
втечеш, — подумав Пи
лип і рвучко вискочив з

ееапмшвЕнавшшв

У ході Всесоюзної по- I 
шукової експедиції ком- ! 
сомольців і молоді, пїо- ■ 
мерів і школярів «Літо
пис Великої Втчизняної» 
використовуватнметь с я 
анкета, у якій, зокрема, 
буде графа, де колишній 
фронтовик запише спогад 
про найбільш пам'ятний 
день війни.

І наша чергова публі
кація — саме про це — 
про ветерана П. Н. Шев
ченка, про одну з най
більш пам’ятких сторі
нок його фронтової біо
графії.

окопу. — Брешеш, не вте
чеш...» А через кілька 
хвилин він уже аів полоне
ного німецького офіцера 
в штаб, у руках тримав 
футляр.

Лише з штабі дізназея, 
що «птах» той був полков
ник Ріхтер, а з футлярі — 
німецький прапор. Похва
лив юнака підполковник 
Матвеев і сказав:

— А це хай буде у те
бе, — простягнув футляр 
з трофеєм. — Він ще по
трібен буде.

І Пилип сховав той пра
пор.

У тому бою радянські 
воїни здобули велику пе
ремогу. Захопили багато 
фашистських танків, взяли 
а полон тисячі ворожих 
солдатів. З боями пере
йшли в наступ. Звільнили 
Ясси, Кишинів, виззоляли 
Румунію, Австрію. Вже не 
за горами була Перемо
га...

І ось полк одержаз пер
шу незашифрозану радіо
граму — кращого бійця з 
трофеями послати на па
рад Перемоги в Москву. 
І оді й вирішили на зборах 
полку, що їхатиме в СТОЛИ
ЦЮ молодший сержант 
П. Н. Шевченко...

* * «
Скільки то було радості! 

Адже тбзариші дозірили 
значить, поважають, 

значить заслужив. 8ін їде 
в столицю, на парад Пере
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Привіт Болгарії, що пута вікові
В священній боротьбі розбила вщент навіки. 
Що виноград ростить і рози на крові, 
Яку пролив народ у єдності великій.

(М. Рильський^.
У 8ЕРЕСгі! цього року все прогресивне людство

І ... в’ДЗначає 37-у річницю соціалістичної револю
ції в Болгари та 1300-річчя утворення Болгарської 
держави. Бурхлива багата на події історія країни 
знайшла своє відображення в кращих творах болгар
ської літератури.

Глибока національна са
мосвідомість болгар не раз 
проявлялася в бунтах, у гай
дуцькому рухові, у виступах 
одинаків і, врешті, 
зозаній боротьбі, 
липи великі сини 
Про одного з цих 
котрий підготував 
Квітневе повстання 1876 ро
ку, — Георгія Мамарчева,— 
розповідає К. Калчев у ро
мані «Відважний капітан» 
(М., «Дитяча література», 
1978). Герой роману одним 
із перших зумів знайти єди
но правильний шлях боро
тьби — збройне повстання. 
Він помер далеко від люби
мої батьківщини, але його

відзначає 37-у річницю соціалістичної

в органі- 
яку очс- 
Болгарії. 
патріотів, 
і очолив

славні діла живуть у пам’я
ті нозих поколінь болгар. 
Книга сповнена почуття лю
бові до братнього російсь
кого народу.

У романі «Під ігом» (Оде
са, «Маяк», 
болгарської
і. Вазов відтворює револю
ційну боротьбу болгар за 
визволення і героїзм росій
ських солдатів, які при
йшли їм на допомогу. В ро
мані створено цілісні обра
зи резолюціонерів 
Огнянова, ~

1979) класик
літератури

Бойчо 
Полеміки Огня- 

нова, Соколова, Кандова та 
інших. Книга відображає по
дії Квітневого повстання 
1876 року, патріотизм наро
ду-

вввявииивжижииияиииимиа РАДИМО
Роман «Генеральна перс- турецьких в язниць і чудом 

вірна» (Львів, «Каменяр», 
1979) теж написав лауреат 
Димитровської премії
К. Калчев. У ньому розпові
дається про події фашист
ського червневого 
роту 1923 року та 
шистський виступ у вересні 
того ж року. В яскравих об
разах книги перед читачем 
постають відомі діячі між
народного комуністичного 
руху Георгій • Димитров і 
Василь Коларов.

До вершин болгарського 
письменства належить твір 
3. Стоянова «Записки про 
болгарське повстання» (М., 
«Художня література»,
1978).

Захарій Стоянов сам був 
учасником Старозагорсько- 
го та Квітневого повстань, 
їх ватажком. Він пройшсв 
крізь страхіття .майже всіх.

перєво- 
антифз-

залишився живии, спілкуаав- 
5| ся з борцями за народну 
її свобод/, був свідком їхніх 

страждань. І тому так схви
льовано і правдиво звучите 
його розповідь про ті події. 

...9 вересня 1944 року.
Здравець. Ніхто не спав тієї 
ночі. Та і як заснути, коли 
на тому березі ріки знахо
дяться частини наступаючих 
радянських військ? Розі
йшлися чутки, ніби Москва 
оголосила Болгарії війну. 
Але ж ніхто не стріляє, ні
де не готуються до бойових 
дій. Що буде дал:? В книзі 
розповідається про події 
цього знаменного дня, які 
увійшли в історію болгарсь
кої держави 
соціалістична
Про неї — книга Д. Асьо- 
нова «Біографія вічного 
дня» (М., «Прогрес», 1980). 
Й ІДЛУНАЛИ залпи мину- 
о лих боїв. Збулася мрія

— відбулася 
революці я.

ПРОЧИТАТИ«
болгарських борців за на
родне щастя. Письменники з 
своїх творах цього періоду 
розповідають про творчу 
працю вільних людей, їх 
Щасливе життя і безмірну 
любов до великого російсь
кого народу.

Письменник - земляк 
в. Базилезський у дорожніх 
нарисе». «Земля двох мооів» 
(Д ніпрогіетровськ, «Про
мінь», 1978) розповідає про 

. героїчне минуле і щасливе 
сьогодення житниці Болга
рії Добруджі, про прекргю- 
них людей цього сонячного 
краю і дружбу, що навіки 
єднає їх з трудящими Кір’;- 
зоградщини. Книга ілюстро
вана цікавими фотографія
ми.

«Свобода» — так назива
ється збірник поетичних та 
прозових творів болгарсь
ких письменників (К., «Дніп
ро», 1978), куди ввійшло 
близько двадцяти творів

класиків і сучасних письмен
ників Болгарії. В них оспі
вана героїка боротьби бол- 
іарського народу, радість 
життя після визволення та 
міцна дружба між нашими 
народами. Твори болгарсь
ких поетів надруковані а 
перекладі кращих українсь
ких майстрів слова — П. Ти
чини, Д. Павличка, Б. Чало
го та інших.

Читачам цікаво буде про
читати і багато інших творів 
болгарських письменників: 
Христо Ботєва, Лео Мілег.а, 
Н. Вапцарова та інших. Всі 
ці книги сповнені віри у 
світле майбутнє сонячної 
Болгарії, в дальший роз
квіт матеріальної і духовної 
культури її мужнього і во
лелюбного народу.

О. ШУГАЄВА, 
завідуюча бібліографіч
ним відділом обласної 
дитячої бібліотеки імені 
А. П. Гайдара.

„ХОЧЕШ МИРУ, 
ГОТУЙСЯ
ДО Я ЯРУ!“

Але ось одного разу поляки 
«атакували німецький гарні
зон». У відповідь па «під
ступний напад» була розв'я
зана «справжня війна», ко
тра. як правило, є прямою 
< падкоемннцею «справжньо
го миру».

І сьогодні це вважалося б 
«історичною істиною», якби 
не було Сталинграда... І 
сьогодні «ворог» той самій:. 
Послухати Рейгана, гак 
СРСР — причина всіх бід. 
Америка знову намагається 
«примусити себе поважати». 
У наявності всі передумови 
для інциденту, і якїцо тепер 
у Європі не замисляться 
всерйоз про інший мир, 
менш жорстокий, ніж «мир», 
проголошуваний Рейганом, 
про мир незалежний і та
кни, що менше загрожуЕ 
інцидентами, існує небезпе
ка. що' вже не буде можли
вості написати підручник іс
торії, щоб пояснити нащад
кам, що сталося».

Непідробною тривогою 
пройняті слова Рафаєле Ло 
Яконо, жителя Палермо, 
столиці Сіцілії, у містеч
ку Ко.мізо мають бути роз
міщені американські «кри
латі ракети».

«Пишу вам під враженням 
жахливої звістки про ракет
ні бази, котрі повинні з'яви
тися на рідній сіцілійській 
землі, і про рішення присту
пити до виробництва ней
тронної бомби. Страшно ус
відомлювати до якого бе
зумства дійшли нинішні пра
вителі США 1 якими їх при- 
спішни гами стали італійські 
нолітнкні Риск ядерної війни 
незмірно зріс. А італійські 
газети, журнали, радіо і те
лебачення змагаються в не- 
билицях ЩОДО політики 
СРСР. Мені гидко бачити і 
чути стільки брехні і лице
мірства навколо. Пппсяга- 
к-сь. я б зробив усе. щоб 
повернути італійському і 
американсько» у ке різни ц - 
тлу здоровий глузд і почут
тя відповідальності...»

Навряд чи листи, які ми 
процитували, потребуют ь 
коментарів. Вони свідчать 
про те, шо перед линем на
вислої над Іта іією ядерної 
загрози люди доброї волі не 
схильні мовчати, незважаю
чи ні на які залякування і 
фальшиві «аргументи» міс
цевих стратегів та їх аполо
гетів у буржуазнії! пресі. 
Італійці сумніваються, по
рівнюють, протестують.

о. ХАЗОВ, 
зласкор АПН.

Рим.

Рішення уря^у Спадоліиі 
про розміщення «крила гик 
ракет> на Сіцілії... Рішення 
Рейгана про повномасштаб- 
не виробництво нейтронної 
зброї... У численних листах, 
котрі йадходять у ці дні до 
редакцій італійських газет і 
журналів, їх автори намага
ються осмислити значення 
цих подій, розібратися в то
му, чим загрожують вони 
Італії, сьогоденню і при
йдешньому всього народу і 
кожній сім’ї зокрема...

Ось що пише, наприклад, 
8 редакцію однієї з газет 
чиїач М. Мікеліні з Рима:

«У своєму недавньому ін
терв'ю по телебаченню 
А. Фанфані (голова сенату 
італійського парламенту. — 
Прнмт автора), виправдуючи 
необхідність розміщений в 
Італії ядерних ракет. навів 
латинське прислів’я «Хочеш 
миру, готуйся до війни». Ни
ні, коли ядерні засоби по
стійно знаходяться з стані 
бойової готовності і їм необ
хідно 15 — 20 хвилин, щоб
дссягт'л цілі, який смисл ци
тувати цей латинський вис- 
гЛв'.’ Для нашого часу не під
ходить прислів'я двотислчо- 
літньоі давності. Треба бра
ти на озброєння іншу істи
ну. ’Якщо хочеш миру, го
туйся до миру!»

Чому б урядові Італії не 
виступити ініціатором кон
ференції по роззброєнню в 
Європі? Наша країна вже 
піддавалась руйнуванням у 
минулому і не бажає повто
ри цей гіркий досвід у 
майбутньому. Якщо пан 
Теллер (одни із «батьків» 
американської атомної бом

би і ревний адвокат нейтрон
ної.—Прим. автора) так го
тується до ядерної війни, 
хоча б і з застосуванням 
«делікатної» нейтронно ї 
бомби, будь ласка... Але хай 
він веде її у себе вдома!-.

«Теорія про те. що шлях 
де, «справжнього миру» про
ходить через гонку озбро
єнь. не нова, вторує йому 
Роберто інноценті із Флорен
ції. — Ще такий собі Адольф 
У Німеччині знайшов вирі
шення всі?» проблем У пері
од криги у загальному пере
озброєнні... Багатьом нім
цям ц,. вирішення здалося 
тоді вдалим. Адже всі знали. 
Що ворогом миру і ппнчч- 
1 всіх бід був горезвісний 
’російський тоталітаоязм ►. 
^Спразкній мир» Гіт.тера 
у/ф ■•депортований і п інші 

країни Іспанію. Чехэсто- 
’‘•гч іну Австрію. А що по- 

-•-и нацистів планувався у 
напрямі, то багато 

•^‘■кіі.-.іат іччих країн» ввп- 
ю ч такий мир прішадчпм.

З теле

тайпної 

стрічки 

ТАРС

ПОЧАЛИСЯ 
ЗАНЯТТЯ

БУДАПЕШТ. Новий нав
чальний рік почався у ви
щих навчальних закладах 
Угорщини. Тільки на ден
них відділеннях вузів до 
занять приступили 60 тис. 
студентів. Велика нількісто 
угорських юнаків і дівчат 
почала навчання у вузах 
братніх _ соціалістичних 
країн. Найчисленніша гру
па студентів УНР присту
пила до занять у вищих 
навчальних закладах Ра
дянського Союзу.

БЕРЕГТИ 
ПРИРОДУ

Проблемам виховання у 
молодого покоління береж
ного ставлення до природи 

Сполучені Штати продовжують розкручургті« гонку озброєнь, 
дар.мські функції захисту своїх «життєво важливих Інтересів» земної icy.il.

присвячена республікансь
ка конференція, що відкри
лась в угорській столиці. 
На ній обговорюватиму гь- 
ся також питання вдоско
налення викладання курсу 
основ охорони природи.

Цей нурс було введено 
в школах республіки кіль
ка років тому. Успішно 
проводиться робота в цьо
му напрямі і у вузах краї
ни. У Будапештському по
літехнічному університеті 
недавно було створено фа
культет по підготовці спе
ціалістів охорони навко
лишнього середовища.

КОМСОМОЛЬСЬКА
БУДОВА
БУХАРЕСТ. Великий за

гін молодих будівельникіч- 
добровольціз прибув у роз
ташоване на північному 
заході Румунії місто Ачіна, 
На занлик ЦК Спілни кому
ністичної молоді вони за
кладуть тут першу в рес
публіці теплоелектростан
цію, яка працює на бітум
них сланцях місцевих пок
ладів. ТЕС в Аніні — ДО" 
в’лта загальнонаціональна 
будова, оголошена комсо
мольською.

Д Проти виробництва 
нейтронної бомб«

А Конференція 
в угорській столиці

Д Для сімей бійців 
революційної армії

А Зміцнюється 
солідарність молоді 
Мексікн і СРСР

ЕПІДЕМІЯ
НАРКОМАНІЇ

ВАШІНГТОН/ Вищі нав
чальні заклади США урази
ла епідемія наркоманії. 
Згідно з офіційними дани
ми, за останні роки чіль
ність студентів університе
тів і коледжів, яні регуляр
но вживають наркотики, 
зросла майже вдвоє і до
сягла 36 процентів.

СТУДЕНТИ 
ПРОТЕСТУЮТЬ
САН-ХОСЕ. Представни

ки ряду студентських ор
ганізацій Гондурасу зайня
ли представництво ООП у 
Тегусігальпі, щоб вислови
ти протест проти сваволі 
властей. Вони вимагають 
звільнити групу політичних 
в’язнів, більшість яких — 
сальвадорські біженці. Сту
денти обвинувачують та
кож режим генерала Паса 
Гарсіа а розправі над дво
ма відомими гондуїзаськи- 
ми патріотами — Фіделзм 
Мартінесом і Томасом На- 
тіві.

здійснюючи жап- 
у різних районах

(Із галет).

МЕХІКО. (ТАРС). Яс
кравою демонстрацією 
дружби і глибокої симпа
тії до радянської молоді, 
до радянського народу 
стало урочисте відкриття 
7-го Тижня дружби моло
ді Мексікн і Радянського 
Союзу. Ці тижні прово
дяться з 1975 року но чер
зі в кожній з країн.

Мексіканські юнаки і 
дівчата гаряче вітали де
легацію радянської моло
ді '— молодих робітників, 
викладачів, учених, артис
тів, художників з різних 
міст і республік СРСР.

З мексіканської сторони 
в цій традиційній зустрічі, 
організованій комітетом 
дружби молоді «Мсксіка— 
СРСР», беруть участь 
представники національної 
молодіжної комісії Мексі- 
капської комуністичної 
партії, інших молодіжних 
організацій.

Генеральний секретар 
національного руху рево
люційної молоді Уго Діас 
Томе, який виступив з ві
тальним словом, підкрес
лив велике значення зуст
річі молоді двох країн у 
справі зміцнення і розвит
ку дружби і співробітницт
ва між Мексікою і СРСР. 
Такі зустрічі, сказав він, 
сприяють зміцненню солі
дарності молоді країн сві
ту в боротьбі за незалеж
ність, національний сувере
нітет, свободу і демокра
тію.

МОЛОДІЖНИЙ 
ТИЖДЕНЬ
. АДДІС-АБЕБА. Трудовим 
почином відзначили ефіоп
ські юнани І дівчата пер
шу річницю створення сво
єї загальнонаціональної ор
ганізації — Асоціації моло
ді революційної Ефіопії 
(АМРЕ).

У рамках проведеного 
тут молодіжного тижня 
сотні тисяч молодих робіт
ників, сільських трудівни
ків і учнівської молоді на 
добровілоних засадах взяли 
участь у благоустрої міст і 
сіл, будівництві нових 
шкіл, лікарень, працювали 
на полях державних ферм 
і сільськогосподарських
кооперативів. Вони подали 
також допомогу сім’ям 
бійців революційної армії 
і народної міліції.

(ТАРС).
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ПЛАВАННЯ

ПУТІВКА
В МАЙСТРИ

Плавання — один із го
ловних олімпійських видів 
спорту. Багато уваги при
діляє його розвитку облас
на рада товариства «Аван
гард», яка має два пла
вальних басейни — в Світ- 
ловодську і Олександрії. 
Неабияких успіхів домо
глися, зокрема, вихованці4 
тренера Анатолія Іванови
ча Котенка з міста енерге
тиків. Троє з них — Євге
нія Ходика, Юлія Крим
чан та Марина Корвегіна 
і— виконали нормативи 
майстрів спорту СРСР. Ни
ні вони продовжують удо
сконалювати свої здібнос
ті в плавальних центрах 
Ленінграда і Києва.

Десятки учнів А. І. Ко
тенка успішно виступали 
на обласних і республікан
ських турнірах. Чимало 
працює тренер з школяра
ми, які згуртовані в спеці
алізованих спортивних 
класах.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

У ЗАПОРІЖЖІ ЗАКІНЧИВСЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 
ФІНАЛ ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВА 
ГПО НА ПРИЗИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Коли укомплектовува
лась збірна області для 
участі в цьому турнірі, 
тренери і відповідальні 
працівники облепорткомі- 
тету, проаналізувавши ре
зультати обласного фіна
лу, ще раз відзначили, що 
найгірше виступають бага- 
тоборці перших двох сту
пенів, тобто школярі. Саме 
представники цих вікових 
груп підводили команду 
Кіровоградщнии на рес
публіканських змаганнях. 
Нерідко вони отримували 
нульові оцінки, і збірна 
відкочувалася в низ тур
нірної таблиці. Так було 
кілька років підряд.

І ось знову проба сил. 
На цей р?.з стартували ба- 
гатоборці лише третього, 
четвертого і п'ятого сту
пенів, тобто змагання по
чали шістнадцятирічні, а 
завершували їх чоловіки 
40—60 і жінки 35—55 літ.

За Кіровоградщину ви
ступали С. Кушпіль. О. Ар
теменко. В. Твердоступ, 
Т. Марщенко. В. Широких, 
Н. Ізюменко, Ю. Повороз

Наближення до висоти
ка, гі. Пуда. Л. Радіонов, 
Н. Борик. В особистому 
заліку стартував О. Глу
щенко.

Більшість членів збірної 
області показали результа
ти значно виші, ніж на об
ласному фіналі. Вагомими 
були показники наших ба- 
гатеборпів у стрілецькому 
тирі: Н. Борик, Н. Ізю
менко, В. Широких, ви
били відповідно 92, 
96, 95 Очок. А ось кра
щі результати па сто
метрівці: В. Твердоступ — 
12,00; В. Широких — 12.2; 
Т. Марщенко — 13.00; 
О. Артеменко — 13.00 се
кунд. Шістдссятпмстрівку 
успішно подолав ІО. Пово
розка— 7,7 секунди. А в 
плавальному басейні від
значились О. Артеменко, 
В. Твердоступ, Л. Радіо
нов. Динамівсць Володи
мир Твердоступ, наприк
лад, стометрову водну до
ріжку «взяв» за 1 хвили
ну 05,1 секунди. Є 40 очок! 
Але потім Твердоступу не 
пощастило під час кросо
вого забігу. Він був трав

мований, і товариші по 
команді вже вважали, що 
Володимир зійде з дистан
ції. Та багатоборець, зі
бравши всю волю і ви
тримку, не зупинився. І 
знову є залік (в цілому— 
143 очка).

Завідуючий відділом 
спортивної та оборонно- 
масової роботи обкому 
ЛКСМУ Сергій Шапова- 
лов так прокоментував ви
ступ нашої збірної:

— Ми чекали трохи кра
щих результатів у секторі 
для метання гранати, на 
кросовій дистанції і е пла
вальному басейні. Тут де
хто з наших багатоборців 
був у середняках, а часом 
і побоювався потрапити в 
число аутсайдерів. Звідси 
й висновок: треба завчас
но до початку республі
канського фіналу бачити 
кандидатів у збірну, .яким 
необхідно регулярно тре
нуватись. 1 все ж загаль
нокомандне сьоме місце— 
значне досягнення. А Ізю
менко була другою при
зеркою у своїй віковііі 
групі. її запрошують до 
збірної республіки.

1126 очок набрала 
команда багатоборців К.і-

ровоградщн.нн. Цс — ли
ше на 32 — ’34 — 57 — 
59 очок менше, ніж- збірні 
Харківської, Кримської, 
Донецької та Запорізької 
областей, які з року в рік 
виставляють на чемпіона
ти досить сильні колекти
ви. Першим призером ста- 
ла збірна Дніпропетровсь
кої області (і356 очок), 
другим — м. Києва (1243). 
Якби ие травма В. Твердо- 
ступа, якби хоч лічених 
метрів, секунд ие втратили 
кіревоградці на аренах За М. ВІНЦЕ БИЙ.

Друга призери?, республіидксьнсго фіналу чемпіона
ту країни з багатоборства ГПб- ніровоградка Н. ІЗЮ
МЕНКО. ’

поріжжя, можна Суло б 
сподіватися на місце в 
провідній п’ятірці. І все ж 
багатоборці області дове
ли, шо вони здатні набли
зитись до лідерів і випере
дити їх. У рік, коли від
значається піввіковий юві
лей ГПО, вони не осоро
мились і мали значне сход
ження. У цьому неабияка 
заслуга старшого тренера 
нашої, збірної М. М. За- 
гільоскіна.

£ СХОДЖЕННЯ БАГАТОБОРЦІВ ГПО

д ВЕЛОСИПЕДИСТИ ВИРУШАЮТЬ
У КРАСНО ГІРКУ, ЩОБ ЗУСТРІТИСЯ
З ГЕРОЯМ11-СПАРТАКІВЦЯМИ

А КОМСОМОЛЬЦІ ПРИЙДУТЬ ДО ПІДЛІТКІВ
Д НАДІЇ ТРЕНЕРА А. 1. КОТЕНКА

Д АВАІ-ІГАРДІВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АЛТУХОВ — 
ВОЛОДАР СРІБНОЇ НАГОРОДИ

ФІЗКУЛЬТУРНИМ акти
вістам області ми ре- 

ксмендуємо організувати 
зустрічі юнаків і дівчат з 
ве" гаками партії, Ленін
ське: с комсомолу, радян
ського спорту, кращими 
тренерами, Пре БІДНИМИ 
спортсменами, які виступ
лять з бес’.сами, лекціями 
про радянський спосіб 
життя, розвиток фізкуль
турного руху.

Б&'.-;ОСЄрСДНЬО в колек
тиве/. фізкультури слід 
передбачити організацію 
поєдинків з багатоборства 
ГПО, естафети вулицями 
міст і сіл, легкоатлетичні, 
велосипедні пробіги, зма
гання з різних вид’в спор
ту на призи героїв-земля
ків, Еечори спортивної 
слави, показозі виступи 
кращих спортсменів. Чис
ленні змагання, конкурси, 
спортивні свята треба 
влаштовувати на честь 50- 
річчя комплексу ГПО.

Обласна рада ДСї «Ко
лос», наприклад, прово
дить з 28 вересня по З 
жовтня масовий велопро
біг територією Кіровоград
ського, Маловисківського, 
Новоархангельського, Но- 
воукраїнського, Голованів- 
ськсго та Ульяновського 
районів. Учасники пробігу 
зустрінуться в селах і міс
тах з фізкультурними ак
тивістами, юними спорт
сменами, колишніми
фронтовиками. Вони при
єднаються до учасників 
Всесоюзної експедиції 
«Літопис Великої Вітчизня
ної». В селі Красногірці 
Гоя о в ані вського району
велосипедисти відвідають 
музей підпільної комсо-

мольської організації 
«Спартак». У колективах 
«Колоса» будуть влашто
вані турніри з багатобор
ства ГПО, в яких ЕІзьмуть 
.участь ті, хто відзначився 
на жнивній ниеі. Кращі 
женці, комбайнери, водії 
автомашин — усі, хто зби-

Кожен місяць, кожна декада в ці осінні дні наси
чена цікавими спортивними подіями — тривають 
старти в залік Ш спортивних ігор молоді України. Е 
школах, профтехучилищах, вузах почалася підготовка 
до складання косого заліку з фізичної та військово- 
технічної підготовки, тривають поєдинки обласної 
спартакіади сільських, селищних, міських Рад народ
них депутатів.

НАС ЧЕКАЮТЬ СТАДІОНИ
ДО тижня
ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

НА УКРАЇНІ

рав хліб І ДОСТЗЕЛЯВ його 
в засіки Батьківщини, про
демонструють свою май
стерність на спортивних 
аренах. А 9—11 жовтня 
ті хто, відзначиться під час 
цих змагань, мірятимуться 
силами і майстерністю на 
спортивних базах Кірово
града.

Цікавою буде програма 
Тижня в Сеітлоеодську, 
Гайвороні, Бобринці, Но- 
воукреїнці, Новоархан- 

гєльську, Олександрії, 
Знам’янці. Тут планується 
провести свята ГПО, агіт- 
пробіги кращих спортсме- 
ніе у села, на підприєм
ства. Влаштовуватимуться 
суботники і недільники по 
впорядкуванню спортив
них споруд. Будуть здійс-

З МЕТОЮ ДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МАСОВОГО ФІЗ
КУЛЬТУРНОГО РУХУ, ПІДВИЩЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ 
СПОРТСМЕНІВ, ПРОПАГАНДИ ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОР
ТУ В РЕСПУБЛІЦІ 3 1 ЖОВТНЯ ПРОВОДИТЬСЯ ТИЖ
ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ НУЛЬТУРИ І СПОРТУ. ЙОГО ДЕВІЗ — 
..РІШЕННЯ XXVI З’ЇЗДУ КПРС - У ЖИТТЯ!» В РАМ- 
НАХ ТИЖНЯ — ДЕСЯТКИ ЦІКАВИХ І ЗМІСТОВНИХ ЗА
ХОДІВ. ДО ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ТРЕБА ПІДГОТУВА
ТИСЬ ЗАЗДАЛЕГІДЬ.

нені реиди комсомольсь
ких «прожектористів», що 
перевірять, як експлуатую
ться спортивні бази. В 
шкільні колективи фіз
культури направлятимуть
ся десанти з тим, щоб до
помогти в створенні 
спортивних секцій, е об
ладнанні спортмайданчи
ків. Такі десанти візьмуть 
участь В операції «Двір» 
— вона проводитиметься 
за місцем проживання ді

тей та підлітків. Отже, 
комсомольці, кращі ви
робничники прийдуть у 
мікрорайони міст, органі
зують «Старти надій», 
«Веселі старти», «Олімпій
ські сходинки», подарують 
хлопчикам і дівчаткам 
спортивний інвентар, по-

рядкуватимуть на спортив
них комплексах.

Дуже важливо, щеб так 
було всюди. Хзй у кожно
му виробничому колекти
ві комітети комсомолу на 
червоних полотнищах на
пишуть закличні слова: 
«Спортсмени колгоспу — 
сільській школі», «Комсо
мольці заводу — дітям 
мікрорайону міста». І та
ке шефство має тривати 
постійно.

Обласний спорткоАц'тєт 
протягом Тижня посилати
ме спеціальні агітбригади 
в усі райони області. Ра
зом з лекторами, ветера
нами спорту в міста і села 
поїдуть викладачі те сту
денти факультету фізви- 
ховання Кіровоградського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна, фехтувальники з 
колективів товариства
«Спартак», гімнасти
ДЮСШ облепорткомітєгу.

А 7 жовтня представни
ки КіроЕоградщини скла
датимуть рапорт про наші 
досягнення в розвитку 
фізкультури і спорту Б 
місті-герої Києві, і кожен 
колектив фізкультури, ко
жен спортсліен, кожна ра
йонна рада спортивних то
вариств мають Еказати в 
рапортах, як впроваджу
ється в дію комплекс 
ГПО, як розвиваються 
олімпійські види спорту, 
який вклад місцевих 
спортсменів у копилку 
збірної області на III 
спортивних іграх молоді 
України, як юнаки та дів
чата дбають про будівниц
тво нових і експлуатацію 
наявних спортивних СПО
РУД?

Вже сьогодні за справу 
мають взятися фізкультур
ні і комсомольські акти
вісти Будуть конкретними, 
діловими їхні дії, тс й 
Тиждень фізкультури та 
спорту пройде цікзео і 
принесе користь.

К. СКВОРЦОЕА, 
завідуюча організацій
ним відділом обл- 
спорткомітєту.

д БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Міжвідомча першість 
України з класичної бо
ротьби серед юніорів і 
юнаків 1962, 1963 і 1964 ро
ків народження три дні 
тривала в м. Дружківці До
нецької області. В складі 
збірної центральної ради 
товариства «Авангард», тиса 
перемогла в командному 
заліку, виступав студент 
факультету фізичного ви
ховання Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна, канди
дат у майстри спорту Олек
сандр Алтухов. Він став 
срібним призером серед 
тих, хто мірявся силами в 
другій середнії! ваговій ка
тегорії.

X НАСТІЛЬНИЙ і ТЕНІС. 
Змагання з цього виду 
спорту за програмою спар- . 
такіадп-81 ДСТ «Спартак» 
відбулися в спортивному 
залі кіровоградського ме
дичного училища імені Му
хіна.

Впевнено провели турнір 
спортсмени-авіатори, які 
стали переможцями серед 
колективів першої групи. 
А б другій не мали собі 
рівних представники малої 
ракетки з команди обкому 
профспілки працівників ав
тотранспорту і шосейних 
шляхів.

Ці колективи стали воло
дарями перехідних кубків 
і дипломів першого ступе
ня президії облради това
риства «Спартак».

Редактор Е. СТУПАК.

Ректорат, партком, ко
мітет комсомолу і студ- 
;профком Кіровоградсько
го інституту сільськогос
подарського машинобу
дування з глибоким су
мом сповіщають про тра
гічну загибель студента 
першого курсу мехапіко- 
машинобудівпого фа
культету

СТАРЕНКОБА 
.Михайла Михайловича

і висловлюють співчуття 
рідшім та близьким по
кійного.

Па украинском языке.
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