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Позмагаємось, батьку!
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інженера 
шляхової

Завтра механізатори проминуться як завжди, до схід 
сонця, і ахнуть — за вікном буде біло-Сіло від снігу, що 
нападає за ніч. І ще довго, до самого обіду небо дражни
тиме ЇХ ватяними лапатими сніжинами. А зараз довкруг 
весна, тепла, лагідна — п’ятнадцять градусів вище ну
ля. Третій день вони в полі. Садять буряки, висадки, 
їхнє господарство — єдине в районі, де вирощують буря
кове насіння. Щороку бурт поводи добиваються високих 
результатів. Позаторік зібрали найкращий урожай у 
нраїні — по 39 центнерів насіння з гектара. Такий ре
зультат зобов’язує працювати якісно, стабільно.

Батьківщину ви-

НА ПОКЛИК
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

Завершується в нашому 
колективі підготовка до 
комуністичного суботи яка, 
присвяченого 112-й річниці 
з дня народження В. 1. Ле
ніна. Вже визначено кон
кретний обсяг робіт, які 
плануємо викопати 
квітня.

1 Іо-удариому працювати
муть на субот пику 
механізатори, 
бульдозеристі.'.
виріши.іп на комсомольсь
ких зборах, які відбулися 
недавно па підприємстві. 
КОМ СОМ ОЛЬЦІ 1! л а! 1 у ІО ТЕ
відтранспортувати з кар’є
ра 120 кубометрів жорст
ви, то піде па ремонт до
роги С : спаї: і в ка--Брусі в- 
ка.

Передбачено, то під час 
схботнііка кранівники діль
ниці викопають роботи на 
суму 1430 карбованців. 
Значну частішу зароблених 
ьоінгів буде перераховано 
У фонд .п’ятирічки.

М.
виконуючий обов’язки 
головного
Устинівської 
ремонтно -будівельної 
дільниці.

Разсм з дорослими на 
Всесоюзний ленінський 
комуністичний суботник 
організовано вийдуть і уч
ні шк’Л Ленінського райо
ну м. Кіровограда. Підго
товкою до 
руг штаб, 
районному 
ної освіти, 
інспектор 
Штаби діють 
школі. Заздалегідь визна
чено фронт робіт. Будуть 
впорядковані шкільні под
вір’я, прилеглі парки, 
сквери і вулиці мікрора
йонів. Учні планують по
садити близько 600 деоез, 
зібрати 120 тонн метало
лому і 20 тонн макулатури. 
Вони ремонтуватимуго 
парти, меблі. поповнять 
навчальні кабінети необ
хідним приладдям.

Учні школи № 11 працю- 
гатимуть на підшефних 
заводах «Цукрогідромаш» 

• і залізобетонних виробів.. 
На алеях міського парку 
імені В. І. Леніна господа
рюватимуть школярі вось
мирічної школи № 8.

— На кожному підпри
ємстві і кожній вулиці об
ласного центру трудиги- 
/луться учні і педагоги, — 
каже завідуюча Ленінсь
ким райвно м. Кіровогра
да Л. А. Столбова. — За
роблені на суботник/ 
кошти ми переведемо до 
фонду одинадцятої п’яти
річки.

свяга праці ке- 
створєний при 
відділі народ

ного очолює
Л. М. Борота, 

і в кожній

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
номунара».
м. Кіровоград.

Весняним по-

льовим

якість!

ОРГАН «IPOBOY^ffCbKCОГО ОБКОМУ А КС МУ (Із
КПРС 
1982 року).

Закликів ЦК 
до 1 Травля

Виходить 
з 5 грудня 1939 р.
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Два місяці тому за 
«круглим столом» «Моло
дого комунара» збиралися 
керівники комсомольсько- 
молодіжних механізованих 
ланок по вирощуванню 
цукрових буряків Толі ж 
Василь ЖОРНОВИЙ - 
ланковий із колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського ра
йону — подав ідею: ство
рити «Клуб-400». до якого 
зараховувати комсомоль
сько-молодіжні ланки 6j- 
ряководів, іцо без затрат 
ручної праці одержать но 
400 j більше центнерів ко
ренів з гектара. Ініціатива 
дістала одностайне схва
лення.

Як же йдуть справи в 
ініціаторів змагання? Сло-
•во Василю Жорновому:

— Механізована лайка, 
яку я очолюю, цукрові бу
ряки впрошує третій річ. 
Найвищої врожайності —

296 центнерів солодких 
коренів з гектара — ми 
сягнули торік. Результат 
непоганий, якщо зважати 
на те, що погода пас по 
радувала. Тому й виріши
ли ми замахнутися па 400 
центнерів. Тим більше, Иі:> 
всі члени колективу вже 
мають за плечима немалий 
досвід вирощування буря
ків за індустріальною тех
нологією.

Ремонт і руптообробпої 
і посівної техніки та по
верхневий обробіток грун
ту ми завершили перши
ми в господарстві. Перши
ми приступили й до сівби 
цукристих. Правда, туг за 
рекордами не гналися: до
чекалися, поки грунт доб
ре прогріється.

За півтора дня країні 
механізатори лапки Віктор 
Лндріиченко, Микола Пі- 
тепко, Віктор Давиденко

разом із сівачами Леоні
дом Слободепюком і Ва
силем Кушніровнм посіяли 
буряки на 100-гектари'ві 
плоті. Одночасно Павло 
Бвчехвіст вносив у рядки 
гербіциди. Наша лапка на 
першому етапі боротьби 
за високий урожай цукро
вих буряків була визнана 
переможцем колгоспного 
соціалістичного змагання.

Однак це тільки поча
ток, бо головне для нас— 
стати повноправними чле
нами «Клубу-400». Гадаю, 
про не ж мріють і мої ко
лені. слухачі республікан
ської школи передового 
досвіду по вирощуванню 
цукрових буряків Борне 
Антонюк із колгоспу <ІСК- 
ра» Олександрійського ра
йону, Валерій 
колгоспу імені . „г....... ..
Добровеличкінського райо
ну, Іван Брижам із кол
госпу імені Карла Маркса 
і Іовоархаигельського райо
ну та Лідія Козачок із 
колгоспу імені Ульянова 
Оітловодської о району. У 
своєму господарстві ми 
змагаємося з механізова
ною ланкою, котру очолює 
мій батько — Віктор Ро- 
мановяч Жорновий.

Новоукраїнський район.

Зачепа із
Горького

3= ■

весняному пслі молоді механізатори колгоспу 
лс?еРгд правофлангових соціалістичного змагання

Фото В. ГРИБА.

По-ударному працюють на
чМаян » Знам’янсьного району. ..........„вгІЛ и1„ , ,
і комсомолець Сергій ВОВКОДАВ, яііогс'виЪТчитс'"«;? знімну"

ВІЛЬШАНКА. На по
чатку нинішнього року у 
тракторній бригаді 
колгоспу імені 
Жовтня було 
комсомольсько 
іній колектив.
лив соціалістичне змаган
ня па вссияііо-польовнх 
роботах.

В оптимальні строки і 
на високому агротехиіч-

№ 2
40-рі'ічя 

створено 
-молодіж- 
Він і очо-

? кому рівні посіяли ком- 
;• сомольці ранні ярі зерно- 
■ . ві. Відзначилися на цій 

роботі групкомсорг КМК 
Олександр Дубина, моло
ді механізатори Сергій 
Аркуша і Віктор Ралой, 
котрі перевиконують 
змінні завдання. Нині 
комсомольці сіють цукро
ві буряки.

Через кілька днів до 
сівби приступають моло
ді кукурудзоводи.

УЛЬЯНОВКА. Більше
МИ» гектарів засіяли иук-

рояим» буряками трудів
ники колгоспу ІМЗІІІ 
Фруизе. На рахунку мо
лодих механізаторів — 
понад 500 гектарів. Ліди
рують в соціалістичному 
змаганні Валентин Яст- 
ремський та Іван Наста- 
сІєнко.

Одночасно молоді ме
ханізатори сіють городні 
культури — цибулю, 
моркву редиску. Переви
коную II» норми Володи
мир Галушка та-Анато
лій Козішкург.

гектари про-
5, сьогодні, 
не встигне, 
мусить вико- 

Т-150 умовно 
нового аг-

П ять агрегатів снують з 
одного краю лану до іншо
го.
- — Важко йде Т-150, — ка
же головний агроном рад- 
юспу В. Г. Баско. — Вчора 
пролопотів дощик, земля 
зробилась в'язкою, культи
ватор забивається.

Молодий комуніст Петро 
Балах сьогодні змушений 
збавити швидкість. Учора 
при нормі 4 
культивував 
певне, стільки 
але завдання 
нати. Його
прикріплено до 
регата ВПС-4, машиністом 
на якому молодий комуніст 
Юрій Бойченко. 
працює справно, 
легко садяться в 
ний грунт. Торік цей новий 
агрегат так і не змогли ви
користати на повну сипу, 
бо завеликі виростили дпл 
нього корені. Для двох ін
ших саджальних машин ко
рені були якраз: по 500— 
700 грамів кожен — а ВПС-4 
може садити лише дрібні. 
Тому торік буряки сіяли 
густіше, висадки вродили 
менші, і нині для агрегата 
Юрія Бойченка роботи ви
стачає.

На двох інших саджаль
них машинах ВПГ-4 працю
ють досвідчені буряковоци 
Є. С. Найко й І. В. Білонож- 
но. Комсомолець Василь 
Дротенко своїм Т-79 не 
встигає 
них і рунт, але на 
завжди вчасно і 
Петро Балах. Тож 
не зупиняються.

На всіх п'яти 
майорять червоні 
ЦІ. Це значить — із завдан
ням спопеляються. Носити 
синій прапорець відстаючо
го — ганьба, і, як правило, 
його за час посівної кампа
нії ніхто не «удостоюється). 
Хлопці з тракторної брига
ди № 1. яку очолює лауреат 
Державної премії СРСР 
Іван Іванович Волинець, 
звикли працювати на со
вість. Недисциплінова гість, 
неякісну роботу помітно 
одразу у такому колективі.

Машина 
буряки 

резпуше-

Комсомолець 
своїм 

розпушувати для 
виручку 

приходить 
агрегати

агрегатах 
прапор-

— Який плануєте одержа
ти врожай цього року? — 
запитую 
ма.

Василь 
відає не
- На

Григорович ЕІДПО- 
зразу, зважу«, 
позаторішній ре

корд замахнутися, чи що? — 
усміхається. — Сучасний 
хлібороб робить усе для то
го. аби протистояти прим
хам погоди, однак вона ще 
іноді бере верх. Торій узяла, 
знаєте ж, яке було літо. Але 
й від нас залежить багато. 
Землі потрібна пожива. По 
7 — 7,5 тонн гною внесли ми 
восени і взимку
і ентар, а треба більше. До 
«сені заготуємо 
добрив стільки.

на кожен

органічним 
щоб внести 

не менше, як по 1С.
погода сприятлива, 
має вологу. буряки підуть 
рости. Найменше по 20 цент
нерів бурямоєлги насіння 
треба зібрати.

На високий результат за
міряються механізатори 
радгоспу імені Карла Марк
са. Однак чи знають про це 
односельці? Я принаймні 
довідався про такі наміси 
від головного агронома. На 
тракторній же бригаді (до 
речі, коли потрапляєш сю
ди, впадає в око хаос) про 
плани, зобов’язання механі
заторів не дізнаєшся з на
очної агітації. її тут немає. 
Від стенду, який колись, ма
буть, привертав увагу хлі
боробів, зостався один ме
талевий каркас із вицвілими 
клаптями ганчір’я. Не трак
торному стані немає будин
ку механізаторів, його зби
раються звести згодом, але 
й червоний куточок у новій 
майстерні не став місцем 
відпочинку для механізато
рів, бо НоЕІть телевізора 
тут нема. Про виїзні агітва- 
гончики тільки говорять. Ди
рекції оадгоспу, комітету 
комсомолу слід було б сер
йозніше подбати про ідео
логічне забезпечення посів
ної кампанії. Соціалістичне 
змагання тільки виграло б, 
якби інформація про успіхи 
бригади у десятій п’ятирічці 
і торік була постійно 8 полі 
зору механізаторів. Іти впе
ред сьогодні можна тільки 
тоді, коли знаєш, ш,о зроб
лено вчора.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Дслинський район.

Зар.чз 
земля
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'МАРШРУТИ

.Ці хлопці й дівчата — 
учасники нинішнього об
ласного комсомольського 
агітаційного походу, при
свяченого XIX з’їздові 
ВЛКСМ і пропаганді мате
ріалів XXIV з’їзду комсо 
молу України, — ровес
ники хлопців у будьонів- 
ках і дівчат у червоних 
хустинах з далекого 20-го.

У Новоукраїнці, куди 
проліг маршрут агітпохо- 
ду, йшли вони у школи іі 
Будинок піонерів, рай- 
сільгосптехніку й на. щебе
невий завод. Стрічали їх 
тваринники комгоспу 
«Мир». І скрізь лектори 
Г. Когаи, А. Дворинчепко 
і ГІ. Вакулепкр зуміли за
володіти увагою слухачів, 
донесли до їх свідомості 
велику силу ленінських 
ідей...

А потім був мітинг. Ля
гали КВІТИ ДО ПІДНІЖЖЯ 
пам’ятника вождю рево
люції В. І. Леніну. Звуча-

І ВАЖЛИВІ
НЮАНСИ

На завод прийшло по
повнення. Кожному моло
дому виробничнику ви
значено місце і фронт ро
біт, від нього вимагають 
«план». Добре, якщо так. 
Буває й гірше. Випускни
ки шкіл скаржаться, що 
ніхто в колективі не бе
реться по-справжньому 
взяти шефство над ними, 
навчити їх майстерності, 
бо в- досвідчених і своєї 
роботи вистачає. Новачки 
прагнуть знайти себе се
ред людей, з якими тру
дяться пліч-о-пліч, і це 
вдається їм, але якими 
зусиллями, за який час? 
Часто на такі важливі 

тиоаиси ие звертають 
уваги.

— На нашому заводі 
близько двох з полови
ною тисяч членів ВЛКСМ, 
— говорить заступник 
секретаря комітету комсо
молу Олександрійського 
електромеханічного заво
ду Лариса Ромаико. — 
Цифра чималенька. Тому 
щороку з заводу розрахо
вується молоді більше, 
ніж з невеликих підпри
ємств, отже, і поповнен
ня маємо щороку значне. 
Проблеми, так би мови
ти, акліматизації новень
ких комітет комсомолу 
хвилюють не перший рік. 
Чимало зроблено для їх 
розв’язання.

І заступник, перш ніж 
розповісти про це, пора
дила мені побувати у двох 
цехах.

ДРУЖНІ,
МІЦНІ СТОСУНКИ

У цех збирання друко
ваних плат приходять но
вачки з технічного учили
ща № 3. А знайомляться 
учні з підприємством ще 
в перші місяці перебуван
ня у навчальному закла
ді. Часто в училищі бува
ють члени комітету ком
сомолу, молоді виробнич
ники, ветерани праці. Рої- 
повідають про умови пра
ці на заводі, комсомольсь
кі ініціативи, дозвілля мо
лоді, розвиток науково- 
технічної творчості'. За 
період навчання учні ба
гато разів відвідують 
електромеханічний, прохо
дять там практику. Ще 
задовго до випуску вони 

• знають, у якому цеху 
працюватимуть, до якого 
потраплять колективу. На 
завод вони приходять 
упевнено: щоб попасти у 

!. «свій» цех, їм провідник 
не потрібний..

іі Саша Чорненький,, елек- 
' тромонтажппк, комсомола-

ський активіст, стверджує:
— Дуже важливо, щоб 

ти у перші дні своєї тру
дової біографії не почу
вався у колективі чужим. 
Цьому сприяють стосунки, 
які склалися між заводсь
ким комітетом комсомолу 
і нашим училищем здав
на — дружні, міцні.

Торік учні однієї групи 
ТУ № 3 після виробничої 
практики побажали пра
цювати в окремій комсо
мольсько -мол о д і ж л і к 
бригаді. Комітет комсомо
лу і керівництво цеху пі
шли їм назустріч — ко
лектив такий було створе
но, очолила його досвідче
на робітниця Тетяна ІІи- 
жанківська. Тепер мину
лорічні випускники праг
нуть на ділі довести, що 
спроможні працювати на 
рівні зі старшими.

Наші шефи — так на
зивають заводчан учні мі
ської середньої школи 
№ 2. Кожен клас має 
своїх виробничих вожа
тих.

— Щоб прищепити лю
бов до робітничої профе
сії, учнів треба зііаііомн- 
ги з підприємством не в 
десятому класі, коли вже 
більшість школярів має 
інші уподобання, — гово
рить виробнича вожата 
цеху друкованих плат 
Ірина Скрипник. — Ile r 
десятому, а значно рані
ше. Підшефні нашого це
ху — третьокласники. Во
ни запрошують нас па ле
нінські уроки, на шкільні 
свята. Ці перші коротень
кі розповіді, з якими ми 
виступаємо, для дітей 
справді цікаві. Таким є 
перше їхнє знайомство з 
промисловим виробницт
вом. . • . • . .і

Комсомольці цеху роз-

ПРОДОВЖУВАЧІ ТРАДИЦІЙ

Як справи, 
новачку?

--------------------- Комітет комсомолу:------------------

Хто не пригадує випадку із шкільних буднів, ко
ли вчителька приводила‘у клас хлопчика чи дівчин
ку і казала учням: «Діти, відтепер у вашому класі 
буде вчитись...» А на перерві новенького обступали 
з усіх боків і починали знайомитись: хтось пропону
вав пиріг з яблуками, хтось запрошував пересісти 
до вікна, бо тут, мовляв, світліше і на вулицю вид
но, ще хтось переконував, що коли записуватись у 
спортивну секцію, то найкраще у футбольну... ! но
венький за короткий строк знаходив друзів.

А як приймають новачків на підприємствах, як 
вони вживаються у колектив, як скоро стають пов
ноправними його членами? Так же просто і невиму
шено, як і в школі? Я поцікавився цим на Олек
сандрійському електромеханічному заводі.

-------------------------стиль роботи -------------------------

робилп умови соціалістич
ного змагання між шко
лярами і молодими робіт
никами дільниці сітчастих 
трафаретів. Змагання до
помагає учням у кавчан
ні, а для молоді заводу 
воно — стимул для висо
коякісної творчої праці.

Стосунки між заводом 
і підшефними навчальни
ми закладами сприяють 
важливому фактору: па 
підприємство приходять 
новачки за покликанням. 

КОМСОМОЛЬСЬКЕ
ДОРУЧЕННЯ

Добре, якщо до однієї 
бригади потрапляють 
кілька новачків. Бонн 
спілкуються між собою, 
однії через одного ближ
че й швидше знайомлять
ся, з іншими членами ко
лективу. У кращому ста
новищі іі ті, в кого на за
воді, працюють ба гькп, 
родичі, знайомі. А як бу.,і 
новачку, який приміром, 
приїхав працювати з іншо
го району, новачку неко
мунікабельному?

— З такими комсомоль
цями повніші більше всьо
го працювати члени комі
тету комсомолу, комсо
мольські активісти, —- го
ворить комсорг цеху дру
кованих плат Марія Васи
льєва. — Трудова біогра
фія кожного молодого ро
бітника, я вважаю, повин
на починатись із візиту в 
комітет комсомолу під
приємства. В короткій бе
сіді можна довідатись 
про громадські, комсо
мольські доручення, які 
викопував' новачок досі. 

/Годі легше спрямувати йо- 
’ го здібності, допомогти

ЛИ слова високі й гарячі. 
Ііа мітингу 0НСГУ"агг лл?’ 
легат XXIV з’їзду ЛКСМ. 
перший секретар ІІовоук- 
раїиського райкому комсо
молу О. Козловськпи, ве
теран комсомолу О. Іліца, 
інженер райсільгоснтехиі- 
кн А. Красиошок...

Це була перекличка по
колінь, свято зустрічі... І 
знову — В дорої у.

Здавалося, весь ІІовочр- 
хангельськ вийшов зустрі
чати учасників комсомоль
ського агітиоходу. Квіт 
усмішки, знайомства.
_ Невже ж не артисті.? 

— дивувалися тваринники 
колгоспу імені Каліпіна, 
подивившись програму 
«Муха містерія буфір» 
агітаційпо-ху д о ж н ь о і 
бригади «Вогник».

... Агітпохід триває. Сьо
годні його учасників стрі- 
чае Ульяйовка...

Н. ЧЕРНЕНКО.

стати «своїм - у комсо
мольськії! організації.

Торік восени в цех при
йшли п’ять випускниць 
середніх шкіл міста.

— Я нікого не знала в 
цеху, —- каже Іра Шев
ченко. — Зустріли мене 
приязно, познайомили з 
колективом. А незабаром 
і перше доручення одер
жала. Готуючії новоріч
ний номер цехової СТІН
НІВКИ, ще більше зблизи
лась з людьми. 1а її самій 
приємно, що не стоїш 
осторонь комсомольсько
го життя, що ти потріб
ний.

— Почуваєш відпові
дальність, коли тобі дору
чають якусь справу, — 
продовжує Таця Омсль- 
ченко. — Ці слова мо
жуть підтвердити мої ро
весниці Іра Скрипник, 
Світлана Обертас, вироб
ничі вожаті цеху. Я не 
маю постійного доручен
ня, а тимчасові отримую 
часто, викопую їх із задо
воленням. Воші допома
гають мені утверджува
тись’ у колективі.

— На заводі уважно 
ставляться до молодих 
спеціалістів, — говорить 
.секретар комсомольсько
го бюро цеху збирання 
друкованих плат Сергій 
Петренко. — Пригадую, у 
перші ж дні моєї робота 
у комітеті комсомолу за
питали •—• яке комсомоль
ське доручення виконував 
У вузі? А згодом комсо
мольці дільниці обрали 
меие своїм ватажком. За 
шість років мав чимало 
доручень. Зараз сам на
магаюсь продовжувати 
хорошу традицію завкому 
— залучати наймолодших 
до комсомольської робо
ти...

і біо- 
Л10Д11- 

—_ подія. На електро- 
роб- 

запа-

• ♦ ♦
Початок трудової 

графії для кожної . 
1,11 • ' 
механічному заводі 
лять усе, аби вона 
м’яталась новачкам. Що
року у жовтні —- листопа
ді керівництво підприємст
ва, комітет КОМСОМОЛУ 
організовують вечори по
святи у робітничий клас, 
на яких молоді виробнич
ники й ветерани наказу
ють новобранцям берегти 
робітничу честь, вручають 
«м трудові книжки. Актив
но працює з неповнолітні
ми спеціальна заводська 
інспекція. Молодих залу
чають до громадської, 
комсомольської роботи.

Наведені факти — ли
ше окремі аспекти діяль
ності комітету комсомолу. 
Робота з новачками три
ває. комітет комсомолу 
постійно шукає нових ме
тодів. Щоб виховати ква- 
л ієн кованих робітників, 
повноправних членів ко
лективу' великого промис
лового підприємства.

•- в. ТЕЛІЖАН,
М. Олександрія..

«Мужність народжується в боротьбі. Мужність пн- 
ховується з дня в день в стійкому опорі труднощам. 
Ц девіз нашої молоді — цс мужність, це сгійкіст», це 
наполегливість, це подолання всіх перешкод».

(М. Осіровськш:).

х

МИКОЛА Островський не 
готувався стати пись

менником. І навіть тоді, ко
пи вже мав кілька Друкова
них творів, він називав себе 
т,ітератором - початківцем. 
На питання, як він став пись
менником, Островський від
повідав: «Цього я не знаю. 
Але як я стаз більшовиком, 
це я добре знаю!» Його при
хід в літературу був зумоз-

БАГНЕТ І ПЕРО
До 50-річчя виходу першої книги 

М. Острозського «Як гартувалася сталь»

Улюблені книги. У кожного вени різні. Та є серед 
них такі, які читають з однаковим інтересом люди 
старшого покоління і молодь, лоди різних професій 
і уподобань. Це «вічні» книги.

Безсмертним літературним твором став роман Ми
коли Острозського «Як гартувалася сталь». Інтерес 
до цієї книги особливо зріс у ці квітневі дні, коли 
виповнюється 50 років з дня її виходу в світ. Нашим 
читачам, безперечно, буде цікаво дізнатися про істо
рію написання твору. Пропонуємо вашій увазі мате
ріали досліджень завідуючої бібліографічним від
ділом обласної дитячої бібліотеки імені А. Гайдаоа 
О. ШУГАЄБОЇ.

лений, за словами самого 
письменника, боротьбою за 
життя, за повернення до 
роботи.

Думка про написання 
книги виникла, коли Остров
ський вже був тяжко хво
рий. Навіяли її спогади про 
дитинство. 12-річним він 
працював на кухні станцій
ного буфету і відчув тягар 
підневільної праці. Форму
ванню його характеру допо
магали книги, які він пере
читував під час нічних чер
гувань...

Потім Великий Жовтень, 
громадянська війна, брига
да Котовського... Роки, як 
спалах, як невгасима іскра .. 
Про них теж хотілося роз
повісти...

Страшний удар, що обру? 
шився на молодого Остров
ського — сліпота, нерухо
мість —не зламали комуніс
та. Він змушує себе зібрати 
всі сили, щоб «бути чим- 
небудь корисним своїй пар
тії, своєму класові». Праг
нення написати книгу, яка 
кликала б до перемоги, ве
ла вперед — було нестрим
ним, всевладним. Воно ста- 
ло змістом його життя.

І почав Микола Островсь
кий восени 1930 року писа
ти про свою буремну 
юність, про перших україн
ських комсомольців, про те, 
як спочатку зі зброєю в 
руках, а потім з кирко о бо
ролися комсомольці 20-х 
років за молоду Країну Рад. 
Назву книги «Як гартува
лася сталь» автор поясню
вав так: «Сталь гартується 
у великому вогні і при силь
ному охолодженні. Тоді во
на стає міцною і нічого не 
боїться. Так гартувалося і

НО
ВИ
НИа

ЦІКАВА
ЛЕКЦІЯ

Лекція «Досягнення иа- 
,укц В ОСВОЄННІ космосу:;, 
яку прочитав старшин ви
кладач кафедри фізики Кі- 

наше покоління: в боротьбі 
з страшних випробува-і.іяг І 
вчилося не падати перед 
життям». Особисто для Ми
коли Островського ця наз
ва означала ще й загарту
вання його характеру.

Наприкінці 1931 року бу
ла закінчена перша частина 
книги, а в четвертому номе
рі журналу «Молодая гзар- 
дия» за 1932 рік надрукуаа- 

ли початок роману. Вели
кою радістю усвідомлення 
виконаного обоз’язку спов
нилося серце Островєько- 
го.

Влітку 1933 року в Сочі 
він закінчує другу частину 
роману, а в 1934 році друку
ються обидві його частини. 
Перший твір нікому до 
цього не відомого молодо
го письменника мав вели
чезний, небувалий успіх. То
ді Островський написав: 
«Моя заповітна мрія здійс
нилась. З некорисного д ія 
партії товариша став знову 
бійцем. Я знайшов своє міс
це б житті своєї країни1».

Так він увійшов у стрій з 
новою зброєю. Нею стало 
письменницьке СЛОВО. ІІЛЖ 
Островський одержав ав
торський примірник першо
го видання книги, то обма
цавши пальцями обкладин
ку, вигукнув: «Невже це 
багнет? Це ж чудово. Це ж 
мій багнет, моя нова зброя, 
яка дасть мені змогу з усіма 
вами, разом з партією, з 
усією країною битися в ла
вах бійців за соціалізмі.

На обкладинці справді бу
ло зображено багнет — 
символ революційних боїв 
— і звичайну гілку, що, пе
рехрещуючи багнет, нзча 
утверджувала життя, моло- 

. дісгь нашої країни. Цей ма
люнок символізував любов 
і ненависть, життя і бороть
бу.

Роман «Як гартузап-лсі 
сталь» став настільною кни
гою кожної молодої люди
ни. Микола Островський буз 
першим лауреатом премії 
імені Ленінського комсомо
лу.

ровог радського педагогіч
ного інституту імені О- С. 
Пушкіна Б. Д. Поченок У 
приміщенні Центрального 
лекторію обласної органі
зації товариства «Знанні-*» 
зібрала чисельну молодіж
ну аудиторію. Лектор (,н 
гато розповідав про наі;- 
трііва.пішніі в історії кос
мічний політ, яким здійс
нив паш земляк льогчнк- 
космоиавт Л. 1. Попов. 
Лекція супроводжувалася 
фонограмами, демонстру
вався документальний 
фільм «Наш Ґагарін».

А. КЕВАРКОВА.
• м. Кіровоград.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ » ШКІЛЬНИХ КОИСОМОЛЬСЬИИХ ОГГЛНІЗАІІІЯХСОЮЗ ЗНАННЯ І ПРАЦІ
Коли .кілька, років тому чанно, під керівництвом г..

у нашій школі був ство
рений гурток «Учись учи
тися'. багато хто сприй
няв це байдуже, а то й 
скептично: «Знову —
«вчись», знову — «вчити
ся»... Але після кількох за
нять усі перекс иалис,:. як 

. важливо вміти раціональ
но використовувати час, 
самостійно працювати з 

■ книгою. Ііііпі члени гуртка 
самі регулярно виступають 
на сторінках шкільної ра- 
діогазети під рубрикою 
«Краще вчитися — бі ін
ше знати» з порадами що
до організації робо ю?о 
дия. використання вільно
го часе.

Є з житті кожного з нас дні, яні не забуваються. Настав танки день і дпл 
семикласника Іванівсьчої восьмирічки Долинського району Миколи ДЕРІЯ: 
хлопця прийняли в лави ВЛКСМ.

Фото В. ГРИВА.І_____
* У тому, що в нашій шко- 
1 лі сьогодні немає другоріч- 
1 ииків і .майже полоз.ша

• хлопців і дівчат вчптьсч 
І на «чотири» та «п’ять», 

немала заслуга комітету 
комсомолу, учкому, ради 
піонерської дружини, кот
рі працюють у тісному 
контакті з учителями.

За прикладом виробни
чих колективів ми підхо
пили лозунг «Жодного від
стаючого поруч», котрий 
допомагає нам створити в 
школі атмосферу друж
ньої підтримки. Тим, хто 
відчуває труднощі з за
своєнням якихось нредме- 

■ тів, допомагають комсо
мольські групи взаємодо
помоги, пости всеобучу.

Кілька років працює в 
ш кол і і н форм а ці й пий

центр «У світі цікавих 
фактів». Ось деякі з тем, 
які ми висвітлюємо па йо
го засіданнях: «Увага: 
природа», «Наука одинад
цятої п’ятирічки», «Сто і 
одна дорога у країну 
знань».

Розвиткові інтересу до 
знань сприяють і факуль
тативні заняття та пред
метні гуртки, які відзіду- 
ють понад 80 процентів 
учнів. Особливо вібить 
школярів технічна твор
чість. Адже тут можна ви
пробувати свої сили (зви-

І кіномеханіки,

і сценаристи
Про СЬОГОДНІШНІЙ день рідної школи, 

її випускників, які працюють у місцево
му КОЛГОСПІ (»БІЛЬШОВИК», розповіли в 
кзоїй новій документальній картині юні 
кінолюбителі села Сніжків на Харківщи
ні- Прем’єра фільму з успіхом пройшла 
а дитячому кінотеатрі «Супутник».

Народження першого в області сіль- 
Ського кінотеатру для дітей мзє’сзЗф

історію. Враховуючи інтерес школярів 
до технічних знань, педагоги організували 
для них курси кіномеханіків. Господар
ство допомогло придбати для цього не
обхідну апаратуру, виділило невеликий 
затишний зал Палацу культури. Своє 
вміння старшокласники продемонстру
вали малюкам. Успіх першого перегляду 
фільмів надихнув школярів.

Захотілося сніжківським шкопяра-л і 
самим спробувати сили в кіномистецтві. 
На їх прохання при «Супутнику» органі
зовано юнацьку любительську студію.

В. ДОЛГАНОВ,
• • •' кор. РАТАУ,

чайно, під 
викладачів) 
наукових 
кож уже сьогодні побачи
ти свій задум 
життя.

Однак
хідні матеріали для робо
ти таких гуртків нам піде 
— спеціалізованого мага
зину «Юний технік» немає 
навіть у Кіровограді, а 
невеликий відділ у «Дитя
чому світі» пас не задо
вольняє: пластмасові і де
рев’яні «конструктори», чкі 

ь- продаються там, розрахо
вані па малюків і молод
ших школярів. Можливо, 
знайшлося б- щось і для 
пас на Кіровоградській об

керівпицтвом 
у розв'язанні 

проблем, а т.і-

втіленим у

придбати пеоб-

ласній станції «Юних тех
ніків», якби її уже в кот
рий раз не закривала сан
епідемстанція.

Розширює наші знания і 
дослідницька робота в уч
нівській виробничій, брига
ді. Вона визначила життє
вий шлях багатьох учнів 
нашої школи — за останні 
два роки 56 із 154 випуск
ників залишилися працю
вати в рідному селі.

У відповідь на ініціати
ву юнг.х гіталовців про бе
режливе ставлення до хлі
ба наші комсомольці і піо
нери провели конференцію 
«Хліб — наше багатство- , 
зустрілися зі знатними хлі
боробами. А після прове
дения операції «Хазяйське 
око» витрата 
шкільній їдальні 
лася у півтора 
перестали залишати недої
дені шматки. Члени нао- 
чальио-впробінічої бригади 
наступного року зобов’я
залися на площі 10 гекта
рів виростити 44 центнери 
пшениці па круг.

Ми підтримали також 
ініціативу навчально-ви
робничої бригади Канізь- 
кої СШ Новом нргородсь- 

кого району і вирішили 
влітку створити два кор
модобувних загоїш, які 
припасуть 50 тони різно
трав'я. Охоче б вирошува-

хліба у 
змеиши- 
раза: мі

ли і кормові буряки для 
громадської худоби, якби 
колгосп виділив нам зем
лю і техніку.

До 60-річчя утворення 
СРСР наша комсомольсь
ка і піонерська організації 
зобов’язалися здати дер
жаві 1000 кролів зі шкіль
ної ферми. Це буде пашим 
вкладом 
.міченої 
КПРС 
(1981 р)
К.НРС продовольчої про
грами. Нині ми з нетерпін
ням чекаємо ліга коли поч
не роботу табір праці і 
відпочинку: хочемо допо
могти колгоспові збирати 
урожай сільськогосподар-

у виконання ііа- 
XXVI з’їздом 

листопадовим 
Пленумом ЦК

ських культур, поїхати на 
екскурсії, відвідати істо
ричні місця в ході експе
диції «Моя Батьківщина 
СРСР». На позаминулій 
обласній комсомольській 
конференції було виріше
но створити па Кірово- 
градщині те 20 стаціонар
них таборів. Можливо, в 
інших районах такі табори 
і є. Однак у пас він діє 
лише па базі школи. Пра
цювати в ньому можна 
ліпне в червні і липні, а 
вже в серпні ні, бо в цей 
час шкільне приміщення 
готують до нового нав
чального року. Звичайно, 
і в цей час трудимося по
ряд з батьками на нолях і 
фермах, на городах. Але 
ми думаємо, що організо
вана праця в стаціонар
ному таборі праці і відпо
чинку була б відчутнішою 
допомогою колгоспам.

Отож комітет комсомо
лу нашої школи прагне ви
ховувати в учнів відпові
дальне ставлення до нав
чання, до праці. І не тіль
ки це- ми хочемо, щоб усім 
нам було ще іі цікаво вчи
тися і трудитися.

В. СЕВАСТЬЯНОВА, 
голова умному Аджам- 
сьної середньої шко
ли.
Кіровоградський район.

«Молодий комунарі» —------------------------—------------- З стор.
На заключному ? облає-, 

йому огляді-копкурсі агіт
бригад гірофспікових куль
турних закладів перше 
місце виборов колектив 
Побузького будинку куль
тури І олованівського ра
йону. Друге зайняли 
культармійці Світло/одсь- 
кого будинку культури 
імені Леніна.

І рете місце МІЖ собою 
поділили агітаційно-ху
дожні бригади середньої 
школи № 10, дитсадку

АКТИВНІСТЬ, НОТАТКИ 
З КОНКУРСУ

МАСОВІСТЬ, АЛЕ
№ 7 заводу «Червона зір
ка» і ремонтно механічно
го заводу Укрремтресту 
(всі — з Кіровограда).

Шістнадцять агітбригад 
демонстрували свою май
стерність. Шістнадцять 
сторінок, присвячених 60- 
річчю утворення СРСР, 
перегорнули культармій ті 
перед глядачами обласно
го центру.

Порадували режисерсь
кими знахідками виступи 
агітбригад селища Власіз- 
кп Світловодського райо
ну, Кіровоградською бу
динку культури імені Ка- 
лініна і ремонтно-механіч
ного заводу Укрремтресту. 
До речі, останні викори
стали російський фольк
лор. розповідаючи про тру
дове життя заводчан. Ди
намічні мізансцени, до
тепні діалоги, алегорична 
форма дії «Пустотливої 
казки» (так називається 
їхня програма) викликали 
в залі заслужені оплескй.

У своєму виступі побузь- 
кі культармійці вдало ви
користали слайди і до-

Народжуються
книжки- 
іграшки
У забавні іграшки пере

творює книжки для най
менших дітлахів викладач 
Українського поліграфіч
ного інституту імені Івана 
Федорова Микола Мико
лайович Таранов. Він роз
робив більш як десять різ
них способів, з допомогою 
яких легко привести в рух 
друковані ілюстрації.

Досить розкрити обкла
динку книги, щоб потрапи
ти на арену цирку, де по
руч з паперовими тиграми 
і слонами можна розкласти 
свої іграшки. Неважко та
кож переконатися, що кра- 
ннк-верхолазик із збірки 
письменника Д. Чередни
ченка справді піднімаєть
ся. запросто привітатися з 
героями відомої казки про 
ріпку. Найперші рецензен
ти незвичайних книжок — 
вихованці сусіднього до
шкільного дитячого комбі
нату. Тут, у підготовчій 
групі, наприклад. живі 
картинки до популярної 
азбуки у віршах С. Мар
шала «Про все на світі» 
допомогли малюкам легко 
вивчити всі літери набага- 
то раніше, ніж передбачає 
програма.

Винаходити книжкії-іг- 
рашки М. М. Таранов по
чав ще студентом. Його 
роботи дістали високу 
оцінку на всесоюзних 1 рес
публіканських конкурсах. 
Реалізувати новинки стали 
дитячі видавництва «Ма
люк» і «Веселка». Обдаро
ваний випускник лишився 
у вузі і тепер чигає повий 
курс — конструювання за
бавних книжечок.

К. ЧАЗАГА, 
кор. РАТАУ.! • 

Львів; ' • ' 

кументальну кінострічку 
про пуск свого нікелевого 
заводу. їхня розповідь про 
кращих людей селища, ве
теранів праці не носила то
го шаблонного характеру, 
який, на жаль, ще нерідко 
«прикрашає» сценарії ок
ремих агітбригад.

Власне, усі шістнадцять 
колективів з а сл у гов у ют ь 
на тепле слово похвали. 
Одні — за цікаву компози
цію, інші — за сценарій, 
створений за місцевим і

■ав

матеріалами, треті — за 
майстерність. І все ж не 
можна поминути увагою 
окремі огріхи у виступах 
мол од 11 х культар м ій ці в.

По-перше, надто вже 
воші часто і здебільшого 
непродумано пародіюють 
відомі пісні. Адже па ме
лодію серйозного популяр
ного твору писати невправ
ний псевдогуморпстпчнпй 
текст — це все одно, що 
під полонез Огіясьісдго 
танцювати гопака.

По-друге, іноді агіт
бригади настільки згущу
ють фарби, що від них в 
очах темніє. Наприклад, 
талановитий колектив «Су
часник» студентського клу
бу інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня показав програму «21 
години із життя людини», 
де так захопився критикою 
негативних явищ, що йому 
не вистачило й кількох 
хвилин сказати про щось 
хороше (хоч би і в своє
му студентському ЖИТТІ).

І потім, багато агіт
бригад зовсім не мають

ЗНОВУ

ПРО 

ТЕЛЕФОН
«Я переконана, — на

писала у листі до редак

ції жителька Кіровогра

да Л. П. Новак, — що 

ми не можемо успішно 

боротися з’й звання міс

та зразкового правопо

рядку і високої культу

ри, доки не забезпечимо 

високої якості телефон

ною зв’язку».

Далі Лариса Платочів- 
па повідомляла, що, маю
чи нагальну потребу по
дзвонити, вона обійшла 
весь мікрорайон Чере
мушки, але так і не зна
йшла жодного справного 
телефона-автомата.

Як повідомив у відпо
відь па паш запит на
чальник Кіровоградської 
телеграфно-телефон п о ї 
станції ІО. 1. Помпа, зга
даний район міста по
стійно знаходиться під 
контролем монтера так
софонної групи. Але, го
вориться далі у листі, у 
цьому районі інші найви
щий процент крадіжок 
апаратів. Нерідко злов
мисники ^виводять таксо- 

свого творчого обличчя. 
Тобто, такий колектив 
можна з успіхом назвати • 
як кіровоградським, так і 
харківським чи полтавсь
ким. Твори місцевих авто
рів (крім невдалих паро
дій) майже не звучали.

В огляді-копкурсі не 
взяли участі агітбригади 
Кіровоградського заводу 
радіовиробів і головного 
підприємства виробничого 
об’єднання «Друкмаш». 
Пасивність цих культар- і 
мійців незрозуміла. '

І вже зовсім важко ; 
сприймається той факт, 
що в Кіровоградському . 
педінституті імені О. С. 
Пушкіна взагалі немає ‘ 
студентської агітбригади. 
І цс у вузі, де готують 
майбутніх філологів. Лю- . 
ден, які повинні бути не 
тільки самі закохані в ху
дожнє слово, а й поклика
ні його пропагувати. Па
радокс? Так. І до того ж ■ 
вельми неприємний...

І все «'закінчити ці но
татки хотілось би оптиміс
тичніше. В огляді поза 
конкурсом виступила на
родна самодіяльна агіт
бригада «Вогник» Палацу . 
культури імені Жовтня за
воду «Червона зірка», яка : 
переконливо довела, що 
можна «шершавым язы
ком плаката», музикою і 
навіть пантомімою щиро 
сміятися, обурюватися, 
хвилюватися і захоплюва
тися. Своєю манерою гри 
червонозорівці наближа
ються до форми агітплака
ту, де органічно поєдну
ються драматургічні кано
ні! з естрадними елемен
тами. В своєрідній іігіер- ’ 
претації заводчани здійс
нили постановку відомого 
вірша К. Чуковського 
«Муха-Цокотуха», де ви
користали багатий арсе
нал світлових, музичних 
ефектів. ‘

В. ВАСИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

' ґ-'

фони з ладу одразу після 
обходу монтера. Гак, за 
два перших місяці ниіііш- 
г.ього року зіпсовано 60, 
апаратів. Тепер вони від
новлені і взяті під особ
ливий контроль.

ПРОПОЗИЦІЯ РЕ
ДАКЦІЇ. Ситуація, що 
склалася, вимагає рі
шучих заходів. Безпереч
но, народні дружинники 
та бійці комсомольських 
оперзагонів не залиша
ться осторонь важливої 
справи. Тож пропонуємо 
почати операцію «Теле
фон». Чекаємо пропози
цій від Кіровського рай
кому комсомолу м. Кіро
вограда,

ХОЧ ЛИСТА

І НЕ БУЛО 

НАДРУКОВАНО
Мешканці будинку 

№ 54 по пул. Яна Томна 

скаржилися на поганші 

санітарно - гігієнічний і 

технічний стан побутових 

приміщень у дворі їхньо

го будинку. Після того, 

як редакція направила 

листа начальникові місь

кого житлоуправління

А. Я. Попову, у дворі 

проведено поточний ре

монт приміщень.
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ТІЛЬКИ АТАКУЮЧИЙ
Позавчора на кіровоградському стадіоні спортклубу «Зірка» 

урочисто відкрито новий весняно-літній спортивний сезон.
Свято почалося ОГЛЯДОМ 

духових оркестрів, за яки
ми навколо зеленого ки
лима футбольного поля 
пройшли маршем фізкуль
турники з усіх обласних 
рад спортивних товариств 
і відомств. Голова облас
ного спорткомитету О. II. 
Березан та голова місько
го спорткомитету А. С. По- 
дольський вручили нагоро
ди представникам спортив
них організацій, які стали 
торік переможцями в со
ціалістичному змаганні за 
крашу постановку спор
тивно-масової роботи. Гру
пі спортсменів було вру
чено посвідчення і значки 
майстрів спорту СРСР.

Урочиста частіша свята 
закінчилась маршем фут
больних колективів міста. 
Прапори нового спортив
ного сезону на щоглах 
стадіону підняли криці 
фу гболістн обласного 
цеп 

першої вказівки свого на
ставника: «Тільки атакую
чий може грані красиво >. 
І «Зірка» постійно атаку
вала. Юрій Касьопкія і 
Михайло Калита, Юрій 
Сердюк і Сергіїі Ралючщі- 
ко, Олександр Алексєєз і 
Ярослав Бобиляк раз по 
раз пробивалися крізь «ре
дути» іванофранківці». 
Гнучка оборона суперників 
не витримувала. Але 
«І Іріїкарпаття» виручав 
голкіпер. І хоч у другому 
таймі Юрій Сердюк забив 
гол, чітко виконавши оди- 
ііадцятнметровпй, та бо
лільники, яких зібралось 
па стадіоні біпьше І б тн- 

сяч, Оулп переконані: бу
де ще один гол. Але неточ
ність ударів нападаючих 
«Зірки» па завершальних 
стадіях атак ие дала мож
ливості господарям поля 
збільшити рахунок. А вони 
були близькі до успіху, ма
ючи територіальну перева
гу і «ключі»-до воріт іва
нофранківців. Та все ж мі
німальний рахунок — 1:0.

Голова обласного спор і- 
комітету О. II. Березан на
прикінці гри сказав нашо
му кореспонде Try, корот
ко оцінюючи матч:

— Обидві команди гра
ли цікаво. Був атакуючий 
футбол. А «Зірка» ще

згуртується, гравці краще 
розумітимуть один одного 
в подальших іграх. Бачили, 
як грав Ярослав Бобдляк?

Що ж, побачимо, яке 
сходження матимуть інші 
земляки 16 квітня, коли 
прийматимуіь на своєму 
полі ужгородське «Закар
паття».

На знімку: під час уро
чистого відкриття весня
но-літнього спортивного 
сезону.

Фото В. ГРИБА.

Турнірне 
табло

ХУДОЖНЯ ГІМНАС
ТИКА. Відкрита першість 
Кіровограда з художньої 
гімнастики гри дні прохо
дила в спортивному комп
лексі факультету фізично
го виховання педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна. Своє вміння демон
стрували майже шістдесяі 
і рацій Серед них були і 
гоні з Дніпропетровська, 
Кривого Рогу та Дчіпро- 
дзержшіська.

На цих змаганнях висту
пили за програмою майст
рів спорту кіровоградські 
студентки — першокурсни
ця Світлана Головко, ви
пускниця факультету фі
зичного виховання Вален
тина Симішева та Лілія 
Старикова з третього кур
су. Вони відповідно зай
няли перше, друге і третє 
місця.

Серед тих, хто викону
вав вправи кандидатів у 
майстри спорту не мала 
собі рівних п’ятикласниця 
з дев’ятнадцятої школи 
Іра Павленко. Другою при
зеркою стала її одноклас
ниця Юлія Андреева, тре
тьою — Ірина Панасюк з 
Дніпродзержииська.

Програму юніором на 
високому рівні продемон
струвала учениця п’ятого 
класу школи № 11 Світла
на Пояркова.

ГПО. Змагання з бага
тоборства комплексу ГПО 
за програмою обласної 
спартакіади ДСТ «Спар
так» серед колективів нав
чальних закладів три дні 
проходили на стадіоні 
СК «Зірка», басейні 
ДІОСШ облепрргкомгтету 
і тирі ДТСААФ. Впевнено 
провели поединки пред
ставники вищого льотного 
училища цивільної авіації, 
які набрали 360 очок І 
стали переможцями у пер
шій групі.

У другії! групі колекти
вів перше місце дісталося 
учням технічного училища 
обл побуту ира вліпи!’.

ГПО НА МАРШІ
»■ямявчі иггти зхз

Бідзначі мо наперед: на 
відміну від зимових турні
рів ці змагання стали сні ,- 
чепням того, що в сільсь
ких колективах фізкульту
ри є сильні багатоборці 
ГПО, які спроможні йорів- 
вятясь із чемпіонами об
ласті. На зимовій першос 
ті обласної ради ДСГ «Ко
лос» боротьба не загострії 
лась .інше тому, що де
які працівники райрад цьо
го спортивного товариства 
без відповідально іь >с г -щ и 
лисі, до комплектації 
команд. На цей раз з біль
шості районів області в 
Кіровоград приїхали боє
здатні колективи. Ма л же 
в кожному’з них були ба
гатоборці. які вже з пер
ших стартів погранили в 
число лідерів.

От хоч би Сергій Личка- 
пенко з Олексапдрівс лсого 
району, який виступив у 
віковій групі ступени «Са
ла і мужність». Стометрів
ку він подолав з'а 11.9 се
кунди. Цього результату 
не перекрив жоден ІЗ уч іє
ни ків турніру багноблр- 
цін.“ Вдало впсіупив Япч- 
каїюнко і на кросовій ди
станції. в секторі д ія ме
тання гранати, в плаваль
ному басейні. В підсумку 
віч серед своїх ровесники 
став нансильнішим.

А серед дівчат вікової 
групи цього ступеню не 

і Цілі :
Кофейников« (Гол і);м пі з- 
гький район). У всіх видах 
програми її показнилії 
знаній перевищували йор-

ЦЕЙ НЕЛЕГКИЙ
НОРМИ TUB
мативиі вимоги иа золо-, 
тіні значок. “ ’

Чи не найбільша увага 
болільників була прикута 
до спортсменів, які засту
пали за нормативами сту
пеню Фізичне вдоскона
лення». Метав гранату зна- 
м'яиець Олександр Зай- 
чук. Вона, впала за 60-тег- 
ровою відміткою. Це іа ?5 
метрів краіне за норми пін 
па золотий значок: 1 в пла
ванні па сю метрів він 
мав-досить високий ре
зультат — 1 хвилина ’ 16.2 
секунди. Стометрівку За.і- 
чук подолав за 12.5 секун
ди. іІабранніп в підсумку 
104 очка, він став другим 
призером у першій віковій 
групі < воно ступеню, а

першим тут був побігші, 
Кіровоградського ремонг- 
і»о■м е х а111ч 11 о го заводу
Уерремт ресту Олександр 
ГЛущенко (133 очка). В 
другій щупі цього ступе
ню з 105 очками переміг 
представник Ма їовисчівсь- 
кого району Валерій До
ценко.

* * *
З а в іду іоч а орган із з ці й - 

ним відділом обласної р і- 
,111 Д< Т «Колос» К. В. Ко- 
л’спик-в перерві між стар
тами відзначила тих. кому 
і-же за сорок — спортсме
нів ступеню «Бадьорість і 
здоров’я». 1 це кілком за
служено. В. Беляев (Кіро- 
воі радськпй район),
Б. Кришталь (Ульяповсь- 

мін район), 1. Кудря (Ма- 
ловнсківськпй район) в ок
ремих видах мали кращі 
результати, ніж їхні моло
ді односельці. Багатобо- 
рсі.ь під час кросу витра
чає найбільше фізичних 
сил. А Борне Кришталі) 
800-м. грінку при нормати
ві 3 хвилини 15 секунд за
кінчив з результатом 
2.21.2. Проте невдово
лень сказав' «Торік циф
ра була кр нца. Треба 
тренуватись не через день, 
а щодня». І з доброю за
здрістю згадав кіровоград- 
ця Миколу Коліспнчеіікч 
(ступінь «Фізичне вдоско
налення»), котрий тр’ї кі- 

тому, що впхо- 
стадіон дві іі па 

з Олексачд- 
віп «мі

ста ді-

ломстрп пробіг за 9 хви
лин і 10 Секунд — крлщ.ій 
рс.дльтат турніру. Успіху 
цей багатоборець домігся 
завдяки 
дп і і, на
день. Разом 
ром 1 Ліщенком 
риє» бігові допіжкп стаді
ону чи стежини скверу ЦІ
ЛИМИ годинами. Ось з кого 
треба брати приклад чле
нам клубів любителів бігуі

Дещо слабше виступила 
на змаганнях жіноча «по- 
лопана» збірних команд 
районів — кіровоградкп 
К. ГІііжііпк, Т. ГТересуііько, 
знам'янчаика Р. Маргалер

6 багатоборох,та ніс 5

знім- 
•іеміїі- 
об.тас-

ради 
« Ko

fi ага - 
т в а

На 
ках: 
онка 
ІІ()Ї 
ДСТ 
.юс» з 
тоборс 
ГПО Л. КО- 
Ф Е И Н РІ
ПОВА (Го
ловані в с ь- 
кнй район); 
справа— па 
кросовій ди
станції.

Фото
В. ГРИБА.

ЩО увійшли В ЧИСЛО призе; 
рок, дали своїм командам 
не менше ОЧОК. НІЖ ЧОЛОВІ
КИ. Але не склали заліку 
деякі представниці Гамво- 
ронського. Світаонодсько- 
іо, Маловпсківеького ра
йонів. А Ольга Ходзіцькл 
(Новомиргородськніі ра
йон). яка виступала в сту
пені «Сила і мужність», 
стометрівку пробігла аж 
за ...21,6 секунди. А щоб 
тримати хоч срібний оці
нок, треба мати результат 
14.2 секунди. 1 це дає під
стави для розмови про тс, 
щоб у групах ГПО було 
більше жінок і дівчат

Л +

залічу вV командному 
першу трійку призерів узі- 
йш.пі представники колек
тивів «Колоса» з Кірово
града. Зпам’япського. Кі
ровоградського районів. 
Почесне четверте місце ді
сталося ульяповцям. Зі 
цю команду виступали 
значківці 1'110 колгос іу 
імені Шевченка — колек
тив фізкультури, як.їй то
рік стан переможцем у со
ціалістичному змаганні 
всіх колективів обласної 
ради «Колоса».

А останні місця в тур
нірній таблиці заніш.пн 
багатоборці Олсксан іріїі- 
ського. Онуфріївеького, 
Світ.'іоводського. По зоар- 
хапгельського районів.

Та все ж з усього вид
но., що в сільських колек
тивах останні.'» часом знач
но пожвавилась спортивно- 
масова робота. 1 якщо по
ні чемпіони обласної радп 
ДСТ -/Колос» з баг ігобор- 
ства ГПО ніші допомо
жуть своїм ровесникам 
здобути ще вищий фізич
ний гарт, невдовзі в ше
ренгах ііаіісіїльнініпх бага- 
тоборців з’являться нові 
імена.

М. ШЕВЧУК.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. »
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