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Петрівськогс району — на 
171 гектарі намолотив 6491 
центнерів зерна.

Олександр ПРИЛУЦЬ
КИМ з колгоспу ^Зоря ко
мунізму» Долинського ра
йону — скосив пшеницю на 
187 гектарах, намолотив 
5451 центнер зерна.
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Микола МАЛИЦЯ з кол

госпу імені Карла Маркса 
Петрівського району — па 
173-гектарпому полі зібрав 
4722 дейтерії хліба.

СК-5

Віктор ГУРОМА з кол
госпу «Дружба» Долшісь- 
кого району — зібрав 202 
гектари, намолотив 4608 
центнерів зерна

Дмитро ПАЛАДІЇ! з 
колгоспу імені Суворова

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА^/
ТВІЙ ВНЕСОК, V/J 
КОМСОМОЛ

I
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СПАДКОЄМЦІ ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

ПОМІЧНИК
л

комбайнера
Григорій Григорович Мо

лодець, ветеран праці, ком
байнер колгоспу імені Куй- 
бишева Новомиргородського 
району, виборов першість у 
районному змаганні на ж:чи- 
гах 1980 рону. Торік був 
другим.

А оце знову йде першим. 
На його «Ниві», напис — зі
брати ранні зернові на пло
щі 160 гектарів і намолоти
ти 5600 центнерів зерна.

Ранніх у господарстві 2156 
гектарів, з них озимої пше
ниці — 1750.

У жниеа вступили 4 <Ко- 
і 12 «Нив». Усі комбай- 
— люди досвідчені, бу- 

t-Д.і. Тоні і трудове супер
ництво йде повним ходом.'

Першу тисячу 
зерна намолотив 
Вручили йому 
Червоний прапор

задоволені ви своїм поміч-' 
нином? Переймає він вашу 
науку7

— Дуже задоволений. По- 
біліше б таких хлопців. Лю
бить працю. Веду я комбайн
— стежить пильно за вал
ком. Десь більший він — І 
Ігор мов злітає на землю, 
розправляє все, щоб ком
байн не забивався ні на хви
лину. Зупиняємось на огляд
— до всього придивиться, 
змастить, перевірить і тоді 
сам уже веде машину. І ве
де добре. Хороший хлопець!

— А ти, Ігорю, задоволе
не скучаєш за

Ми ж хліб зби- 
почекає.
жнив що роби-

Радгосп «П’ятихатський», Петрівський район 
Андрієві Трюхану, Анатолієві Бойку

Дорогі товариш! Обласний комітет комсомолу і ре
дакція газети «Молодки комунар» з почуттям гордос
ті сприйняли повідомлення про ваші трудові успіхи 
на жнивному полі — ви першими в області намолоти
ли понад 6000 центнерів зерна, добилися рекордного 
виробітку на агрегат за світловий день — 1026 цент
нерів.

Бажаємо вам, дорогі друзі, нових трудових успіхів 
на благо рідної Вітчизни, міцного здоров’я, гарного 
настрою. Обком ЛКСМ України.

Редакція газети «Молодий комунар».

СЬОГОДНі 
ПОПЕРЕДУ

Бобринецького району — 
па 199 гектарах намолотив 
4547 центнерів збіжжя.

Анатолій КОЛОТИПІІз 
колгоспу «Дніпро» Свігло- 
водського району — зібрав 
пшеницю па 183 гектарах, 
намолотив 4421 центнер 
зерна

центнерів 
Молодець, 

перехідний 
колгоспу, 

енмпєл райкому партії. Екі
паж, перепочивши трохи, 
вирушив далі в загінну.

Звідти ветеран праці шо
фер Василь Дмитрович Ба- 
бллич робить щодня на тік 
по сім — вісім рейсів, везучи 
Щоразу п’ять тонн добірно'о 
зерна.

Помічником комбайнера 
працює Ігор Панкул. Це він 
нинішнього року, закінчив
ши середню школу, пішов у 
тракторну бригаду. Комсо
молець переймає добру нау
ку Григорія Григоровича. Не 
□нас вгоми. Працює від зооі 
до зорі. Бо пам’ятає клятву 
хліборобів господарства — 
ппорати ранні зернові за 
дванадцять робочих дніа.

— Григорію Григоровичу, 
—- питаємо номбайнера,' —

ний працею? 
річною?

— Що ви! 
раємо! Річка

— А ПІСЛЯ 
тимсш?

— Працюватиму в колгос
пі до весни.

— Чому до весни7
— Весною піду на службу 

в Радянську Армію. -
Він більше нічого не ска

зав. Та сказали його очі. Що 
дивились на поля. Що зупи
нились на- нсмбайні.

Комбайнер! Прекрасна 
професія! Професія хлібода
ра!

Вони пливуть у гони. Під
бирають валки. І струменить 
у нузов автомашини добірне 
зерно. І вбирає, вбирає в се
бе зерна доброї науни поміч
ник номбайнера жнив 1982 
року Ігор Панкул. Пам’ятник 
для нього, перших жнив.

м. СТОЯН.
Колгосп імені Куйбишеїа, 
Новомиргородський 

район.

СЕРЕД молодих 
КОМБАЙНЕРІВ. ЩО ВО
ДЯТЬ:

СК-6

Андрій ТРЮХАН з рад
госпу «П’ятихатськпй»

очо- 
пет- 
КОМ-

Карла 
Коли 

жнив- 
кампанія,

кілька 
місяців тому Ва
силь РУСНАК 
(на знімку злі
ва) закінчив 
курси тракто
ристів при Пет- 
рівській рай- 
сільгоспте х н і- 
ці і став працю
вати тракторис
том у колгоспі 
імені 
Маркса, 
почалася 
на 
йому доручили 
комбайн. Сьо
годні він — се
ред правофлан
гових соціаліс
тичного змаган
ня нембайнерів 
господарства.

А районне та 
обласне змаган
ня молодих 
жниварів 
люс інший 
рівський 
байнер — Анд
рій ТРЮХАН (на 
знімку право
руч) із радгоспу 
^П’ятих а т с ь- 
кий». Цього ро
ку він прагне 
намолотити не 
менше 10000 
центнерів зер
на.
Фото С. АНДРУ- 
СЕННА. _____

М. ПОЛІЩУК.
Маловисківський район.

ВЕЗ РУЛЬОВОГО І ВІТРИЛ
ЗАЛИШИЛИСЯ В ГАРЯЧУ ЖНИВНУ ПОРУ КОМСО
МОЛЬЦІ КОЛГОСПУ «РАССВЕТ» МАЛОВИСКІВСЬКО- 
ГО РАЙОНУ

У райкомі комсомолу 
захоплювались:

— Третина комбайнових 
екіпажів — комсомольсь
ко-молодіжні! Молодець 
Анатолій!

Анатолій Хмурін, секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу «Рассвет», 

•скромно, промовчав.
Через. д?в тижні він зно

ву зайшов до райкому. 
ВІнива вже були в розпалі.

— Ну, як справи, Голю? 
■Працюють хлопці? — по
сипалися звідусіль запи
тання.

Хмурін непевно здвиг
нув плечима:

— Працюють...
— Чому ж ти без на

строю?
«Анатолій вагаеся.

Давненько я не ба- 
Лнв молодих жниварів, — 
признався він нарешті. — 

Інше завдання від правлін
ня колгоспу дістав.

І почав розповідати.

ЕКСКУРС
У НЕДАЛЕКЕ 
МИНУЛЕ

На початку нинішнього 
року в Злинці, найбільшо
му селі Малоеисківського 
району, було створено 
колгосп «Рассеет». Госпо
дарству відвели 3,5 тисячі 
гектарів орної землі (тро
хи менше, ніж колгоспам 
«Перше травня» та імені 
Свердлова, які теж базу
ються в Злинці).

Комсомольську органі
зацію очолив Анатолій 
Хмурін — головний інже

нер господарства. Однак 
на перші свої збори спіл
чани ■ зібралися лише в 
травні...

До цього Анатолій був 
членом комітету комсомо
лу колгоспу імені Сверд
лова, відзначався ' актив
ністю в громадській робо
ті. Саме тому райком ком
сомолу доручив йому тим
часово виконання обо
в’язків секретаря. Хмурін 
не заперечував. Трохи зго
дом молодь обрала його 
своїм ватажком.

З РОЗПОВІДІ 
АНАТОЛІЯ ХМУР1НА:

— Кажуть, що довір’я 
товаришів окрилює. Мож
ливо, але я цього не від
чув. Навпаки — злякався. 
Не роботи ні, — відпові
дальності. Спробуй згур

тувати людей, котрі рані
ше працювали в різних 
колгоспах, а до нсвоство- 
рцного йшли дещо неохо
че.

Почав з того, що позна
йомився з молодими меха
нізаторами. Один із них 
— тракторист Віктор Луб- 
цов — пізніше став чле
ном комітету комсомолу, 
відповідальним за ідейно- 
виховну роботу. Знайшоз 
підтримку і серед молодих 
доярок та відгодівельни- 
ніе.

Старанно готувалися ми 
до жнив. Розуміли, що во
ни стануть для комсомоль
ської організації першим 
справжнім випробуванням. 
Урахували, здається, все: 
надійно відремонтували 
техніку (як інженер, я не
мало хлопцям допомагав), 
створили свій комсомоль
ський штаб «Жнива-82», 
три комбайни доручили 
молодим жниварям. Діста
ли завдання й члени штабу 
«Комсомольського про
жектора» Анатолій Кова
льов, Леонід Крячко і 
Світлана Толстюк, чітко 
спланували свою роботу 
ідеологічні активісти, очо
лювані Анатолієм Талала- 

свим. Як начальник ком
сомольського штабу, я 
мав координувати всю ро
боту. А тут правління...

На тому переджнивно
му засіданні правління 
теж ішлося про організа
ційні заходи на період хлі
бозбирання. Виступали
бригадири, спеціалісти
сільського господарства, 
голова А. Т. Гудович. Для 
забезпечення безперебій
ної роботи збиральних 
агрегатів вирішили закрі
пити за ними керівників і 
спеціалістів з інженерною 
освітою. Анатолію Хмурі- 
ну «дісталися» жатки Ми
хайла Івановича Матюшен- 
ка та Миколи Максимови
ча Бугайова. Про комсо
мольський штаб усі наче 
забули. А він не нагадав.

З РОЗМОВИ з 
АНАТОЛІЄМ ХМУРЬ 
НИМ:

— Як жнивусться комсо
мольцям колгоспу?

— Не знаю... Здається, 
Анатолій Кривохижа серед 
водії? «Нив» зараз ліди
рує А Дмитро Гейкс та 
Ігор Тоцький? Хтозна... 

Розповісти про «Комсо
мольський прожектор»? 
Давненько я не бачив Толі 
Ковальова. Все більше ко
ло своїх підопічних жатка
рів, кручуся, допомагаю 
агрегати ремонтувати, за
пасні частини зі складу до
ставляю...

ЗАМІСТЬ 
ЕПІЛОГУ

У заворга райкому ком
сомолу Володимира Дон
цова зранку телефон не 
вмовкає. Дзвонять секре
тарі комсомольських ор
ганізацій, відповідальні за 
гласність змагання дис
петчери колгоспів Пові
домлення про трудові ус
піхи, а нерідко й рекорди 
молодих комбайнерів, 
трактористів сипляться 
як з рега достатку. Жни
ва! Ось тільки колгосп 
«Рассвет» мовчить. Може 
тому, що комсомольський 
штаб господарства не по
чинав своєї роботи?
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го не простоюють біля во
ріт підприємства: овочі та 
фрукти відразу надходято 
у цех на переробку. В цьо
му сезоні працівники со
кового цеху вже відправи
ли 169 тисяч банок 
ничного сиропу, 
також новий вид продук
ції —горіхову 
для безалкогольних напо
їв. її вже виготовлено 
двадцять тонн. Тепер хар
човики розробляють тех
нологію приготування ду
же поживного й смачного 
соку з кабачків.

Заходимо до консерв
ного цеху, де зараз пере
робляють кабачки. Вража
ють масштабність і не
звичний технологічний 
процес консервування.

На зміні — комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Олени Скороход. У мийно-

полу- 
Освоїли

настойку

му відділенні сотні скля
них банок готують під ка
бачки молоді робітниці 
Валентина Гайденко тгг Ін- 
на Миц. Добре промиті й 
нарізані кружальцями
овочі вкладають комсо
молки Людмила Дзіна і 
Людмила Лісовська. До 
речі, вони, як і багато їх
ніх ровесників із шкіл 
Добровеличківки, прихо
дять сюди працювати на 
час літніх канікул.

В іншому і , 
біля величезних 
чаклує Ганна 
Дутчишина.
аромат прянощів приємно 
лоскоче ніздрі. Адже для 
того, щоб кабачки мали 
добрі смакові якості, в роз
чин додають петрушку, 
кріп, часник, листя хрону 
та м’яти, перець стручко
вий і чорний гіркий, лавро-

приміщенні 
КОТЛІВ 

Сергіївна 
Духмяний

вий лист, корицю, гвозди- 
ку. Залиті гарячим розчи
ном банки по конвейеру 
рухаються до автоклавів; 
де господарюють бригз- 
дир Олена Скороход і Те
тяна Юденко. По сто сім
десят банок закладають з 
автоклави, і в цих вели
чезних герметичних котлах 
закінчується процес кон
сервування.

— Бригада О. Скороход 
постійно перевиконує 
змінні завдання, — каже 
майстер консервного цеху 
Софія Миколаївна Скз- 
лецька. — Цей колектив 
узяв підвищене соціаліс
тичне зобов’язання: вико
нати річний план до Дня 
Конституції.

ГСоруч на столах стоять 
банки з незвичними овоча
ми. Це перша партія нової 
продукції — патисонів

консервованих та марино
ваних.

Окрім консервів і соку, 
завод виготовляє смачні й 
поживні кукурудзяні па
лички, запашну олію, а 
крупоцех переробляє 
гречку. До речі, 138 тонн 
гречаної крупи — це по
запланова продукція під
приємства.

Успішно працюють доб- 
ровеличківські харчовики. 
Вони прагнуть внести свій 
вклад у здійснення Продо
вольчої програми.

М. ЛИТВИНОВ.
На знімках (зліва): бри

гадир консервного цеху 
О. СКОРОХОД за роботою; 
(вгорі) — восьмикласниця 
Добровеличківської серед
ньої школи Людмила ДЗІ
НА; майстер-наставник кон
сервного цеху С. М. СКА- 
ЛЄЦЬКА з комсомолками 
В. ГО ИДЕН КО та 1. МИЦ 
(знімок внизу).

Фото В. ГРИБА.

ГОДУЄ
На Доброаеличківсьчий 

консервний завод ми заві
тали перед початком ро
бочої зміни. Микола Іва
нович Приймак, директор 
підприємства, зустрів нас 
привітно. Ось тільки пого
ворити з ним ніяк не вда
валося: до кабінету захо
дили майстри і працівники 
бухгалтерії, безперервно 
дзвонив телефон.

— У нас гаряча пора, — 
наче вибачаючись, мозив 
Микола Іванович. — У хлі
боробів є прислів’я: вес
няний день рік годує. Те ж 
саме ми. харчовики, може
мо сказати про літню дни
ну. Адже саме в цей час 
переробляємо і відправ
ляємо споживачам свою 
продукцію.

Оглядаємо зразки кон
сервованих продуктів, від
правлених зазодом у тор
говельну мережу області. 
Тут щавель та кріп, ком
поти з вишень і черешень, 
гострий томатний соус, по
луничний сироп та вишне
вий сік з цукром, мед 
штучний. Зиготовлено 27/ 
тисяч банок продукції при 
плані 40 тисяч.

Робітники зазоду дебре 
підготувалися до сезон/ 
переробки фруктів та ово- ' 
чіз. Тож і не дивно, щ> 
машини, які нині приво
зять вишні й кабачки, дов-
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26 липня до села Субот
ні» Знай ямського району 
прибув будівельний загін 

.студентів Болгарського ін
ституту дитячих та почат
кових учителів імені Tin.і 
Кіркової. Керівник загону 
—- викладач цього закладу 
Литон Атопасов Барбанов, 
комісар — Радка Христова 
Григорова.

Разом з будзагоном 
«Корчагіпець» Кіровоград
ського педінституту іме
ні О. С. Пушкіна бол
гарські студенти працюва
тимуть на сільськогоспо
дарських роботах у кол
госпі імені Леніна.

Коли болгарські юнаки і 
дівчата приїхали в Субот
ні, їх зустрічали хлібом- 
сіллю. Гриміла музика, цві
ли квіти й усмішки. Від
бувся мітинг. До гостей зі 
словами вітання звернули
ся ректор педінституту 
імені О. С. Пушкіна О. Є. 
Поляруш, керівники кол
госпу, студенти.

Гімни'Болгарії і Союзу 
РСР звучали як символ 
дружби двох народів.

А. ЧЕКМЕНЬОЗ.
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У НАШИХ 
БАШКИРСЬКИХ 

ДРУЗІВ лвшиммям

Нй ЧЕСТЬ 
славної

верхового будинку в Уфі.
Є у бригаді молодіжна 

ланка, яку очолює Фаніль 
Якупов. Два роки тому, 
проводжаючи його в лази 
Радянської Армії, друзі 
наказували йому відмінно 
служити і обов'язково по
вернутись у колектив. Фа
ніль виконав наказ: після 
служби в армії він ось уже 
кілька місяців знов очо
лює свою ланку. Нещодав
но комсомольці прийняли 
в свій колектив чотирьох 
новачків випускниніз
профтехучилищ.

Молоді мул яри дали 
слово завершити п’ятиріч
ку до 115-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна.

лати
Широко відзначалося в 

республіці 425-річчя доб
ровільного приєднання 
Башкирії до Росії. В міс
тах і селах, у колгоспах і 
радгоспах, на фабриках і 
заводах відбулися урочис
ті мітинги, збори, народні 
гуляння.

Тисячі трудових колекти
вів Башкирії рапортували 
в цей день про виконання 
підвищених соціалістичних 
зобов’язань, узятих на 
честь славної
них — бригада мулярів 
будівельного управління 
№ 2 трест/ «Башнафтоза- 
водбуд». Колектив, що йо
го очолює двічі орденоно
сець комуніст Адгам Ша- 
рифгалєєв, достроково за
кінчив спорудження 14-по-

ПО ПРАЦІ 
Й ШАНА

На полях республіки по
чалися жнива. На жатки і
за штурвали комбайнів сі
ли досвідчені механізато
ри, комсомольці — пере
можці торішніх жнив.

Ударними темпами йде 
заготівля кормів для гро
мадської худоби. За до

дати. Серед сягнуті успіхи в цій спра
ві на республіканську 
Дошку пошани газети «Ле- 
нинсьі» — «Ленинец» зане-
сено такі комсомольсько- 
молодіжні колективи: лан
ку Володимира Коробка з 
радгоспу БашЦВКА Благо- 
варського району, яка за-

готовила 1316 тонн сінажу 
і 80 тонн сіна; бригаду Ан- 
фаля Салімова з колгоспу 
імені К. Маркса Дюртю- 
линського району, яка ви
робила на агрегаті ДОН-6 
754 тонни вітамінно-трав я- 
ного борошна в гранулах.

МАЮТЬ 
ПОПИТ
Башкирське художнє 

об’єднання «Дружба» — 
підприємство, котре по
ставляє торгівлі найбільшу 
кількість товарів народних 
промислів і товарів куль

турно-побутового призна
чення — щороку на 2 
мільйони карбованців. Ха
рактерною особливістю 
художнього об’єднання є 
широке застосування прз- 
ці надомників. Багатодітні 
матері, люди похилого ві
ку, молоді жінки, які пе
ребувають у декретній від
пустці, народні умільці 
охоче беруть замовлення 
на виготовлення ажурних 
шалей палантинів, тюбе
тейок, дерев’яних матрьсі- 
шок, виробів з лози, суве
нірів.

Молоді конструктори, 
технологи, художники, що 
їх очолює комсомолка Та
лія Мамлієва, плодотвор
но працюють над відрод
женням забутих народних 
мотивів вишивки, тиснення 
по шкірі, аплікації, різь

би. 8 торгівлю вже наді
йшли перші партії сувені
рів, авторами яких є ком
сомолки Фея Юсупоьа, 
Альфія Тавобілова. Ольга 
Кисельова, Же.ія Богдано-
ва, Надія Новакоаич. Це— 
плетені з лози хлібниці,
вази, вишиті 
славнозвісні 
гармошки. Ця 
має великий 
купців.

тюбетейки, 
башкирські 
продукція 

попит у по-

ПОПЕ
ВИДАННЯ

Вийшов перший номер 
науково-методичного жур
налу Міністерства освіти 
Башкирської АРСР — 
«Русский язык в башкир
ской школе». Це періодич
не видання стане добрим 
помічником і порадником 
учителям середніх шкіл і 
профтехучилищ, виховате
лем дитсадків.

Журнал відкривається 
редакційною сгатею «Мо
ва єдності, співробітницт
ва, дружби та братерства 
народів СРСР». Провідні 
розділи журналу: «Мето
дика», «З досвіду», «По
чаткові класи», «Викладан
ня у вузах», «Російська 
мова в дитсадку».

Добірку підготовлено за 
.матеріалами башкирської 
обласної газети «Яеам- 
иецв.

ЕКОНОМНА 
ЕКОНОМІКА

БУТИ
ГОСПОДАРЕМ

Сьогодні немає, мабуть, 
такої сфери життя сус- 
пільегза, де б не позначи
лись останні досягнення 
науки і техніки. Про висо
кий рівень матеріальио- 
техпічної бази сільськогос
подарського виробництва 
свідчить і приклад нашо
го колгоспу: щороку в 
тракторні бригада за ав
топарк надходять пружні 
машини, досконалі меха
нізми. Вони вгрітую гь 
долю зрожаю. Однак мало 
«осідлати» трактор «ш ком
байн, треба іще н правиль
но його’експлуатуваїп.

Я тільки почав свою тру
дову діяльність, коли .ме
ханізатори Ульяновського 
району виступили з ініціа
тивою «Експлуатувати тех
ніку без дапітальїгого ре
монту упродовж усього 
амортизаційного періоду». 
Пам'ятаю, як ми обгово
рювали в колективі це по
чинання. Дійшли тоді єди
ної дум:;;;: слід підтримати 
колег, треба ефективніше 
використовувати сільсько
господарську техніку.

Наша тракторна бригада 
— комсомольсько-молоді хі
на. Тому контроль за вн- 

. трачаїпіям пального, мзс- 
тил, запасних частин ми 
поклали на комсомольсь
кий пост якості. Ввійшли 
до нього Віктор Харченко, 
Анатолій Марченко та Бо
рис Козаченко.

Сгичатку ке все у пас 
виходило. Мабуть, дішіду 
бракувало. Звертанні чжю 
пораду до наставників, 
бригадирів тракторної 
бригади Сергія Олексійо
вича Громка і механізато
ра комуніста Григорія Іва
новича Андрущенка. Бонн 
охоче нам допомагали, 
підказували.

Вже першого року лише 
на ремонтних роботах ми 
зекономили 8 тисяч карбо
ванців. Зросла й урожай
ність; пам'ятаю, механізо
вана ланка по вирощуван
ню кукурудзи, яку я очо
лював, одержала по 45 
центнері» зерна качанис
тої з гектара.

Насту иного року ми під
писали договір на соціа
лістичне змагання з КМК 
тракторної бригади Воло
димира Дубченкз з кол
госпу «Дружба». 1 пер
шим пунктам у ньому по- 
етакнли економічні показг 
пчки, пов’язані з ремонт^ 
ними роботами.
, Д.Іарчллдся хлопці берег
ти доручену техніку, 
її експлуатувати.
тільки по^оцжує строк 
служби тракторів, комбай
нів,»жаток. а й економить 

господарству чималі кош
ти, позитивно впливає па 
собівартість усіх культур, 
які ми вирощуємо.

Наше місце— на перет
ином}' краї загальнонарод
ної боротьби за успішне 
здійснення Продовольчої 
програми. Саме тому моло
ді ме.хгмнэатори стали за
співачами в поході за еко
номію та. бережливість;- 
Можу похвалитися: біль
шість комбайнів, жаток і 
тракторів, і на яких працю
ють сьогодні мої товариші 
на жггивах-82. вже яо двл- 
три року, .буди. в капі
тальному ремонті.

О. ЗАРІЧНИЙ, 
гру.і ком сорт КМК 
тракторної бритвам 
№ 3 колгоспу іЖні

• Ватутіна.
Новоукраїнський раЛі1



З стор.

В ангорській діяльності народного артиста 
УРСР С. С. Оленсенка настало повноліття. Вісім
надцять років тому, випускник театрального інсти
туту імені Кзрпенка-Карого, він уперше стулив на 
сцену Київського державного ордена Леніна ака
демічного українського драматичного театру іме
ні Івана Франка. І незабаром його ім’я стали ста
вити поруч імен Ю. Ткаченко, О. Кусенко, А. Га- 
шинського.

У житті кожної людини настає час, коли вона 
оглядає свій пройдений шлях. Не для того, щоб 
поставити крапку, заспокоїтись, а для того, щоб 
сильніше змахнути крильми, злетіти до нових вер
шин.

НАРОД

НИЙ

РСР

СТЕПАН

ОЛЕК-

СЕНКО

Повноліття
Я спитала Степана Сте

пановича, які з ролей, зі
граних ним, йому найдо
рожчі. Артист відповів:

— Найбільше я люблю 
сгоїх У рієля Акосту з од
нойменної п’єси, ГЛихайла 
Гурмана з «Украденого 
щастя», Івана Петровича 
Вонницьного з п’єси «Дядя 
Ванн». Вони мені близькі, 
приваблюють неординарни
ми характерами. Кожного 
з них я розумію і люблю 
серцем.

Який же треба мати діа
пазон акторського таланту, 
щоб однаково добре зі
грати зосередженого,
мовчазного Уріеля Акосту, 
Михайла Гурмана, котрий, 
зазнавши від людей криз- 
ди, бореться за своє щас
тя всіма правдами і не
правдами, Івана Войниць- 
кого, людину, що страждає 
від власної бездіяльності, 
хоч і відчуває а собі над
звичайні сили.

З особливою любов ю 
згадує С. Олексенко роль 
юного Лаерта, зіграну ним 
у фільмі «Гамлет». Під час 
зйомок картини артистові 
пощастило працювати рл- 
зом із- Смоктуновським, 
Толубєєвим, Козинцевим. 
Це було для нього хоро
шою- школою. Пізніше він 
знявся у стрічках «Деся
тий крок», «Солдати сзо- 
боди», «Така вона, гра» та 
багатьох інших.

Реалістично -психологіч
на переконливість — ось 
що відзначає кожно з з 
героїв С. Олексенка.

Про роботу актора над 
роллю Степан Степанович 
розповідає:

_ На мій по-ляд, працю
ючи над створенням обрі
зу, не можна задовольня
тись одним лише драма
тургічним матеріалом.
Відштовхуючись зід нього, 
я беру матеріал із жи-тя, 
узагальнюючи- свої спосте
реження. Цього я навчив
ся вже тут, у театрі імені 
Івана Франка.

КОР.: В ід чого залежить 
успіх артиста на сцені?

С. ОЛЕКСЕНКО: На це за
питання на можна відпо
вісти однозначно. Адже 
ножний актор, егворю.о-щ 
характер свого героя, по
винен думати передусім 
про те. як уплететься цей 
образ у канву всієї виста
ви. Та це не —-•••«
він повинен 
свою творчу 
ність. Скоріше

ІСГ-1-
значить, що 
обм ежузати 
індизідуаль- 

навпани,

АРТИСТ

УКРАЇН

СЬКОЇ

треба так будувати свою 
роль, щоб, партнерам легло 
було спілнуватися, щоб за
кономірною стала імпразі- 
зація. Тан що у.-піх артис
та — це і успіх партнерів, 
режисера. При постановці 
вистави на сцені повинен 
існувати анторський ан
самбль, без солістів. Вис
тава — це складний, рух
ливий організм, що скла
дається з переплетінь люд
ських доль характерів. і 
тут, як і в житті, кожний 
герой має право на стверд
ження свого «Я», але він 
не повинен існувати сам 
по собі, поза суспільством.

КОР.: Чи не ризикує ар
тист. який створює яскраві 
образи людей, убираючи 
в себе їхню особистість, 
втратити свою, розчинити
ся у своїх героях?

С. ОЛЕНСЕНКО: Звичай
но, ризикує. Та щоб цього 
не сталося, треба постійно 
займатися самовдоскона
ленням. Інакше можна ста
ти неціназим.

КОР.: Які риси, на ваш 
погляд, повинні бути при
таманні сучасному акторо
ві ?

С. ОЛЕКСЕНКО: Насампе
ред громадянськість* яиа 
виявляється в його життє
вій позиції, в- особистості 
актора, в широкому сзі-го- 
гляді.

ГІозасценічне життя на
родного артиста УРС.Р 
С. Олексенка 
громадською і 
діяльністю. Він 
тар партійної 
театру, депутат 
міської Ради. Виконує ве
лику роботу як член Укра
їнського комітету захисту 
мир/. Разом з іншими ар
тистами театру бере 
участь у творчих зустрічах, 
що проходять у студентсь
ких аудиторіях, заводських 
цехах, залах, науково-дос
лідних інститутах.

Робота в театрі, зйомки 
а кіно і телефільмах, гро
мадська діяльність потре
бують від актора чимало 
часу і сил. Але це не зава
жає йому мріяти. Він моіє 
про нозі цікаві ролі. | ці 
мрії здійснюються. Адже 
за повноліттям настає зрі
лість. Тепер глядачі з іще 
більшим нетерпінням че
катимуть нових зустрічей 
зі своїм улюбленим акто
ром. який ступив у пору 
свого зоряного часу.

О. АНОХ1НА.

наповнене 
партійною 
— секре- 

ор гані за ції 
Київської

«Молодий комунар»
РЕПРЕСІЇ ПРОТИ 
ІНАКОМИСЛЯЧИХ

МАПУТУ. Расистські 
власті ПАР продовжують 
репресії проти інакомис
лячих. За повідомлення
ми з Йоганнесбурга, вони 
кинули в тюрму Пітера 
Джонса — одного з керів
ників «Руху самосвідо
мості чорних» — органі
зації, яка виступає проти 
урядової політини апар
теїду. йому пред’явлено 
стандартне обвинувачен
ня в «підривній діяльнос
ті».

(ТАРС).

ЧАС РІШУЧИХ ДІЙ
— Неможливо забути 

те, що ми пережили і 
побачили в Радянському 
Союзі. І найглибше вра
ження на всіх нас спра
вило непереборне праг
нення радянських людей 
до миру, — сказав ко
респондентові АПН
учасник «Маршу миру- 
82» з Норвегії 52-річний 
священик Ейвінд Заге- 
даль. — Чесно призна
тися, спочатку у деяких 
прихильників миру зі 
Скандінавських країн бу
ли сумніви, заронені за
хідними засобами масо
вої інформації, які нама
галися довести, що учас
ники Маршу будуть по
збавлені можливості 
проводити антивоєнні ма
ніфестації разом з прос
тими радянськими людь
ми. Та як тільки ми пере
сікли кордон Радянсько
го Союзу, кожен із нас 
наочно переконався в то
му, що для радянських 
людей немає важливішо
го завдання, ніж зберегти 
мир. Вони рішуче підтри
мують антивоєнний рух 
не на словах, а своїми ді
лами сприяють зміцнен
ню миру.

Повсюди в СРСР учас
ників Маршу зустрічали

ПРОТИ
ДИКТАТУ 
США

Не минуло її кількох 
тижнів після зустрічі у 
верхах провідних капіта
лістичних країн у Вер- 
салі, де Рейган публічно 
обіцяв пом’якшити про
текціоністські бар’єри, 
як США почали вастул 
ва франк, пише фран
цузька преса. Свавільно 
підвищено вартість дола
ра. Тепер третину всього 
імпорту із США Франція 
зобов’язана оплачувати в 
доларах. Одночасно 
США поставили митні 
бар’єри для ввозу до се
бе європейської сталі, 
ТСІ-.СТПЛЮ- і сільськогос
подарської продукції

Дедалі більше зростає 
в Західній Європі невдо
волення зусиллями США 
примусити своїх союзни
ків по НАТО збільшити 
нітрати на озброєння і 
особливо взяти участь в 
економічній війні. чі;у 
розгорнули США протії 
СРСР та інших соціаліс
тичних країн.

США безцеремонно 
втручаються в уже укла
дені контракти між СРСР 
і західноєвропейськими 
країнами про поставки 
устаткування цля газо
проводу Сибір —Західна 
Європа, зухвало намага
ються перешкодити євро
пейцям використати дже
рела енергії, які не зале
жать від доларового гні
ту, прагненню використа
ти взаємовигідні торго
вельно-економічні відно
сини із соціалістичними 
кринами для зниження 
рівня безробіття.

Нинішня політика 
США у відношенні до 
західноєвропейських кра
їн, пише газета «Юмані-
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поди;

ФАКТИ,

КОМЕНТАР

як добрих друзів. Десят
ки і сотні тисяч людей 
виходили на вулиці і при
єднувались до Маршу. 
Багато хто йшов разом з 
дітіми. Єдиним хором 
люди скандували лозун
ги, спізали пісень. Питан
ня війни і миру жваво 
обговорювались як у не
зліченних особистих роз
мовах, так і під час дис
кусій на підприємствах, в 
установах. По праву 
молена сказати, що, сту
пивши на радянську зем
лю, «Марш миру-82» став 
справді масовим.

Ті, хто із самого по
чатку намагався розко
лоти рух за мир або при
наймні збити його напру
гу, твердили, що «Марш 
миру-82» не має, мовляв, 
сенсу і навіть «на руку 
Радянському урядові». 
Що ж, цілком можливо, 
що ця спільна акція при
хильників миру зі Скан
дінавських країн і Радян
ського Союзу буде ко
рисною для СРСР. Але 
вона в першу чергу слу
жить поліпшенню взає
морозуміння у відноси
нах між Сходом і Захо
дом, зміцненню єдності 
різних частин міжнарод-

• тє>, —це грубе втруч ПІ
НИ в суверенні справи 
цих країн. Економічна 
війна. США проти соціа
лістичних країн, .яка за
чіпає інтереси західіїоєв- 
ропейців, ведеться без 
усякого попередження і- 
консультацій США зі 
своїми союзниками. Ва- 
шіигтонські діячі роблять 
усе що їм заманеться, 
навіть якщо це супере
чить здоровому розуму, 
інтересам їхніх союзни
ків.

Найсумнідіе; гпдкрес- 
j-.icz газета «ІОмапіте»,—> 
це те; що президент 
США не здатний додер
жати свого слова. У Бер
езні він запевняв, що не 
має наміру вдаватися до 
протекціоністських захо
дів пропг західноєвро
пейських фірм і підвшцу- 
виїї обмінний курс до
лара. Вже через три ‘тиж
ні він порушив що обі
цянку.

Там же він говорив 
про готовність підходити 
до відносин з СРСР та 
іншими соціалістичними 
країнами обережно, так, 
щоб не порушити їх. Він 
не додержав цієї обіцян
ки, закликавши «Спілій- 
ний ринок» скоротити 
торговельно -еКОНОМІЧІІИЙ 
обмір з країнами РЕВ.

Французька преса вва
жає, що у Франції та ін
ших західноєвропейських 
країнах є можливості 
боротися з американсь
ким диктатом. Це — роз
міток, всупереч імпереь. 
ким домаганням США, 
взаємовигідних економіч
них відноснії із соціаліс
тичними країнами і кра
їн а ми, що розвиваються; 
цС — розвиток усіх галу- 
зеіі національної індуст
рії; цс — об’єднання зу
силь усіх західноєвропей
ських країн у боротьбі 
проти шовіністичного ім
періалізму США.

А. МЕЛЬНИКОВ. 
(АПН).

МАРШ ЛЛИРУ-82 
—■ІІІ І І ІГІ ІіМЙИІИІ'ІПГГ ііиі

ного руху за мир. Тим 
самим «Марш миру-82» 
йде на користе усім на
родам, і його учасники 
пишаються тим, що вони 
виконують таку важливу 
га благородну місію.

— Більшість учасників 
«Маршу миру-82» — це 
жінкиг — відзначила 
датська активістка р/ху 
за мир Лізе Хесте- 
Матсе. — Жінкам, напев
но, ближчі й зрезумілі- 
ші турботи про щастя ді
тей і /хирне майбутнє 
для них. В останні роки в 
багатьох західних краї
нах помітне небувале 
зростання політичної ак
тивності жінок. Прийняте 
з грудні 1979 року рішен
ня НАТО про розміщен
ня в Західній Європі но
вих американських ракет 
середньої дальності на 
багатьох жителів країн 
цього регіону справило 
шокуюче враження. Ні
бито в Європі й без то
го мало запасів ядерної 
зброї, яка кілька разів 
здатна знищити все живе 
на землі! Люди зрозумі
ли, що коли вони не під
німуть рішучого голосу 
протесту і не будуть са
мі діяти, то нагнітання 
гонки озброєнь ЗШТОЗХ-

аШСТАЙПНОІ
ЯВЛЕНІЇ. Міжна- 

табір студентсь- 
Кнхбудівельних загонів 
відкрився у великому 
промисловому центрі 
Угорщини —місті Міш- 
кольці. Юнаки і дівчата 
з шести соціалістичних
країн, у тому числі Ра
дянського Союзу, під час 
літніх канікул допомо-
жуть угорським ровесни
кам у спорудженні ново
го конверторного цеху на 
металургійному комбіна
ті імені В. І. Леніна.

У будівництві цього 
об'єкта —найбільшого в 
нинішній п’ятирічці — 
активну участь беруть 
у і Орські комсомольці. У 
Міш кольці пройдуть зу
стрічі молоді, на яких бу
дуть обговорені питання 
участі юнаків і дівчат із 
соціалістичних країн у 
розв’язанні великих на
родногосподарських зав
дань.

ГАВАНА. Більш як 1! 
тисяч кубинських юнаків 
і дівчат навчаються ро
бітничих професій на про
мислових підприємствах 
країн — членів Ради еко
номічної взаємодопомоги. 
В нинішньому році для 

здобуття спеціальності на 
фабриках і заводах тек
стильної, хімічної, мета
лургійної, машинобудів
ної, електронної та інших 
галузей індустрії в Ра
дянський Союз, НДР, 
Угорщину і Чехословач- 
чину поїдуть ще 4 тисячі 
молодих кубинців.

БОНН. Організація Со
ціалістична німецька ро
бітнича молодь (СІІРМ) 
закликала до активізації 
боротьби проти зростан
ня безробіття серед мо
лодого покоління країни. 
У розповсюдженій тут ВІ
ДОЗВІ правління СНРМ 
до робітничої мочоді під
креслюється, що однією з 
головних причин безро- 

не людство у вир загаль
ної ядерної війни.

Скептики часто-густо 
ставлять під сумнів 
ефективність антивоєн
них виступів прихильни
ків миру. Але для подіб
них сумнівів лишається 
дедалі менше приводів. 
/Ли віримо в те, що ко
ли нам удасться й далі 
згуртовувати ряди учас
ників антивоєнного руху 
в Європі, США і на ін
ших континентах, то його 
мети буде досягнуто. На
роди примусять відсту
пити сили мілітаризму і 
війни.

Всіх прихильників миру 
надихає на активізації® 
своїх дій нова миролюб
на ініціатива Радянського 
Союзу, котрий урочисто 
заявив, що в односто

ронньому порядку від
мовляється від застосу
вання першим ядерної 
зброї. Ми вимагаємо, 
щоб уряди західних кра
їн, які мають ядерну 
зброю, наслідували цей 
приклад. Коли ми повер
немось додому, то поста
раємося донести до ши
роких кіл населення За
хідної Європи правду 
про миролюбність Ра
дянського Союзу, про 
його конкретні кроки, 
спрямовані на зміцнення 
миру.

(АПН).

СТРІЧКИ ТАРС
біття, яке охоплює тепер 
більш як 700 тисяч моло
дих людей ФРН, і кризи 
в галузі освіти є гонка 
озброєнь, зростання во
єнного бюджету. Тому 
найважливішим лозунгом 
молоді в боротьбі за свої 
права повинна стати ви
мога «нам погрібна робо
та, а не ракети!», гово
риться у відозві.

ОТТАВА. «Покоління 
без майбутнього» — так 
дедалі частіше назива
юсь. канадську молодь 
сьогодні. Катастрофічне 
зростання безробіття, 
страх перед майбутнім, 
наркоманія, самогубства. 
Такою е трагічна доля 
багатьох молодих канад
ців.

Тільки за офіційними, 
далеко не повними да
ними, тепер у середньо
му по країні частка без
робітних серед молоді 
с'ізновить 25 процентів. 
У деяких провінціях, як, 
наприклад, у Квебеку, 
цей показник значно пе
ревищує ЗО процентів. 
Однак навіть ці цифри 
не дають уявлення про 
справжні масштаби епі
демії безробіття. Як від
значають соціологи, офі
ційна статистика не вра
ховує десятків тисяч 
шпаків і дівчат, які, втра
тивши надію дістати ро
боту, перестали реєстру
ватися на біржах праці.

ТОКІО. «Не допусти
ти перетворення Японії в 
арену ядерної війни!» — 
таку резолюцію прийняли 
учасники мітингу молоді 
і студентів Японії, який 
відбувся на березі озера 
Яманака (префектура 
Яманасі). В документі 
підкреслюється важлива 
роль, яка належить моло
ді в справі боротьби за 
мир, всебічну і повну за
борону атомної зброї.

(ТАРС).
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Розвідники
виходять у

КОНКУРС
«НАС ЄДНАЛО 

БРАТЕРСТВО»

Н. 1 ч

ЗДІЙСНЮЮЧИ опера
цію по визволенню 

Правобережної України 
від окупантів, війська Дру
гого Українського фрон
ту на початку березня 
1944 року прорвали в ра
йоні Звенигородки фронт 
гітлерівців 
впертий опір 
гнали його 
мандування 
дійської танкової армії на
правило в тил ворога роз
відувальний загін під ко
мандуванням гвардії капі
тана Миколи Овсійовича 
Черняєського. В його зав
дання входило: вийти рей
дом у глибокий тил про
тивника, виявити напрям 
відступу і чисельність ні
мецько » фашистських 
військ, розвідати системи 
оборонних споруд, розтз- 
шуеання і сили гарнізонів, 
стан шляхів, переправ, ха
рактер місцевості.

і, ламаючи 
ЕСрога, но

на захід. Ко- 
п'ятої гвар-

f ФУТБОЛ

♦ЗІРКА»
♦ПОДІЛЛЯ»-0:2

|і Кіровоградська «Зірка» 
К в черговому матчі 45-ґО 
и чемнії-: ату країни прнпма- 
• ла на своєму полі хмель- 

виньке «Поділля». Як ВІ- 
I доме, перед цим вона про- 
I вела дві зустрічі в гостях 

■ і обидві програла: в ГІав- 
I лограді «Колосу» — 1:2 і в 
І Дніїїродзержнпську <Мегт- 

лургу» — 0:2.

І
 Спад у грі команди, мов 

барометр, то показує бо
лільникам «футбольну по
году». Тож на матч із 
х мель' і пча 11 а м п при її ш л з
невелика кількість любите-

І
лів футболу. І все ж вони 
сподівалися: можливо, не
вдачі «Зірки» тимчасові, 
можливо, вона виправить
ся. знов заграє, як на стар- 
Іті пшіішпього чемпіонату.

Але сподівання такі ви
явились марними. «Поділ
ля», котре займає гіередо?- 
танню сходинку турнірної 
таблиці, зовсім не збира
лося капітулювати, скла- 

Ідатв зброю перед господа
рями ноля, йти в глуху 
оборону. І хмельничапи вз 
перших же хвилинах від
крили рахунок.

А господарі? Вони були 
(просто иевнізнаїчнімп на

віть порівняно з недавніми 
далеко не блискучими 
матчами. В діях кірово- 
градців бракувало майже 
всіх компонентів, якими 

І відзначається змістовна 
іра: продуманих комбіна
цій, взаємозв’язків між 
ланками, точних пасів, 
ударів по воротах суперни
ків. Складалося враження, 

| Що місцеві футболісти зов- 
И сім розгубили спортивний

Сьомий рік у Хгчцуватській середній школі пра
цює музей бойової слави 5-ї гвардійської Черво- 
нопрапорної танкової армії, яка брала участь у 
визволенні нашої області, зокрема Гайворонсьно- 
го району, села Хащуватого від німецько-фашист
ських загарбників. Червоні слідопити розшукали 
1110 ветеранів армії, з трьомастами ведуть лис
тування.

У загоні налічувалось 
150 чоловік. Це — відваж
ні, досвідчені розвідники, 
які добре знали сссю бо
йову справу, гаряче люби
ли свою Радянську Бать
ківщину.

У ніч на 9 березня 1944 
реку розвідзагін вирушив 
на Умань. Попереду рухав
ся дозор, котрим команду
вав гвардії старший лейте
нант Сергій Іванович По- 
лежайкін. Боковими роз- 
віддозорами командували 
гвардії капітан Авраменко 
та гвардії капітан Маркєєв. 
Маневруючи обхідними 
шляхами, загін обігнав 
відступаючі колони німців 
і знову опинився в тилу 
фашистських військ. Обій
шовши Умань, він мав ви
йти до Південного Бугу, по-

відомляючи командування, 
куди рухаються ворожі 
війська, де займають обо
рону, як вона побудована, 
стан переправ через водні 
рубежі, як ці перепрази 
охороняються. Щоб при
скорити рух, загін вирішив 
вийти на шосейний шлях. 
Він теж був розбитий і мз- 
лопрохідний, та все ж по 
ньому легше було просу
ватись, ніж по бездоріж
жю та орній землі.

Прибувши з дозор/, ■ 
гвардії капітан Іван Мико
лайович Маркєєв доповів, 
що з Умані в південно-за
хідному напрямі відсту
пає колона німецьких 
військ. Командир розвідза- 
гону М. Є. Чернявський 
вирішив не дати можли
вості фашистам відійти, а

потім випередити їх у ви
ході до Південного Бугу.

Маючи попереду два 
танки Т-34, загін наздогнав 
колону окупантів, під при
криттям темряви пристро
ївся до її хвоста. В цей же 
час було вислано групу 
розвідників на конях у го
лову колони гітлерівців, 
група переганяла її спра
ва та зліва. Як потім свід
чив полонений німецький 
офіцер, фашисти помітили, 
що збоку від них Ідуть 
вершники, але прийняли їх 
за своїх, які тікали з Ума
ні.

Тим часом кінні розвід
ники на чолі з гвардії ка
пітаном Авраменком, обі
гнавши німецьку колону, 
влаштували засаду обабіч 
шляху. Темряву прорізала 
серія червоних ракет. За
гін усіма силами обрушил
ся на гітлерівців. Підірза- 
ні дві ворожі цистерни з 
пальним, охоплені полу
м’ям, освітили всю колону.

Наприкінці дня 10 бе
резня розвідзагін п’ятої 
гвардійської танкової ар
мії першим ЕИЙШОЕ ДО

Півдечнс-го Бугу на півден
ний схід від Гайворона. 
Еислані дезори, пильно ог
лянувши район Гайворона, 
доповіли, що о місті роз
ташовані великі сили во
рога. Добуті відомості про 
противника було передано 
в розвідвідділ армії та 
розвідникам 29-го танко
вою корпусу. А загін ру
шив уздоззк лівого берега 
до Хащуватого, 
той мас -----
ширина 
рів.

М. Є. Чернявський 
дує ніч на 11 березня, сві
танок. На правому березі 
Південного Бугу фашисти 
рили окопи, зміцнювали 
свою оборону, яку займа
ли нові частини.

У село Хащувате було 
направлено розвідуваль
ний дозор на чолі з гвар

дії старшим лейтенантом 
Сергієм Івановичем Поле- 
жайкіиим із завданням 
розкрити систему оборони 
ворога. Необхідно було 
встановити, де знаходять
ся слабкі ділянки, по яких 
найбільш вигідно завдати 
удару, розвідати підступи 
до моста, взнати, якими 
силами і засобами оборо
няється ворог, де розташо
вана охорона. Минула го
дина, друга, а від дозору 
не надходило ніяких відо
мостей. З великим напру
женням розвідники при
слухалися до всього, що 
відбувалося в селі. С. І. 
Полєжайкін доповів, що е

Річка на
дуже розлилась, її 

досягла ста мє -

зг а-

Хащуватому розташувався 
сильний гарнізон противни
ка, здатний відбивати ата
ки танків і піхоти, є й про
типовітряна оборона. Від
ступаючі частини, котрі 
прибувають у район села, 
переправляються через 
міст на правий берег річ
ки, займають 
підготовлених
Міст через Південний Буг 
посилено охороняється. На 
правому березі було вияв
лено два закопаних танки 
та артилерійську батарею. 
З повітря переправу при
кривали добре замаскове- 
ні зенітні гармати.

Відомості, що їх добули 
розвідники С. I. ГІолежай- 
кіна, передали в розвідвід- 
діл армії (1945 року С. І. 
Пслежайкін у районі Клай
педи загинув. Йому по
смертно присвоїли звання 
Героя Радянського Союзу).

В ніч на 13 березня при 
взаємодії з паЕІтрянс-де- 
сантними частинами танкіс
ти зламали опір сорго і 
визволили село Хащувате 
від німецько-фашистських 
загарбників. Слідом за 
першими танками через 
Південний Буг перепра
вився й розвідувальний за
гін, який з честю виконав 
поставлене перед ним зав
дання.

оборону в 
траншезх.

Л. СОЛГУТОВСЬНИЙ, 
учитель, директор му
зею бойової слави et
na Хащуватого. 
Гайворонський район.

„СТОП! ВІД МАСОВОСТІ —
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

УСЕ-СПШТКУ!“
вогник, вели грт^ наче ви
копували првипвви обо
в’язок. Гоеті^^Вшсталися 
ЦИМ І В ДРУП^И^ІЙМІ про
вели ще ОДІІНЧЛМЧ.

Що ж. далі, куди- коти гь-

І
У минулі вихідні дні 

обласна рада ДСТ «Ко
лос» провела легкоатле
тичні змагання за про
грамою VII сільських 
спортивних ігор.

На районному стадіоні
ІІовоукраїиці було свято,

більше ста п’ятдесяти лег
коатлетів, шо тренуються 
в колективах « Коло ель. 
Увагу любителів легкої 
атлетики відразу привер
нули представники Гаііво- 
роиського району. В кож
ному виді вони займали 
призові місця. Ось Василь

в

У кожному з 22 цехових колентивів фізкультури заводу «Червона зірка» 
щороку проводиться спартаніада з п'яти —семи видів спорту, а центральними 
с зимова й літня спартакіади підприємства, на старти яких виходять майже 7 
тисяч фізкультурників. У турнірі футболістів, наприклад, беруть участь 12 
команд.

На знімну: грають цехові номанди.

команда? Звичайно, від
повідати па це пе любите
лям футболу. Очевидно, рі
шуче слово повинна сказа
ти обласна федерація фут
болу.

СЯ

М. ОРЛЮК.

II
11

Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

Відбувся парад спортсме
нів. Грали духові оркест
ри. майоріли прапори спор
тивних товариств. Свою 
майстерність у показовій 
програмі демонстрували 
сільські велосппсдистп.
самбісти, дзюдоїсти, борці 
класичного стилю.

А потім уже стартувало

Хмелюк першим фінішує 
па дистанції 400 метрів і 
перекриває норматив пер
шорозрядника. А Галина 
Котова під час забігів па 
800 і 1500 метрів виборює 
результат виший за вимо
ги другого спортивного 
розряду.

Заступник голови облас-

пої ради «Колоса» В. В. 
К о; іо д 11 цьк 11 й 11 і д к ре сл 11 в:

— Передусім це заслуга 
тренера Михайла Василье
вича Сямбурського. Ще й 
року немає, як цей сумлін
ний фахівець очолив сек
цію з легкої атлетики в 
Гайвороні, а вже є відрад
ні показники, є конкретна 
віддача. Ного вихованці 
регулярно виступають па 

і районних змаганнях, про- 
, пагуючп свій улюблений 

вид спорту. Тхне г.рагиен-
■ ня — порівнятися з майет-
■ рами. З таких, як Василь 

Хмелюк та Галина Котонл, 
беруть приклад десятки

, юнаків і дівчат району.
Найкращий результат па 

стометрівці — 12.3 секун
ди — показала кіровоград- 
ка Ірина Кононова. А у 
зїіам’яноя Петра Кудс-лі 
на цій дистанції перший 
рядок у турнірній таблиці 
чоловіків — 11.00 Далі за 
своїх суперників штовхнув 
ядро олександріснь Воло
димир Максимчук — 11 
метрів 27 сантиметрів. 

Г1 редставник Олександріч- 
ського району Валерій 
Дудник стрибнув у БШ'О- 

.ту па 185 сантиметрів. Се
ред десятиборців иайснль- 
пішпм був теж олексапдрі- 
вень — Ігор Щербина, 
який набрав 4241 очко.

Визначено трьох перших 
призерів у командному за
ліку. Ними стали гайво- 
ровці, кіровоградці та 
Олександрівні.

Під час проведения зи
мових і весняних стартів з 
багатоборства ГНО ми 
вже зауважували, що де
які працівники районних 
рад «Колоса» безвідпові
дально ставились до комп
лектування збірних команд 
для участі в обласних тур
нірах. В обласній раді то
ді зробили належні вис
новки — вжили організа
ційних заходів. І вже нев
довзі була певна віддача 
(правильно, наприклад^ 
зорієнтувалися голованів- 
ці і гайворонні).

Та все ж безвідповідаль
ності в окремих районних 
радах ще й досі пе викоре
нено. На легкоатлетичний 
турнір не приїхали спорт
смени Світл оводе ько го,
Олуфріївського. Устинівсь- 
кого та Новгородківсько- 
го районів. ІІовомнргор.тд- 
ці замість десяти 
виставили лише 
вони не дали : 
очок. Така ж 
учасників була в 

Маловясківського району— 
у них усього 30 очок, що 
на 271 очко менше, ніж у 
перших призерів.

Серйозні недоліки в роз
витку легкої атлет шиї в 
багатьох' сільських колек
тивах пояснюються тим, 
що там немає кваліфіко
ваних наставників спорт
сменів. А як. скажімо, ро

зуміти евітлрводсь'кого 
тренера В. Басюка, якому 
створено всі належні умо
ви для роботи? Кажуть, 
що фахівець він досвідче
ний. Проте його виховапді 
дуже рідко виступають 
навіть на районних зма
ганнях. Час йому після 
річних ззііять показати 
своїх легкоатлетів і на 

стартах обласного рангу. 
Та В. Басюк, очевидно, 
сільським спортивним іг
рам не надає значення. Не 
приїхав у Иовоукраїпку і 
світловодськвй первіороз- 
рядппк Микола Долгашон, 
котрого .збиралися включи
ти у збірну обласної ради 
«Колоса».

Під час тренувань ви
могливий тренер часто по
вторює, звертаючись до 
своїх вихованців: «Стопі 
Усе — спочатку». Т макси
мальної віддачі він чекає 
лід пайспльпішпх і від по
чатківців. Таку вимогу тре
ба поставити іі після легко
атлетичного турніру пред
ставників «Колоса» до всіх 
його учасників Інакше 
зростання не буде.

М. ВІНЦЕВИЙ.

І чоловік 
три, але 

залікових 
кількість 
команді

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунвр» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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