КРАТН, ідЙІйЖсЯІ ■

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ОРГАН КІРОВО

ГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Юнаки і дівчата! Напо
легше оволодівайте знай
нями, культурою, професій
пою майстерністю!
Будьте свідомими бор
цями за справу Леніна, за
комунізм!

Виходить
з 5 грудня 1939 р

(Із Закликів ЦК КГІРС).
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Змагаючись за гідну зу
стріч 60-річчя утворэння
хлібороби
СРСР, молоді
працюють
по ударному
на всіх ділянках сільсько- !
господарського
вироб- і
ництва.
НИНІШНЬОГО

року

г.ОіЗ-

модобувники нашого ра
йону
юбов’язалися заго
товити на «йму громадсь
кій худобі
піаторарічний і

запас кормів. Теж і стара
ються механізатори вчас
на підряд — і успіх забез зультаті. Тому девіз «Жод
печено. Від дерева найцін ного відстаючого поруч!»
нішої породи годі чекати для бригади актуальний як
високого врожаю плодів, ні для якого
іншого під
якщо посадити його в не- розділу.
підготовлєний грунт, не
Ми вважаємо, що успіхи
доглядати як спід.
малочисельного
колекіи/Аи ж почали, так би монайбільше
залежать

стали нормою життя ком- чий
1
підрозділ, а, мабуть,
сомольсько - молодіжної. насамперед, школа моло
Дехто з новеньких
спо- ,дого робітника, в якій він
чатку скаржиться на занад- вчиться
і
професійної май
то сувору дисципліну. Але стерності, виховує в собі
ж, не виховавши в собі активну життєву позицію.
Не так давно влилися в
вимогливості, людина не
колектив
колишні
зможе завоювати ні висот наш
у труді, ні авторитету се школярі С. Орел, М. Куд
ред товаришів.
У цьому ря та Н. Погонець. Над
ьоеенькі швидко переко звичайно швидко освоїли
XIX з'їзд ВЛКСМ вважає — першо
нуються
на
прикладах по 2—3 спеціальності, що
перевиконують
життя
свого колективу. денно
черговим завданням комсомолу є вихо
їому і ко
Звичайна порядність, одні змінні норми
вання у молоді комуністичного ставлен
повагою
в
єю з ознак якої є дисцип ристуються
лінованість, породжує до бригаді і цеху. А Наталка
ня до праці...
вір’я до людей. Тому, зо Погонець стала кандида
(З Резолюції XIX з’їзду ВЛКСМ).
крема, у нашій
бригад' том у члени ЦК ЛКСМУ,’
можна зустрітися із таким депутатом районної Ради
явищем, коли робітниця, народних депутатів.
частіше молода мати, пра
Після
служби в армії
цює за зсунутим графіком повертаються до рідкого
—
госпрозрахунок дає колективу хлопці (до речі,
нам таке право І ніхто її комсомольська група
з
не контролює.
ними листується). Недав
Нерідко члени комсо но одного з колишніх вої
нів. Григорія Письменно
вити, готуїати грунт дав від моральних '"факторів, мольсько-молодіжної до
го, прийняли кандидатом
но. Десять років тому на рівня свідомості ножного помагають колективам су
сідніх
дільниць. У таких у члени КПРС.
лагодили повну взаємоза- робітника. Враховуючи це
Комсомольська
група,
випадках ми маємо наго
мінність, приблизно з того у своїй бригаді
головну
яку очолює Н. Сотула, ви
ду
для
порівнянь.
Ті,
кому
часу працюємо без ВТК. А увагу
зосереджуємо на
ступає ініціатором
бага
головне — до переходу на вихованні почуття відпові допомагаємо, навіть опи
тьох важливих
починань,
нившись
у
прориві,
як
бригадний підряд
(для дальності.
Про
честь
жваво відгукується на по
цього залишалося тільки бригади нагадуємо робіт правило, не можуть відмо
дії на підприємстві, у всій
запровадити оплату праці никам перед початком ро витися від частих переку
країні. Ось один із прик
за коефіцієнто.м трудової боти на щоденних п’яти- рів чи зайвих розмов. Не
ладів, що
свідчать про
участі кожного) підготува хвилинках, коли аналізує- побачиш, щоб хтось із них
активну життєву позицію
ли людей.
мо хід
соціалісти чногс при відсутності суміжника спілчан. На честь 40-річчя
Сеоед трудових колек змагання. У цьому ж нап- взявся
виконувати його «Молодої гвардії» юнаки
тивів виробничі
бригади ря/лі працюємо З ПОПО'Т- операцію.
Сидітиме без і дівчата протягом тижня
.займають особливе місце. ненням: став члєном на- діла, а не візьметься: або
стояли на ударній трудсЯкщо у
чисельніших ко шого колективу
— знай, не вміє, або не хоче. Наші вій вахті, зарахувавши до
лективах
(цеху, заводу) чим пишає/лося,
завжди свого
дорожи ж представники
колективу Любов
загальні підсумки робоїи ним. У приклад
у сусідів яч Шевцову Зароблені кош
ставимо працюють
ще можна якось підпра комуніста Валентину
Г
Фе- «удома»: бережуть час, ти буде
відправлено у
вити за рахунок передо доріву,
/Ларію
Волкову, напрочуд швидко опано Фонд миру. А ще — КМК
вих підрозділив, то в пер Льва Чернишова.
вують
незнайомі
операції
Закрісправедливо
вважають
винних трудових осеред пивши за новенькими таНі, нелегко бути пере спорою цеху по художній
ках досягти цього значмо ких авторитетних наставни довиком
Відстаючих під са/лодіяльності та спорту.
важче.
'
ків, оточисши
їх загаль тягують, їм допомагають.
...Два роки тому брига
Так і в нашій
бригаді
ною увагою всього колек А передовикам, здебіль да зобов'язалася завдан
Випускаємо платин гідро тиву,
приглядаємося до шого тільки
довіряють ня одинадцятої п’ятирічки
насосів т£ гідромашин У їхньої
роботи, підказує — мовляв,
справляться виконати до 115-ї річниці
процесі виготовлення цей мо радимо. Не залишає
виріб проходить тридцять мо поза увагою і поведін власними силами. Так і з від дня народження В І
кадрами.
Кваліфікованих Леніна Сьогодні вона ви
ші(:ть операцій. Цс озна
ку, а також те чи вміють
— що- за умови переви вони дорожити робочою робітників, які приходять переджає графік на чоти
чає,
конання змінних завдань хвилиною. До речі, в на на завод після закінченим1 ри місяці.
ТУ
№ 6,
направляють
майже всіма робітниками шій бригаді існує тверде
В. БАДОВ,
на
зміцнення
інших
один відстаючий
може правило: від
початку до бригад. Нам же кажуть: а
бригадир КМК імені
підвести всю бригаду, і закінчення зміни
— н,_ КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖ
XIX з’їзду ВЛКСМ за
високопродуктивна праця яких зайвих розмов.
воду тракторних гід
НИЙ колектив сам собі під
більшості через нього не
Діловитість
і ВИМОГЛИ
роагрегатів.
втілиться в кінцевому ре- ВІСТЬ до себе І товаришів готує кадри. Врешті, КМК
м. Кіровоград.
— це не тільки виробни-

ЧЕСТЬ БРИГАДИ
АСЬ УЖЕ шість років наша
комсомольськомолодіжна бригада вибо
рює звання «Краща брига
да міністерства».
Змінні
завдання, виконує ,на.1 І і—
120 процентів, продукцію
здає з першого пред'явленнч?*На" честь 60-річчя
СРСР ми
зобов’язалися

і

цього року забезпечити
весь приріст
обсягу ви
робництве тільки за рахуІ.'ОК підвищення
прс'дуктивності праці.
Нерідко наші здобутки
коментують словами: «То
це ж передовий
колек
тив». І звучать вони зде
більшого так,
ніби для
нас створено якісь ■. ідеаль
ні умови. Нічого подібно
го. Бригада стала передо
вою не одразу.
А щодо
умов роботи,
то тут ми
справді маємо суттєві пе
рова: и, однак створили їх
самі-: , ,
і
Найважливіша з перейег
— у підході
до справи.
Майже два роки тому, на
передодні
XXVI з’їзду
КйРС, ми
запровадили
бригадний підряд.
Але
їлибоко помиляється гой,
хто
вважає, що варто
будь-якій бригаді перейти

і

но закласти в траншеї си
лосну масу, без єтр;-т зі
брати і використати
на
керм
пожнивні рештки
цукрових буряків городніх

і баштанних культур. На
зиму вже припасено 8230
тонн
тонн

силосу, з них
3766
—
комбінован зго.

Зла'оджено працюють на
ЦІЙ

роботі

мольсько

члени

-

КОМЄО-

молодіжного

міжгосподарського
кор
модобувного загону.

Недавно з цінною ініці
ативою — заготовити для

громадської
худоби 100
тонн хвойної лапки — ви
ступили учні Успенської
середньої школи. їх під
тримали школярі Деріїзки
та Млинка. Бюро райкому
Компартії України та рай

кому комсомолу схвалили
починання юних помічни
ків.
Закінчили підготовку до
зимово-стійлового
утри
мання худоби тваринники
району. А очолює соціз-

лістичне змагання моло
дих доярок Надія Чернен
ко з колгоспу «Шлях Ле
ніна». З гочатку року во
на вже надоїла від кож
ної корови по 3465 кіло
грамів молока.
Вже викопали
цукрові
буряки трудівники солгоспів . Зоря», імені
Кірова
та «Путь Октября» На ос
танніх геюарах
підніма
ють зяб механізатори біль

шості господарств По 8—9 гектарів зорює щодня
трактором ЮМЗ 6 моло
дий механізатор
Василі
Лисенко Не відстають від
нього і Юрій Омельченко
та Сергій Хлівний.

Молоді трудівники ра
йону дали слово справи
тись із комплексом
по
льових робіт до річниці
народження комсомолу.

В. КРУТЬ.
інструктор Онуфріїеського райкому ком
сомолу.

2 стор,

АО шішнятпг

- 23 жовтня 1982 року

«Молодий комунар»

зняти, Щ06 ДІЯТИ

Перша зустріч у новому
навчальному році — цс
завжди урочиста атмосфе
ра, святковий настрій. Не
було винятковим і перше
політзаняття у водолікар
ні. Перше заняття по темі
«Союзом незламним рес
публіки вільні» вирішили
провести спільно зі слу
хачами
двох
політшкіл
партійної і комсомольської. Тепліі слова сказали
слухачам почесний гість
праці Євстафій
ветеран
Кузьмич Тарасенко, керів
ники політшкіл.
Потім, аналізуючи заняття, і пропагандисти, і
гості високо оцінять підсекрэтаря
готовленість
парторганізації
Світлани
Володимирівни Климової,
яка вела заняття.
Воно
стало справді показовим.
У водолікарні ввійшло в
практику проведення та
ких занять, колективне ре
цензування їх. Так, поради
керівників партійних політ-

шкіл щодо організаційної
побудови занять не раз
ставали у пригоді комсо
мольському пропагандис
тові Василю Івановичу Кіщуку. Досвід, перейнятий
від старших
товаришів,
підтримка партійної орга
нізації допомогли молодо
му керівникові політшколи сягнути вершин пропа
гандистської майстернос
ті. Недавно В. І. Кіщуку,
як кращому пропагандис
ту вручено Почесну гра
моту обкому комсомолу.
На високому організа
ційному та методичному
рівні пройшло і перше
політзаняття в нинішньо
му навчальному році. До
повідь пропагандиста С. В.
Климової зацікавила слухачів. Світлана Володимирівна
розповідала про
історію створення Союзу
СРСР,
про
ленін-’
ські принципи національної політики. Приклади,
цифри і факти наводила
не тільки академічні,

гальнивідомі, а и з ісюрії рідного міста, езого
колективу.
Більше 20 років працює
в колективі водолікарні
Іван Арсентійович Унтило.
Для нього, молдаванина
за національністю, стала
рідною українська земля.
Як і для угорки Маркети
Султанівни Катар, котра
не один десяток літ тру
диться санітаркою. Лікар
Георгій Васильозич Шиш
ков — болгарин, медсест
ра Лариса Валющенко —
білоруска, Петро Павло
вич Чернцов — мордвин.
Найбільшою нагородою
для учителя вважається
блискуча відповідь учня.
Для пропагандиста — ак
тивність слухачіз не тільки на заняттях, а й у робот], у громадському житті.
Саме тому волику увагу
приділила
пропагандист
питанню участі працівників
водолікарні у соціалістич
ному змаганні на честь 60річчя утворення СРСР. На

пеошому занятті прозву
чали слова вдячності мо
лодим працівникам лікар
ні. 775 людино-днів від
працювали вони у підшеф
них колгоспах «Шлях до
комунізму» та «Шлях Іллі
ча», подавши відчутну до
помогу трудівникам села.
«Для дальшого розкві
ту Союзу РСР необхідною
умовою є мир на всій пла
неті», — ця думка була
бупна першому
прові дною
політзанятті. Слухачі зели
-■-> безпосэмову про свою
у боротьбі
редню участь
1
за мир. Вони розповідали,
як збирали Підписи під
листом-протестом
проти
ізраїльської агресії з Лі
вані, як
організовували
трудозі суботники. Зароб
лені гроші перерахували
до Радянського фонду МИ

РУ■
Добрі справи пророста
тимуть гарними сходами у
цьому колективі. Бо люди
приходять на політзаняття,
щоб попознити свої знан
ня. А зони їм погрібні,
щоб діяти.
Н. МИКОЛАЄНКО.

м. Знам'янка.

ЗАВЖДИ
НА ПОСТУ
Героїчні традиції
бійціз
перших загонів ВЧК з честю
продовжує нинішнє поко
ління
воїнів
внутрішніх
військ МВС СРСР. Вони на
дійно стоять на варті мир
ної і творчої праці радян
ських людей, прагнуть озна
менувати 60-річчя СРСР но
вими успіхами в бойовій і
політичній підготовці.
Це відзначилось на зуст
річі з зоїнами-відмінниками
внутрішніх військ, що від
булася. в ЦК ВЛКСМ
21
жовтня. їх вітали секретар
ЦК ВЛКСМ Д. О. Охромій,
ветерани партії і комсомо
лу, війни і праці.
Учасники зустрічі запов
нили, що будуть всемірно
Підвищувати боєготовність,
докладуть усіх сил для ус
пішного виконання рішень
XXVI з’їзду КПРС і XIX
£’їзду ВЛКСМ.
Воїни, які особливо від
значились,
нагороджені
^наками ЦК ВЛКСМ «Воїн
ська доблесть».

і

|Кор. ТАРС).

ПіСЛЯЧ
вистали;

«Ненадійні
партнери»
Під таким підзаголов
ком у критичній кореспон
денції «Дистанція з пере
шкодами» за 16 вересня
цього року газета розпові
ла про незадовільну робо
ту овочевих
баз у місті
Олександрії.
«До ларків і магазинів
справді невчасно завози
лись овочі і фрукти, трап
лялись випадки, коли з ба
зи городина надходила не
якісна»,
відповідає нам
директор Олександрійсько
го
оптово-роздрібного
плодоовочевого комбінату
В. П. Кравчук.
Адміністрація управлін
ня ОРПК вказала завідую
чому базою В. Г. Шпаку
на несвоєчасну доставку
овочів і фруктів у магази
ни. Встановлено суворий
контроль за якістю городи
ни, яку
відправляють із
бази».

День відкритих дверей
РЕМ 18-й продовжує в
майстернях клубу. Тут
десятки
різноманітних
верстатів, які передали
юним технікам машино
перший крок — будівники. Верстати всі
УЖЕ ДОРОГА нові, а не списані й ста
рі. У виробничому об’єд
нанні справедливо вва
жають, що робітничу змі
З роботом-екскурсоводом познайомили кореспон ну необхідно вчити иа
найсучаснішому устатку
дента РАТАУ в клубі юних техніків виробничого ванні: адже сьогоднішні
об’єднання «Новокраматорськин машинобудівний школярі завтра прийдуть
У цехи заводу — не пе
реучуватись же їм тоді
завод».
заново.

Говорить і показує

робот

— РЕМ 18-й, привітно
блимаючи очпма-лампочка.ми, представився він.
— Вісімнадцятий — це
не порядковий помер мо
дифікації, — пояснили
хлопці. — Через скром
ність РЕМ пе хвалиться
тим, що вміє викопувати
вісімнадцять команд і
що він набагато здібні
ший від багатьох завод
ських електронно-меха
нічних автоматів.

А РЕМу 18-му, як вид
но, пе терпиться прояви
ти ці здібності. Жестом
вій привітно запрошує
гостей до клубу. Поки
діти, обступивши симпа
тичну електронно-меха
нічну «людину», знайом
ляться з ким, він розпо
відає:
—Я робот-іпформатор
з клубу юних техніків у
Краматорську. В сорока
гуртках — авіамодельно
му,
машинобудівному,
конструкторському і ба
гатьох інших займається
1200 учнів п’яти шкіл.
Викладають у пас 17 ін
женерів і техніків вироб
ничого об’єднання. Ра
зом з ними школярі ста
ли авторами цілого ря-

ду справжніх винаходів.
Наприклад, інженер Ми
кола Трохпмович Нечипурепко та його вихован
ці сконструювали новий
вузол для прокатного
стана «1600». Тепер його
використовують
вироб
ничники.
Карбуючи кожну фра
зу, робот показує діючі
макети устаткування, яке
випускають машинобу
дівники — прокатні ста
ни, преси, землерийну
техніку. Всі ці макети
експонувались на ВДНГ
СРСР, а самі юні техні
ки Краматорська
ось
уже десять років підряд
є неодмінними учасника
ми
головної виставки
країни.
На уроці профорієнта
ції, який веде робот. ДІ
ТИ можуть подивитись і
фільм про уславлений
завод, де працюють їх
дізнатись,
як
батьки,
робиться і де застосову
ється продукція з мар
кою «II KM3». Цю мож
ливість надасть їм той
же робот, адже він не
' тільки говорить, а й по
казує: телевізор вмонто
вано в його корпус.

Такий підхід забезпе
чив виробничому об'єд
нанню особливий виграш:
близько двохсот своїх
вихованців провів ниніш
нього року
технічний
клуб па завод. Було свя
то,
були
гості-виробішчішки, були квіти і оп
лески. І тільки робот то
ді не плескав у долоні:
иа жаль, цього його ще
не навчили. Зате розчу
лено блимала лампа, яка
імітує роботу «серця» ме
ханічної «людини».
А втім,
незабаром і
РЕМ 18-й зібрався в до
рогу. Творці робота —
Леонід
Брусиловський,
Ігор Матухиепко, Андрій
Состіїї
та
їх дорослі
наставники—10. В. ПереКрьостов і 10. А. Притуча проводжали його в
Москву, на Всесоюзну
виставку науково-техніч
ної
творчості
МОЛОДІ.
І ам
ВІН розповість дітям усієї країни про
юних техніків з Краматорська.
м. СТОЛЯРОВ,
«ор РАТАУ.
Краматорськ
Донецької області.

І

обладнання. Комсомолі,- В
ці успішно освоюють cwL
міжиі професії.
’ Д

ПОЧЕСНИЙ
ГІСТЬ

башкирі!

ТРУДОВИЙ

СУБОТШ
У Башкирі! проходять
комсомольсько -молодіЛІ
НІ суботникк, присвячені
66-річчю
утворення
С’.РСР і дню народження
Ленінського комсомолу.
Частина молоді вже про
вела їх 26 червня, а реш
та, відповідно до рішен
ня ЦК ВЛКСМ, вийде на
ударну вахту сьогодні, 23
жовтня. 200 тисяч моло
дих трудівників працю
ватимуть на своїх робо
чих місцях, 140 тисяч
займатимуться благоуст
роєм міст,
селищ і сіл,
більше 80 тисяч чоловік
збиратимуть металолом і
макулатуру, Всього, за
попередніми підрахунками штабу
суботпика.
який створено при обко
мі ВЛКСМ,
буде виго
товлено продукції майже
па мільйон карбованців.

вшмх
ЗБОРАХ
Відбулися
звітно-ви
борні збори в цеху № 73
заводу
автомобільних
моторів Уфимського мо
торобудівного виробни
чого об’єднання. Темою
розмови
на них була
участь
комсомольців у
всенародному змаганні
за гідну зустріч 60-річчя
утворення
СРСР. «Об
ладнанню — комсомоль
ську турботу» — таке рі
шення прийняли збори.
З перших днів новооб
ране комсомольське бюро
взялося за його здійснен
ня. Уже проведено кілька
рейдів-перевірок, розроб
лені рекомендації по обслу гов ув а іш ю складного

У Башкирі!
побував
Іван Семенович Дунаев,
ветеран КПРС і ВЛКСМ,
делегат III з’їзду РКСМ
Народився він в Улья
новській області 1902 ;;,ку, працював з 12 років
в Сизрані, в Куйбнщ&і,
па Уралі. Довго трудив
ся у Башкирі! иа чавун»-,
плавильному
заводі а
Сагке, в інших містах
.республіки. У далекі 20-ї,
розповідаючи про’істо
ричну промову В. І. Ле
ніна на III з'їзді РКСМ,
Іван Семенович виступав
перед своїми ровесника
ми в Уфі, Раївці, Давле
на нові, Белебеї.
Тепер
І. С. Дунаєв
знову побував у багатьох
містах Башкирі!, зустрів
ся з молоддю, поділився
з нею спогадами про ро
ки комсомольської юнос
ті, проведені в республі
ці.

Письменник Олександр
ФІЛІП0В уважно слідкує
за творчістю
молодого
башкирського поета Асхаля Ахметкужшіа. Впі
давав йому рекоменда
цію в члени Спілки пись
менників СРСР, рецензу
вав його книги. І моло
дий пост
повністю ви
правдовує виявлене йому
довір'я.
збіршік
Недавно
«Бурштинове иамнетот
А. Ахметкужнна
пред
ставлено иа
здобуття
премії комсомолу Баш
кирі! імені Г, Саляма.
У нову книгу
ввійшли
вірші поета, переклади
творів російських і ра
дянських поетів. Високу
оцінку збірнику «Бурш
тинове намисто» А. Ахметкужииа дав його на
ставник О. Філіпов.
Добірку .за .тАГгвріалвмн башкирської »влас
ної молодіжної газети
«Ленинец»
підготувала

Н. ЧЕРНЕНК-Э.

«У сім’ї єдиній»
— так називався усний
журнал, який провели пра
цівника
бібліотек імені
О- Бойченка і міського ТУ
№ 6 зі своїми читачами.
Про створення
Союзу
РС.Р розповіла присутнім
завідуюча бібліотекою учи
лища № 6 В. М. Марчик.
На першій сторінці журна
лу вірш П ГІляцковського
«15 сестер» прочитав учщіь
8-ї групи ТУ № б Володи
мир Бозогопьян.
Сторінку «Буржуазії .їй
націоналізм
—
ворог
дружби народів» вів заві
дуючий відділом спорі пвної та оборонно-масової

роботи міськкому комсо
молу О. А. Кононенко.
Музичну сторінку жур
налу «Моя Батьківщина»
підготували учні тє.чНічіюго та музичного училиш
В. Крамер,
А, Цап та'
А. Прокопеї.ко.

Огляд літератури «Нено-Ї
рушна єдність*
зробила!
на останній сторінці усію-1
ге журналу В. В. Колсс-і
ник — завідуюча абоне
ментом
бібліотеки дл’
юнацтва імені О. Бойче5’
КЭ.
Н. КОЛОДОВА.
м. Кіровоград.

t
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«Молодий комунар»

23 жовтня 1982 року

У дні
святкування 60річного ювілею Всесоюзної
піонерської
організації
імені В. 1. Леніна, в облас
ному Палаці
піонеріз і
школярів відкрився музей
«Історія піонерської орга
нізації Кіровоградщини».
Ідея його створення по
явилася у членів пошуко
вого загону. Тоді ва од-

І

воградщиіш»,
слідопиті
побували в с. Підлісному
Олександрівського району,
відвідали музей бонової і
трудової слави, що діє при
сільському Будинку культури, зустрілися з піоне
рами місцевої ШКОЛИ, провели міське свято червоних
слідопитів «Подвиг у червопому галстуці», де вето-

в
г
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ПОДВИГ V ЧЕРВОНОМУ ГАЛСІУЦІ

йому із засідань
штабу
червоних слідопитів Ок
сана Мезепцева, Світлана
Охріменко, Андрій Грім,
Зіна Сгаросадчз вирішили
вивчити історію піонерсь
кої
організації Кіровоградщиіш. А всі докумен
ти, матеріали, відомості,
віднайдені в
обласному
краєзнавчому музеї, обласному державному арІ хіві, одержані під час листувания із червоними слідопитами
районних будпнків піонерів, які бра
ли активну участь у все
союзних операціях «Піо
нерська слава», «Подвиг
у червоному галстуці», ек
спедиції «Літопис Великої
Вітчизняної»,
пошуковці
розміщували
па стендах
музею.
Кожен документ чи зні
мок відображають період
діяльності піонерії облас
ті від 1922 року
аж по
1982 рік. ІІа
одному із
стендів — фотографії пер
шого піонерського загону
Андрусізської СШ Світловодського району, піонер
ський актив
школи № 7
м.
Кіровограда,
перші
піонервожаті
Єлпсавстграда Верхолаз, Іванова,
Тугачепко... А ось піонер
ський загін школи А» 20

З ВИПУСКУ

«БИЙ, БАРАБАН?»
-т -■
У' -г-. та;.-та-і

(за довоєнними номерами
шкіл), де вчились Толя і
Юра Маркігаии, які в роки
війни були розвідниками в
партизанському
загоні
імені Ворошплова і зави
нули смертю хоробрих. Осз
похвальний
лист Юрія
Маркітана. котрий в 1940
році закінчив 3-й клас па
«відмінно», а вже в 1943-у
поліг від фашистської ку
лі.
Вдалось слідопитам ді
стати
квиток делегата
І Всесоюзного зльоту піо
нерів
(1929 р.). А ось
спогади А. А. Касуркіпа із
Голованівська про І Все
союзний зліт,
делегатом
якого він був.
На кожному етапі істо
рії Кіровоградщини члени
штабу червоних слідопитів
глибоко вивчали, аналізу
вали, підбирали і звіряли
документи.
Наприклад,
щоб детальніше вивчити
тему «Піонерп-герої Кіро-
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© ИСТАВА «Марія Заньковецька» стала про
грамною в
репертуарі
львів’ян. Нею вже десять
років відкривається кож
ний театральний
сезон.
□ я вистава — данина па
м’яті великій актрисі, яка
стояла біля джерел за
снування
українського
професійного театру і
Львівського драматично
го театру,
котрий нині
носить її ім’я.

«■ю

ат Державних
премій
СРСР і У?СР Б. В. Ромзницький, який
був кон
сультантом при постанов
ці вистави «Марія Заньковецька»,
виконує

в ній роль К. К. Адасозського — батька великої
актриси. А колись Б. В.
Романицький був сценіч
ним
партнером Марії
Костянтинівни. Актор до
поміг
виконавиці ролі
М. К. Заньковецької на
родній
артистці УРСР
Л. Кадироаій
створити
глибокий
реалістичний

ияя=

ЗАРУЧЕНА
ЗІ СЦЕНОЮ
ДО 100-РІЧЧЯ ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ
Триває республіканський фестиваль «Прем’єри

сезону», присвячений

100-річчю

українського

професіонального театру, заснованого М Л. Кропизиицьким. З успіхом пройшла на кіровоградсь
кій сцені вистава «Марія Занькозецька», постав

лена за п’єсою І. Рябокляча режисером О Ріп-

ком і митцями Львівського державного ордена

до листів
корифеїв ук
раїнського театру, спога
дів Л. М. Толстого, А. П.
Чекова, М. І. Глінки, В. В.
Стасова про виступи ма

газетні матеріали остан
ньої чверті
минулого
століття, спогади про Ма
рію
Костянтинівну ГиХ,
хто особисто знав її. Ще
й сьогодні у Львівсько
му театрі імені М. Занькозецької працює народ
ний артист СРСР, лауре

Н. ГРІМ,
•заласного
методист
Палацу піонеріз і шко
лярів.
м. Кіровоград.

щодня
У НЕСПОКОЇ
Учні
Кіровоградського
професійно-технічного учи
лища № 2 імені О. С. Его
рова, як завжди, зібралися
на ранкову лінійку.
Тога
дня
їх чекала
радісна
звістна — другокурсниці
групи малярів М? 49,50 Ал
лі Бззсоновій призначено
стипейдію ВЦРПС.
Рін тому прийшла зона
в училище. Мала глибокі і
міцні знання
зі школи, з
охотою бралася за вивчен
ня ноаих предметів, особ
ливо подобалися
їй уро
ки професійної майстерно
сті. Та тільки на навчанні
не замикається коло інте
ресів учениці.
Знаходить
Алла час танож і для за
нять у агітбригаді

І. ГОЛОВКО.
м. Кіровоград.

народу від національно
го гноблення.

П’єса «Марія Заньковецька» була
написана
І. Рябоклячем до півсто
літнього ювілею
цього
театру. В її основу лягл/
справжні історичні події,
героями
її стали кон
кретні особи. Працюючи
над п’єсою,
драматург
ззгрнувся не тільки до
біографічних даних, а й

лоросійської
театраль
ної трупи, яка завоюзала серця українського й
російського глядача. Бу
ли
використані також

«лгасакжз

рани Великої Вітчизняної
війни П. В. Скдяк, В. В.
Юрченко закликали піоне
рів бути готовими до за
хисту Батьківщини, так як
були готові і захищали її
Федя Шепель, $Іша Матвіемко, Ваня Коноваленко,
Ваші Юрченко. Теля Комар, 12-річннй розвідник
Боря Білий із Олександ
рійського району і Біти
Загороднііі
із Добровелнчківського району.
На стзндах — фотогра
фії, які розповідають про
досягнення юних ленінців
за 00 років, звіти про ціка
ві справи по підготовці до
піонерського ювілею...
Нині в музеї — 12 стен
дів, котрі постійно попов
нюються.
Найновіші ек
спонати присвячені ново
му Маршу юних лепііщіз.
Щоденно у музеї чимала
відвідувачів. Це школярі
з усіх районів області. А
в музеї урочисто прохо
дять прийоми в жовтеня
та і піонери; тут шко
лярі дають слово бути гід
ними пам’яті своїх ровес
ників...

Трудового Червоного Прапора академічного ук

раїнського драматичного театру «мені М. Занько-

вецької.

У
образ жінки,
чиє ім я
увійшло в історію радянСакого театру.
М. Занькозецька у ви
конанні Л. Кадирозої —
це не тільки борець за
створення українського
театру, не тільки велика
актриса, а й проста жін
ка, яка глибоко пережи
ває особисту драму, жін
ка, яка змогла зректися

умовностей «світу» і літи
всупереч їм за коханою
людиною, з якою Марію
поєднало не тільки спіль
не почуття, а й спільна
мета.
Перед
виконавцями
ролей М. Л. Кропианицького, М. К. Садовського,
П.
К. Саксаганськото,
М. П. Старицького — на
родними
артистами
УРСР, лауреатами Дер
жавної премії УРСР іме
ні Т. Г. Шезченка В. Мак-

сименком і ф Стригу
ном, артистом 8. Кова
ленком
та заслуженим
артистом УРСР С. Мак
симчуком стояло нелег
ке завдання. Вони повин
ні були озорити на сце
ні акторський ансамбль,
який би відповідав тому
яеперезершеному актор
ському ансамблю, перед

яким схилив голову Пе
тербург. І їм це вдалося.
У першій дії вистави
перед нз/ли постає юна
дівчина, яка
мріє про
сцену взагалі. Потім ми
бачимо її артисткою початкуючою. Згодом Ма
рія починає розуміти, що
актор повинен служити
своєму народові, люби
ти мистецтво у собі, а не
себе у мистецтві. Звідси
— пристрасть,
з якою
бореться Марія і за свос
особисте звільнення, і за
звільнення українського

У спектаклі
яскраво
вирізняються постаті го
ловних героїв.
І все ж
при цьому не виникає
відчуття
монументаль
ності образів — всі пер
сонажі — жизі люди, на
ділені
індивідуальними
рисами. Прагнення
не
піднятися над натозпом,

а злитися з ним, посіяти
в масах переконаність у
необхідності
політичної
боротьби, яка допоможе
українському і російсь
кому народам звільнити
ся від гніту, проявляєть
ся в кожного героя посвоєму.
У виставі зайняті: на
родна
артистка УРСР
В. ГІолінська, заслужений
артист УРСР
Б. Козак,
заслужена артистка УРСР
Г. Шайда, заслужені ар
тисти УРСР О. Гринько,
Б. Мірус, народний
ар
тист СРСР, лауреат Дер
жавної премії УРСР іме
ні Т. Г. Шезченка О. Гай
та інші.
Заслуговує
на уаагу
сценографічне вирішен
ня вистази Всі події п єси відбуваються на чор
ному тлі Не випадково
художник, заслужений ді
яч мистецтв УРСР, лауре
ат Державної
премії
УРСР імені Т. Г. Шевчен
ка М. Кипріян використо
вує цей прийом. Чорний
ерон підкреслює драма
тизм епохи, в якій відбу
ваються події вистази.
Серед цієї темряви світ
лий образ Марії Занько
вецької набуває особли
вого змісту.
В рік святкування 60річчя створення
СРСР
вистава
«Марія Занькоаецька» зазвучала як па
тетична оповідь про єд
ність українського і ро
сійського
народів, про
інтернаціональність мис
тецтва.
О. ДНОХІНА.
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СТА ЛІНГР А ДСЬКОЇ
БИТВИ

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИРІЧЧЯ
------------------ На урок мужності --------------------Тридцять два роки шукали один одного два бо
йових побратими — росіянин Іван Степанович Грекул
і українець Григорій Григорович Демченко. З Новоархангельська йшли від Г. Г. Демченка листи в му
зеї і архіви, в Москву, Волгоград. А Іван Стеланозич,
виходить, живе в Кіровограді. Працівники редакції і
«Молодого комунара» щє в липні 1972-го розшукали
його й повідомили про це Григорію Григоровичу. З
Демченко вирушив у дорогу.
Зустрілись два фронтовики як рідні брати...
І ось недавно І. С. Грекул знову завітав у редак
цію. Іван Степанович зняз картуза і розчесав збіліле
волосся. На очах — сльози. І вогники радості.
— Я знайшов їх. Я зустрічався з їхніми дітьми, —
сказав схвильовано ветеран.

«■ « *
Тридцять років намагав
ся Грекул знайти рідних
політрука
Тютюнова. Де
Ізан Степанозич розкла
вони? Знав, що Порфирій
Олександрович
родом із дає на редакційному столі
Хабаровського краю. Та з листи від червоних слідо
якого міста, села? Три ро питів Смоленська і Моск
ки тому написав
листа в ви, Волгограда і маленько
Хабаровський
крайком го селища Карабулака. Від
партії. Розповів про те, як дочки політрука Тютюно
далекосхідники бились із ва. Пишуть йому ветерани
ворогами у
Сталінграді. — І. М. Чернов з Новоси
Згадав політрука Тютюно бірська,
А. І. Щеглоз з
ва.
Калуги,
П. А. Вітряк із
Ще через рік його за Владивостока, Л. М. Тон
просили на береги Волій ких з Уфи,
І. В. Зоргн з
на зустріч із
ветеранами Ленінграда.
62-ї армії.
—• Славні діти, — каже
І тут ця незабутня зуст
колишній
річ з дечкою
Порфирія розчулено
фронтовик. — Розказують
Тютюнова,
рідних якого
мені
в листах про свою
він розшукував.
— Спасибі вам, дорога школу, про батьків, про'те,
людино! Тепер я знаю, як як щасливо їм живеться...
От тільки ніхто мені не на
загинув мій батько, кому
ніст Порфирій Тютюнов... писав ще про долю сина
Я — донька його, Ніна. А нашого батальйону Анд
ось ці люди, з якими ви рійка Волошенюка.
мене поріднили.
І знову його рука тяг
До Грекула
підходили неться до пакунка з лис
посизілі чоловіки — його тами, серед яких виднієгьоднополчани,
яких теж ся великий конверт.
розшукав Іван Степанович
і передав їхні
адреси в
Москву — у раду ветера

нів бригади. Таких більше
сімдесяти. Кожен одержав
звістку від Грекула. Біля
Мамаєзого
кургану до
Грекула звернулися піоне
ри.
V

— Розкажіть
нам про
свої ордени. Як ви бились
із фашистами за Сталінград?
Іван Степанович одразу
згадаз десятирічного Анд
рійка Золошенюка.
Він
розповідав про політрука
Тютюнова, про те, як під
стінами рейхстагу добивав
ненависного ворога разом
зі своїм бойозим другом
Григорієм Демченком...

— Це щойно купив пла
тівку. Просили
карабулацькі діти пісню їм при
слати на свято — нашу,
фронтову. То я їм про бе
зіменну висоту. І все ж хо
чу розшукати Андрійка.
Ог’ якби написав хтось із
тих, хто його знає. Це б
мою адресу такій людині.
І вивіз на чистому арку
ші паперу: «м. Кіровоград,
вул.
Сакко
і Ванцетті,
23/6».

Коли виходив з редакції,
вже на східцях мовив:
— Приїздить до мене на
Жовтневі свята мій фрон
товий друг, однополчанин
Григорій Демченко з Новоархангельська.
М. ШЕВЧУК.
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— СПОРТ

- -----__ ШОБ
ЮБУДУБАІИ ,.
Щтипооий
стадіон,
1
треба мати значні кошти,
робочу силу. Ми ж роз- І
в язали цю
проблему |
по-своєму.
Футбольне '
попе у нас на
околиці •
села.
Тут
тренуються ■
працівники
обласної І
сільськогосподарсь к о ї |

дослідної станції і шчо- і
лярі. Крім того, ми має- І
мо нестандартне облад- |
нання
в
невеликому її

Художньо-доку ментальна пояіст ь.

ГоловнЦкГьної школи.' Там ми. члени Тсоавіахіму, здаіоловнівсьно
,нпч_и ЮВС (юнии
ворошиловськин
стрілець) і ВС (ворошилогський стрілець). Степан
стріляв краще від усіх, одним із перших серед однолТтнГеГ одержав гарний, ям орден, значок ВС. І в полісовій школі п'ятьма пострілами
зкбив.ів п ят.чесг.т
очок Про нього розповідалось
у бойовому листку,

Геометрична
форма
«Стежки здоров'я» мо
же бути у вигляді лабі
ринту чи овалу.
Пере
шкоди і снаряди розпо
діляються по всій трасі
чи
групами. На старті
варто встановити щит із
схемою «Стежки здоооо я>:, а біля перешкод —
таблицю з описом реко-

ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

ЯХ>Чноч?^аша ^знаходилась на тому ж рубежі.

Вдень і гогйе не підводили зі своєї
снігово, нори.
Гли* двічі на добі - на зорі і ввечері кухар . старши
на
з в лялЯи нам сухарі, суп у тросах,
тютюн.

Вночі випав лапатий сню. Бранці
озирнувшись
навколо, не побачив жодного бійця, вс.х накрило бі
лою ковдрою. Але ось праворуч «ожила» кучугура то вибирався з-під снігу
наш ротнии
заствувач
Ностянтин Кузнецов, слюсар із Горького, котрий ци
ми днями відзначив (умовно) свес сорокаріччя. Його
ми називали «стариком» — бо мав один за плечима
більше літ?ніж ми зі Степаном удвох. І зл.ва від нас
кучугура «сжила» - тс мій
земляк . друг _ Гаврило
Шевченко дав знати, шо він живии-здоровии. Проки
дались також інші бійці, і обтрусившись, лягали зно
ву. бо розвиднялося.
....
.
.
Пролежали цілий день. Німці не стріляли, ми . -Ж
мовчали. Увечері подув вітер, забігали зміики грай
ливої поземки. Посутеніло, і ми знову стали підстри
бувати — грітися. Опівночі помітили силует людини,
що йшла в наш бік. То був писар роти, який доставив
наназ прямувати назад
у ліс за спаленим
селем.
Взводний вишикував нас, перелічив — боявся, щоб
когось сонного не залишили. Всі були на місці.
У спаленому селі залишилися лише
пічні труби,
пахло смаленим. На згарищі сидів великий пес і ска
вучав так жалібно, що аж серце хололо.
Подолавши кілька кілометрів, зупинилися біля не
великого села. Тут дістали бойове
завдання: наші
два батальйони повинні переправитися через Волхов,
вибити німця з протилежного берега
і закріпитися
там.
_
,,
Висхідним рубежем нашої роти було село. Ми по
чали просуватися вперед короткими
перебіжками,
але побачивши, що ніхто в нас не стріляє,
пішли
розгорнутим ланцюгом. Зійшло сонце і освітило пе
редній край противника на тому боці.
замерзлий
Волхов із рябим від бомбових і мінних воронок льо
дом. Поряд зі мною дріботів Кузнецов з гвинтівкою.
Ось і Волхов. Ступивши на лід, ми одразу почали
стріляти. Але змогли пробігти лише кроків тридцять.
Мабуть, фашисти спостерігали за нами: тільни-но ми
опинились на льоду, нас зустрів вогневий смерч. Би
ли з автоматів, кулеметів, гвинтівок. Лежимо на льо
ду — ні окопатися тобі, ні голови сховати. Застогна
ли поранені, але два ротних санітари, котрі лежали
позаду нас, знали, що немає сенсу бігти їм на допо
могу. Варто їм підвестися, як еони
будуть скошені
зливою свинцю. Лежимо вже хвилин десять, а німці з
відстані приблизно 500 метрів продовжують обстрі
лювати.
І в цей момент пролунала команда лейтенанта Чукліна.
— Хлопці! Впе-рсд! За мною!
Строчачи з автомата, віч кинувся вперед, а ми —
за ним. Кидок уперед — єдино
правильний вихід в
даній ситуації. Ряди наші поріділи. Але багато хто до
біг до високого крутого берега, що було порятунком:
ми опинилися у мертвому просторі, де ворог не міг
нас дістати із стрілецької зброї.
Під високим берегом ми знаходились до настання
темряви, а потім одержали наказ іти в ліс.
Степан, узявши чотири гранати, швидко пішов, а
ми лягли на лід і залпами почали стріляти по кулеметному гнізду. Темряву осяяла ракета і ми поміїнли
Степана, який уздовж крутого берега наближався до
кулемета. Ракета погасла, стало ще темніше, ніж ра
ніше, але ми продовжували стріляти.
Через кілька
хвилин почули три глухих вибухи гранат, і одразу ж
пролунало тріскотіння автомата.
— Чого три, а не чотири еибухи? -- дивувався
взводний.
— Очевидно, четвертої не встиг кинути. — висловив
припущення Кузнецов. — Мабуть, виявили його, адже
автоматна черга пролунала одразу п:слл третього ви
буху.
Лежу, стріляю, а з толочи не йде думка: невже та
черга з кулемета... Ні, ні, ні. Степан повернеться, має
повернутися.
За кілька хвилин він був перед нами. Виявилося,
що нинута Стьопою четверта граната не розірвалась,
3 \еРгу 3 автомата випустив фашистський вартовий,
мабуть, з переляку. Але Стьопа буе у мертвомч прос
торі і міг її не боятись.
Цього разу ми є^отирьех принесли
28 гвинтівок.
Наступного разу п>шли тільки вдвох зі Стьопою. Тепер
зовсім інша справа: кулемет не стріляв, ракети зліта
ли далеко справа, і ми без поспіху взяли по сім гвин
тівок і повернулись у роту. За ніч зібрали всю зброю
на ділянці, де вдень намагались наступати два наших
батальйони.
Стомлені, ми спали біля вогнИШа мертвим сном. Та
фашисти не дали виспатися: чи то помітили багаття в
нуренях, чи навмання били, але міни .часто падали на
узліссі, огидно виючи, Кілька мін розірвалось у розташуванні роти, трьох бійців поранило, серед них і
є.тепанз._ ічевелиний осколок влучив моєму другові в
1ис,:‘<0ЕИй Фельдшер визначив: у госпіталь.
ни 13мик й,вьохнув конячину батогом, розвернув сан-

Група фізоргів з Носгородки звернулась до ре
дакції з проханням розповісти про те, як облад
нати «Стежку здоров’я». Наш кореспондент побу
вав у Созснівськіи середній школі Кіровоградсь
кого району і, зустрівшись з учителем фізкульту
ри Б, А. НЕЧИПУРЕНКОМ, попросив його поділи
тись досвідом роботи
по обладнанню простих
спортивних комплексів за місцем проживання мо
лод».

шкільному спортивному
залі.
Та найбільша напруга
на «Стежці
здоров'я»,
яку обладнано
силами
педагогів і старшоклас
ників біля головного кор
пусу десятирічки. Що ж
треба для того, щоб ма
ти таку «стежку», як ус
тановити на ній спортив
ні снаряди?
Кошти на
придбання матеріалів не
великі: закупіть 3,6 ку
бометра
лісу-кругляка,
147 кілограмів
40-мілімєтрових і 169 кілогра
мів 50-хАІліметрових ста
левих
труб загальною
довжиною
53,3 метра.
Почніть, скажімо.
із
встановлення колоди для
пправ у рівновазі. Коло
да має бути довжиною 5
метрів, діаметром 25 сан
тиметрів. Лаштується йо
ла на двох стовпчиках ді
аметром 25 сантиметрів.
Один кінець колоди від
далений від землі на 40
сантиметрів,
протилеж
ний — на 70.
Стовпчики для бігу зиг
загом
і
стрибків. Діа
метр — 35— 40 сантимет
рів. Кожен
із них під
німається над землею на
60, 70, 80. 90 і 120 саїтімегрів па відстані до 5
метрів один від одного.
Колода через перешко
ду. Глибина ями 50 сан
тиметрів,
діаметр — до

Гтг^І->^%На\П0,хали за горіхами, — сумовито мовив
Є Глиии ninn? очах були сум • душевне сум’яття.
иіп-<югггмимиа«‘-’ЛИСЬ' а 6,йці ВЗООДУ махали Стьопі заніпіюженими біля вогнищ рунами.
гпп
п’іЛЄ«^УМ;?П п,т°Ді. Що зі своїм бойовим друвме більше Ніколи не доведеться зустрітись.
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гід одного
10—30 мет
рів, над
землею 50 — 70
сантиметрів

Комплекс перекладин.
?.1ьталеві труби, довжина
кожної 110 сантиметрів,
діаметр 40 мм. лан дують
ся па дерев’яних стояках
діаметром 20 см (кожна
лід землі
па 120.
180
220 см).
Верстат для вправ, що
розвивають
силу м’язів
живота і спини. Колода
довжиною 3—5 м, діаметр
ЗО см, обабіч для упору
іиг кладеться
кругляк
(3 — 5 м) діаметром 12 см
— 2 піт Відстань між ко
лодами 60—80 сантимет
рів.
Горизонтальна драбина
(рунохід): стояки діамет
ром 50 мм, іерекладшіїї
із 40-міліметроинх мета
левих труб.
Кріпляться
методом
зварювання
(моасіива заміна стояків
і па дерев’яні).
Довжині
■
рукохода — 6м, висота
250 гм, відстань між 60I .сантиметровими перекла
динами ЗО сантиметрів
Силовий снаряд. Ко.іа. да діаметром 20 см, до:жипою 3—1 метри з руч
ками
довжиною 20 см.
Кріпиться
із зміщеним
центром на стояку так.
І Щоб під час поштовху і
підняття її на груди один
кінець
піднімався над
землею до одного метра.
Навантаження
підбира
ється самостійно за ра
хунок зміни плеча пере
сувкою.
Бруси. Металеві 6-мет-

I

ВІДКРИВ
(БРАЗІАПО?

посудини, виявлені у фі
нікійських
портах Біблос, Tip і Сідон у Лівані.
Крім того, в іншій затоці
було виявлено тарілку,
фінікійське походження
якої підтверджено. Відо
мий також час її виго
товлення — 1256 рік до
II. е.
Американський архео| лог Роберт Франк Маркс.
! котрий висловлює що ві| потезу, в жовтні проведе
t серію занурень у затоці
Гуапабара в
пошуках
решток
фінікійського
судна.
Поки іцо не можна з
І
певністю казати, що біля
берегів Бразілії побува
ли фінікійські
кораблі.
Знайдені керамічні виро
би могли знаходитись на
борту португальських чи
інших суден, які вітвідали ці береги в докялумбову епоху.

І

Ріо-де-Женейро.
Телятниця Галина ДОВГАЛЬ однією з перших серед своїх ровеснинів. кот
рі тренуються в колективі Фізкультури колгоспу імені Леніна Допинського раН0МПЛЄ"су ГПО > -ні успішно виступи! на районах

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуп. Луиачарсьного, 36.
індекс 61103

Населення Португалії
ніяк не досягне круглої
цифри 10 мільйонів. При
чина тому, як вважають
спеціалісти,
традиційно
сильна еміграція, зумов
лена рядом економічних,
а в минулому й політич
них факторів,
Згідно з
офіційними
даними,
тільки в 1960—1969 ро
ках у пошуках кращої
долі країну
залишило
647 тисяч чоловік. А з
1970 по 1979 рік — 393
тисячі.

Коли під час підготов
Ліссабон.
ки кіносюжету для рес
публіканського
телеба
чення чемпіона області з,
багатоборства ГПО ком
сомольця
Сергія Остлі пенка журналісти запита
ли, де він удосконалю
вав свій фізичний гарт,
хлопець відповів:
— Тут, на оцій трасі
ІІ У Бразілії йде підіобіля рідної школи.
Одночасно на
такій ’ іевка до археологічних
мста яких —
«стежці»
тренуються ;| пошуків,
підтвердження
знайти
більше сотні наших уч
припущень про відвідан
нів, які готуються склас
ня Бразілії суднамн н.*ти нормативи ГПО.
відомих поки що кр;й’ч
Звичайно, на великому
до Колумба. їх було ви- і
типовому стадіоні можна
сунуто після знахідки в |
домогтись більшого. Але
затоці Гуапабара (Ріо- |
нашим вихованцям виста
де-)Кенейро) 1977 року
чає і «Стежки здоров'я».
трьох амфор, схожих на
Обладнайте її в себе.
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В. ІВАНЕНКО,
кор. АПН.

орган Кировоградского

На украинском языке.

ЖИВУТЬ
португа;

мєндоааних вправ. Стан
дартна довжина траси —
півтора кілометра. Але
її ви можете змінити (а
залежності від розміру
території, яку вам виді
лили для «Стежки здо
За офіційними даними,
ров'я»), Ми, наприклад,
межами
1979 року за
біля школи усе це облад
проживало
Португалії
нання встановили навко
3.524.811 ...
громадян
..................
цієї
.
ло ігрового поля, на яко
країни. Тільки в Бразілії
му впорядковані майдан і'їх налічується 1,2 МІЛЬЙОчики для волейболістів, Iі на, у Франції — 823 тигандболістів,
баскетбо
І сичі, в Канаді — 240 тилістів. Тут же — сектори
І сяч у Венесуелі
140
для стрибків у довжину ; тисяч, у США — 123 тні висоту, метання грана
сячі і у ФРН —112 тисяч.
ти, диска, штовхання яд
Грошові перекази пор
рату гал ьськнх
емігрантів
Робота
на
«Стежці
на батьківщину для під
здоров'я»
триває ціло
тримання сімей, що туг
річно. Сюди ми завезли
лишилися, є одним з осгравій, митий пісск, які
; повних джерел надходвбирають
воду.
Най [ жсніія твердої валюти в
ближчим часом основні
сектори бігові доріжки
будуть
встелені гумоА. ЗДИТОВЕЦЬКИЙ,
бітумом.
власкор АПН.

Фото С. ФЕН ЕННА.

«Молодой коммунар» —

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ізвижwт

рові
груби
діаметром
■ >6 мм кріпляться мето
дом зварювання на висо
ті 160 см від землі

ІРИСІ БАДЬОРОСІІ

"“і

Так, влучним стР=льцеи був

п’ят
метрів
(довжина
ьєлоДИ 5 метрів 25 саіпплитрін)
Гімнастичний
стовп
чик.
Стояк висотою 2
метри, діаметр — 25 см.
Із
землі виходить на
120 см. до стояка
кріп
ляться східці довжиною
20
ази тиметрін
(5 — 6
Штук).
Бар’єри для бігу з пе
решкодами.
Тонкий
кругляк (діаметр 12 сап
тнметрів); їх шість штук
шириною 80 сантиметрів,
встановлюються на стнвпчика.х на відстані
один

Будівництво спортивних споруд — справа комсомольська
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23 жовтня 1982 року

«Молодий комунар»
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