1 щ. Ж—
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

виходить з 5 грудня 1939 р.

ВИДАТНЕ ДОСЯГНЕННЯ
РАДЯНСЬКОЇ
КОСМОНАВТИКИ
ЗАВЕРШЕНО НАЙТРИВАЛІШИЙ
237-ДОЕОВИЙ ПІЛОТОВАНИЙ ПОЛІТ

2 жовтня 1984 року після виконання
програми науково-технічних досліджень
та експериментів на борту орбітального
комплексу «Салют-7» — «Союз Т-11»
космонавти Леонід Денисович Кизим,
Володимир Олексійович Соловков і Олег
Юрійович Лтьков повернулися на Зем
лю. Спускний апарат корабля «Союз
Т-11» зробив посадку за 145 кілометрів
на південний схід від міста Джезказ
гана.
Проведене на місці приземлення ме
дичне обстеження показало, що космо
навти добре перенесли тривале перебу
вання в умовах невагомості.
Екіпаж третьої основної експедиції
почав працювати на станції «Салют-7»
9 лютого 1984 року. 4 квітня 1984 року
в кораблі «Союз Т-11» на станцію було
доставлено міжнародний екіпаж у скла
ді льотчиків-космопавтів СРСР Юрія
Васильовича Малншсва, Геннадія Ми-

хайловича Стрскалова і громадянина
Республіки Індії Ракеша Шарми. З 18
по 29 липня 1984 року на станції «Салют-7» разом з основним екіпажем пра
цювали космонавти Володимир Олек
сандрович Джанібеков, Світлана Євгеніївна Савицька і Ігор Петрови«! Волк.
У ході 237-добового польоту основ
ний екіпаж станції «Салют-7» виконав
великий обсяг науково-технічних, медико-біологічних досліджень та експери
ментів. Уперше в світовій практиці про
тягом одного польоту космонавти Лео
нід Кизим і Володимир Соловйов зро
били шість виходів у відкритий космос
загальною тривалістю 22 години 50 хви
лин, викопавши складні і багатоетапні
монтажні роботи.
На орбітальній станції працював лікар-кардіолог Олег Лтьков, який прово
див медичне обстеження космонавтів
на високому професійному рівні. Одер
жана нова наукова інформація, необхід
на для розробки оптимальних режимів
праці і відпочинку екіпажів на довго
часних пілотованих станціях.
Результати досліджень і експеримен
тів, одержані в ході польоту, широко
застосовуватимуться в різних галузях
науки і народного господарства, а та
кож будуть використані при розробці
постійно діючих орбітальних комплексів.
(ТАРС).

НАГОРОДИ

ГЕРОЯМ
КОСМОСУ
За успішне здійснення
тривалого космічного по
льоту
на
орбітальному
науково-дослідному комп
лексі «Салют-7» — «Со
юз» і виявлені при цьому
мужність і героїзм Пре
зидія
Верховної
Ради
СРСР нагородила
Героя
Радянського Союзу льотчика-космонавта
СРСР
Л. Д. Кизима
орденом
Леніна і другою медаллю
«Золота Зірка».
В. О. Соловйову і О. Ю.
Атькову присвоєно зван
ня Героя Радянського Со
юзу з врученням ордена
Леніна і медалі «Золота
Зірка»,
а також
зван
ня
«Льотчик - космонавт
СРСР».
(ТАРС).

— Алло, редакція! Біля тeлeфoнv завідуючий від
ділом комсомольських організацій
Г айворонського
райкому комсомолу Дмитро Коваль. У районі повним
ходом іде збирання кукурудзи на зерно. Особливо па.
дус врожайність качанистої — 53 центнери з кож
ного гектара.
— А лк працюють молоді кукурудзоводи?
— Усі 8 комсомольсько-молодіжних ланои показу
ють високі результати. Урожайність досягає 60 цент
нерів з гектапа. А найкраще трудиться ланка комсо
мольця Михайла Доліпського з колгоспу «Зоря кому
нізму». Ланковий
разом Із Олександром Стрільцем
комбайном СК-5 з пристайною ППК-4 швидко прохо
дять загінки: при нормі 7,2 гектара щоденно збирають
кукурудзу більше, ніж на восьми. З ножного гектара
хлопці збирають не менше 62 центнерів.

Телеграма в номер
Виконуючи рішення XXVI з'їзду КПРС, Продо
вольчу програму СРСР, трудівники Бобринецького
району справилися з завданнями 1984 року і чоти
рьох років одинадцятої п'ятирічки по продажу дер
жаві овочів і картоплі. Найбільший внесок у виконан
ня планів внесли колективи колгоспів імені Котовського, імені XX з'їзду КПРС, імені XXI з'їзду КПРС,
імені Суворова. Заготівлі овочів і картоплі тривають.

В обкомі ЛКСМ України
Відбулося чергове засідання бюро обкому комсомо
лу, на якому було розглянуто питання про хід звітів і
виборів в обласній комсомольській організації. У по
станові відзначається, що в більшості комсомольських
організацій звітно-виборна кампанія проходить на ви
сокому організаційно-політичному рівні.
Комсомольці
на зборах активно обговорюють завдання, що випли
вають з постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення
партійного керівництва комсомолом і підвищення його
ролі в комуністичному вихованні молоді», розглядають
питання підвищення внеску молоді у розв’язання важ
ливих завдань економічного і соціального розвитку.
Разом з тим на бюро було відмічено, що окремі ко
мітети комсомолу не в повній мірі використали підго
товку для організованого проведення звітно-виборної
кампанії, підвищення бойовитості первинних комсо
мольських організацій. Формально поставились до про
ведення звітно-виборних зборів в Олександрівському,
Знам’янському, Петрівському, Ульяновському та деяких
інших районах.
Бюро обкому комсомолу зобов'язало міськкоми і
райкоми комсомолу на засіданнях бюро глибоко про
аналізувати хід звітів і виборів, усунути недоліки, під
вищити відповідальність комсомольців і актиеу за рівень
підготовки зборів. Зобов’язано також на місцях навести
порядок в обліку членів ВЛКСМ, сплаті членських внес
ків тещо.

Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло питання про хід
в області передплати на комсомольсько-молодіжні і п:"*нерські видання на 1985 рік. Бюро звернуло увагу Кіро
воградського, Олександрійського, Знам’янського і Світповодського міськкомів, Олександрійського,
Ульянов
ського райкомів комсомолу на серйозні недоліки в про
веденні передплатної кампанії. Зобов’язало міськкоми і
райкоми комсомолу вжити необхідних заходів для орга
нізованого і високоякісного проведення передплати на
комсомольсько-молодіжні і піонерські видання на 1985
рік.
Бюро обкому комсомолу розглянуло також питання
«Про підсумки роботи комсомольців і молоді області
на збиранні ранніх зернових культур у 1984 році».

Біля телефону чергував
і звписав розмову
А. БЕЗТАКА.

КОРПУНКТИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ:
Бюро обкому комсомолу прийняло постанову «Про
підтримку звернення студентів історичного факультету
Кіровоградського державного педагогічного інституту
імені О. С. Пушкіна до бійців Кіровоградського облас
ного студентського сільгоспзагону».
У постанові зокрема, відзначено, що сіуденти пед нституту виступили із зверненням період з З по 13 ЖОВТ
НЯ 1984 року оголосити декадою ударної праці студє
тів на збиранні урожаю овочів, коренеплодів і картоп
лі. Райкомам, міськккомам, комітетам комсомолу нав
чальних закладів треба широко
обговорити звернення
на загонових комсомольських зборах і прийняти до
даткові заходи по поліпшенню організації праці, побу
ту, дозвілля бійців осінніх студентських сіпьгоспзагонів.

НОВОМИРГОРОД. Ус ного йде інтенсивне ко
пішно триває оранка на пання цукрових буряків.
зяб у колгоспі імені Чка Корені не залежуються в
лова. Серед механізаторів полі. А наднхаючим при
у праці відзначається Юрій кладом для водіїв висту
Яровий, який своїм Т-74 пає Віктор ТОрійчак. Пра
щодобово виконує .норми цюючи на РКС-6. він що
на 115—120 процентів.
дня викопує буряки понад
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК. норму на двадцять про
У колгоспі імені Будьон- центів.

На позавчорашній день
кукурудзу на зерно в об
ласті зібрано майже на
90 тисячах гектарів, тоб
то на 36 процентах під
ведених під цю культуру
площ.
Найвищі темпи зби
рання качанистої забез
печені в Онуфріївському,
Успшівському та Світлог.одському
районах;
найнижча віддача полів
у Петрівському та Олексаіідрійськрму районах.
Завершується
закла
дання кернажу. Тут ус
пішно працюють трудів
ники
Голопаніссьі'ого,
Бсбринецького та Маловискіпського район’з. Ма.
по
закладено
цінного
корму п Петрівському та
Иовгородкісському райо
нах.

Па збиранні цукрових
буряків • найкращі спра
ви у компаніївськвх бу.
ряківпііків: хороша прожаиність, високі темпи
збирання (солодкі коре
ні зібрано па 02,5 про

центах площ), оператив
не транспортування до
місць переробки сирови
ни. Непогано йде збл
рання цукрових і в Но
воукраїнському
законі.
А от на бобріиицькпх
бурякових полях у кага
тах — одинадцять тисяч
тонн коренів.
Прискореними темпами орють па зяб світло,
водські, устипівські та
повомиргородські ' сіль
ські трудівники; лише
третину відведейих площ
зорано в Гайворопсько
му. Новоукраїпському та
Добровеличківському ра
йонах.
Господарстві
області
пиодали державі картоплі
70 процентів від заплано
ваного.
План
продажу
вже перевиконали в Новоархангольському.
Новомиргородськом у.
Компаніївському та Ульянов
ському районах. Найгір.
ші справи з продажем
нартоплі в Олександрій
ському районі (25
про
центів до плану).

ЗВЕРНЕННЯ

Сьомий рік у колгоспі імені Леніна
Компаніївського
району після повернення з армії трудиться комсомолець
Геннадій МИХАЙЛЕНКО. За цей період він досконало
опанував роботу на тракторах чотирьох марок і вважає
ться одним із нращих механізаторів. Нині Геннадій тру
диться на К-701. піднімаючи зяб. Швидке усунення поламок, вміле володіння технікою допомагає йому постій
но перекривати норми на 30 — 40 процентів.
Фото В. ГРИБА.

ДО БІЙЦІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО
ОБЛАСНОГО СТУДЕНТСЬКОГО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАГОНУ
Ми, студенти історичного факультету Кіровоградсько
го державного педагогічного інституту імені О. С. Пуш
кіна, ділом відповідаючи па заклик Комуністичної пар
тії активно включитися у виконання Продовольчої про
грами СРСР. нині організовано трудимося на полях об
ласті. Ми глибоко усвідомлюємо, що обов'язок кожного
комсомольця, студента сьогодні — внести свій посиль
ний вклад у виконання
колгоспних і радгоспних дер
жавних планів продажу овочів і фруктів. Багатий уро
жай вирощено цього року. Завдання злободенне — зі
брати без втрат все вирощене, вкластися у стислі строки,
які диктують нам погодиі умови. Від нашої роботи ба
гато в чому залежить доля врожаю-84.
І ми, гідно наслідуючи сільських трудівників, закли
каємо всіх студентів вузів та учнів середніх спеціальних
навчальних закладів оголосити період із 3 по 13 жовт
ня нинішнього року декадою ударної праці на завершен
ні збирання урожаю овочів, коренеплодів і картоплі.
Ми не пошкодуємо сил та енергії щоб зібрати виро
щений урожай без втрат і в стислі строки. Щоб потім з
повним правом ми могли сказати: «У викова:.пі Продо
вольчої програми країни частка і нашої ппаїїі’Сгуденти історичного факультету Кіровоградсько
го державного педінституту імені О. С. Пушкіна.

2 стер,

«Молодий

комунар»

4 жовтня 1984 року

І ЖОВТНЯ В ОБЛАСТІ ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ

ПАРТІЙНОЇ

1 КОМСОМОЛЬ-

СЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ. ВОНО ЩЕ РАЗ ПІДТВЕРДИ

ЛО ПРАГНЕННЯ СЛУХАЧІВ ВИВЧАТИ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКУ ТЕОРІЮ, ОВОЛОДІВАТИ ПЕРЕ

ДОВИМИ МЕТОДАМИ РОБОТИ, ВЕСТИ БОРОТЬБУ
ЗА МИР І ЩАСТЯ НАРОДІВ.

У ТІСНОМУ
КОНТАКТІ
Організовано пройшло перше заняття з системі пар
тійної і комсомольської політосвіти в колгоспі імені 8атутіна Голованівського району. Як на свято прийшли
слухачі на заняття. їх привітали школярі, вручили квіти.
Нинішнього навчального в школі комсомольської по
літосвіти вивчатиметься курс «Основи наукового атеїз
му». І пропагандистом ось уже другий рік працює го
лова колгоспу 8. Д. Вдовиченко. Досвід господарського
керівника, постійна робота з людьми, тісне поєднання
теорії з практичними справами господарства допомагає
пропагандистові будувати заняття цікаво, просто, пере
конливо. Адже кістяк школи — молоді виробничники —
надія і опора колгоспу. Не стало виключенням і перше
заняття. В. Д. Вдовиченко розповів про трудові досяг
нення колгоспників, проаналізував недоліки в роботі.
Підкреслив, що успішне виконання завдань одинадцятої
п ятирічки справа честі і обов’язку кожного трудівника
колгоспу, кожного слухача. Нині у господарстві плану
ють до свята Дня Конституції СРСР виконати річні зав
дання по продажу державі тваринницької продукції. І
приємно відзначити, що серед правофлангових соціа
лістичного змагання йдуть комсомольці слухачі школи
комсомольської політосвіти.
У цілому в районі розпочали навчання близько двох
тисяч юнаків і дівчат в 55 школах комсомольської по
літосвіти. Урочисто пройшло перше заняття і в школі
комсомольської політосвіти райсільгосптехніки. До по
чатку нового навчального року тут готувалися ретельно
і заздалегідь. У червоному кутку на художньо оформ
лених стендах — численні діаграми, що показують, як
підприємство завершує четвертий рік п’ятирічки. А по
руч на спеціальних полицях — брошури, газети, партій
ні документи.
Ось уже більше десяти років пропагандистом у цій
школі — керуючий райсільгосптехнікою М. Ф. Горюн.
Головним у своїй діяльності пропагандист вважає при
щеплення слухачам уміння самостійної роботи над тво
рами класиків марксизму-ленінізму і партійними доку
ментами, виклад матеріалу в тісному зв'язку з актуаль
ними теоретичними і практичними проблемами сучас
ності.
Перше заняття закінчилося. Отже і для пропагандиста,
і для слухачів почався новий етап у оволодінні марк
систсько-ленінською теорією.
С. ЮР’ЄЗ.

Голозанівський район.
♦

¥
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...І ось перше заняття. Цілий вечір напередодні про
сидів над програмою, гортав газети, обдумував слова,
з якими звернеться до своїх слухачів пропагандист го
лова колгоспу «Іскра» В. М. Юрченко. їх 22 — хлопців
та дівчат, з ким протягом року у школі комсомольської
політосвіти «Продовольча програма» доведеться разом
вивчати важливі партійні документи, марксистсько-ле
нінську
теоретичну спадщину, разом
доведеться
відшукувати наявні резерви виконання Продовольчої
програми і у власному господарстві, Ось із цього й тре
ба почати розмову зі слухачами.
— Дорогі друзі, від сьогодні ми з вами не тільки пра
цюємо а одному господарстві, а й разом учимося. Тоб
то ще тісніше пов’язані один з одним спільною працею,
спільними завданнями, спільними інтересами, — почав
Віктор Михайлович. — Давайте подивимось, що маємо
на сьогодні, як живемо і працюємо.
Ось хоча б на молочнотоварній фермі № 1 із 16
доярок — 6 комсомолок. Працюють дівчата завзято,
не відстають від старших. Тетяна Болюк, Ніна Іщенко,
Катерина Красюк надоюють щодня по 10—12 кілограмів
молока від кожної корови. Катерина Красюк прийшла
в колектив ферми одразу після школи. Дівчина працьо
вита, має непогані показники. Доярки з досвідом від
значають чималий внесок молодих у те, що цього року
ферма перекриє тритисячний рубіж.
Нині відповідальна пора збирання пізніх сільськогос
подарських культур. Кожен знає, що минулого року
зразком для всіх на осінніх польових роботах були
трудові успіхи молодого комуніста Анатолія Русецького.
По 70 центнерів зерна кукурудзи з гектара одержав ме
ханізатор. Та й це не межа — нам під силу 100-центнерні врожаї. Думаю, це — фронт робіт для молодих, для
вас, дорогі друзі. А мій обов’язок як керівника госпо
дарства а тепер ще й пропагандиста — допомогти від
шукати резерви. Не секрет, що дехто з молодих у на
шому колгоспі ще не працює з належною віддачею. Та
про це матимемо час поговорити детальніше.
Ще говорив пропагандист В. М. Юрченко про пільги,
які надає колгосп молоді. Повернувся юнак після служ
би о Радянській Армії у рідний колгосп — йому надає
ться грошова допомога. Одружиться — буде молодим і
житло. За кошти колгоспу райміжколгоспбуд незаба
ром закінчить спорудження 10-ти будинків для молодих
сімей.

Піднесений настрій слухачів, ділова атмосфера занят
встановленню контакту
Пропагандиста зі слухачами. Розмова вийшла цікавою,
предметною.
тя, відверта розмова сприяли

В. БІЛОШАПКА.
Олександрізський район,

Т-Г А ЗАВОДІ «Гідросила»
питанням підвищення
продуктивності праці і зни
ження собівартості про
дукції постійно приділя
ють неослабну увагу. Для
робітників
підприємства
1 процент і 0,5 процента
не звичайні собі цифри, а
саме той стимул, що зму
шує працювати творчо, са
мовіддано. Щоб виконати
планові завдання з ураху
ванням цих
показників,
потрібне не лише сильні
ше напруження
м’язів.
Доскональне знання влас
тивостей матеріалу, з яким
працюєш,
можливостей
верстатів та інструментів,
володіння передовими ме
тодами роботи, постійний
самоконтроль, і найголов
ніше — бажання вкласти
у виготовлену деталь час
тинку своєї душі — ось ті
компоненти, необхідні для
високопродуктивної праці.
За сім місяців цього
року на підприємстві план
випуску товарної продук
ції виконано на 106 про
центів. Понад план вироб
лено продукції на суму
2 мільйони 617 тисяч кар
бованців. Зекономлено ма
теріалів, сировини, інстру
ментів на 183 тисячі кар
бованців, електроенергії—
1 мільйон 100 тисяч кіло
ват-годин,
паливно-мас
тильних матеріалів — 249
тонн. Темп зростання ви
пуску товарної продукції
досяг рівня 1985 року.

Четверту частину від за
гальної кількості працюю
чих на заводі робітників
становить молодь, і її
вклад у спільну справу до
сить-таки
відчутний.
В
авангарді соціалістичного
змагання йде комсомоль
сько-молодіжний
колек
тив імені
XXV з їзду
КПРС, яким керує В. Л.
Бадов. КМК виступив з іні
ціативою виконати п’яти
річне завдання до 115-ї
річниці з дня народження
В. І. Леніна. Нині на його
календарі — березень 1985
року. За рахунок впро.
вадження високопродук
тивного
обладнання
у
бригаді умовно вивільни
лись 13 чоловік. Економія
матеріалів, сировини, впро
вадження передової тех
нології знизили собівар
тість ГСТ-90 (гідростатична
трансмісія) порівняно з
1983 роком з 2600 до 2400
карбозанціз.
Неабияким’
стимулом у роботі став і
договір
між
членами
бригади та адміністрацією
цеху № 2, що в разі пору
шення кимось із членів
колективу трудової, ви
робничої або громадської
дисципліни
всі
члени
бригади позбавляються 10
процентів винагороди за
підсумками роботи за мі
сяць.

+ 1%

—

0.5%

Зробити все,

що можна
зробити
КМК імені XXVI з’їзду
КПРС, що працює на ме
ханічній обробці
НШ-50
(керівник 8. П. Талда, групкомсорг Л. Мошак) висту
пив з ініціативою викону
вати планове
завдання
меншою кількістю робіт
ників. У бригаді працюють
токарі, фрезерувальники,
сзердлувальники, і щоб
домогтися наміченого, не

обхідно було освоювати
суміжні спеціальності. Те
пер у бригаді повна взає
мозамінність, 22 робітни
ки із 49 освоїли по 2, а то
й по 3 спеціальності.
Неабиякого значення на
заводі надають економіч
ному навчанню працівни
ків і особливо молоді, ад
же зрозуміло — у стар
ших досвіду більше. 17

Ланка верстатників з другого механоскладального
цеху заводу «Гідросила», яку очолює молодий кому
ніст Сергій МАРЧЕНКО, — неодноразовий перемо
жець соціалістичного змагання за підсумками удар
них трудових тижнів на честь 40-річчя Великої Пе
ремоги.

Багато з чому успіхи колективу залежать від ланнового — вимогливого до себе І підлеглих, виключно
сумлінного І активного у трудових буднях, глибокого
знавця обраної професії.
Фото Ф. ГОНЧАРА.

МИР-ПЛАНЕТІ
Того дня різноманітні
політичні плакати, ма
люнки, лозунги, дошкуль
ні карикатури на паліїв
війни зайняли все по
двір’я
десятирічки, на
якому панувало незви
чайне пожвавлення. Так
у Новоукраїнській серед
ній школі № 6 фінішував
тиждень
солідарності
юних борців за мир.
На мітингу, присвяче
ному цій події, секре
тар комсомольської ор
ганізації школи Яросла
ва Онищенко від імені
всіх комсомольців за
пропонувала
провести
удаоний суботник трудо
вих справ і зароблені
кошти перерахувати в
Радянський фонд миру
для XII Всесвітнього фес-

тивалю молоді і студен
тів.
«Моя праця вливається
в працю моєї республі
ки», — ці слова поетатрибуна революції В. Маяковського
з гордістю
може повторити кожен
із бійців табору праці і
відпочинку школи. Про
тягом літа школярі доб
ре потрудились на ла
нах підшефного
кол
госпу «Ленінського ком
сомолу». Дівчата прове
ли повний агрономічний
обробіток кормових бу
ряків на 20 гектарах,
просапали 110 гектарів
соняшнику, 10 гектарів
гарбузів, 30 гектарів сої,
зробили видове пропо
лювання пшениці на пло
щі 160 гектарів, оброби-

ли городні культури на
13 гектарах. 26 учнів
пасли корів, 8 працюва
ли на поливанні городів
13 — на будівництві дит
садка. 10 дев’ятикласниць
протягом місяця працю
вали доярками у четвер
тій
бригаді колгоспу
«Росія», учні 7—-10 кла
сів своїми силами оідре.
монтували класні кімна
ти.
Юнаки та дівчата шко
ли з великим піднесен
ням зустріли заклик мо.
сквичів встати на Вахту
пам яті — Вахту миру,
присвячену 40-річчю Ве
ликої Перемоги. Вони
поклялись працювати по.
ударному за себе й за
полеглих героїв-земляків
І своєю добросовісною

шкіл об’єднують бажаю
чих вивчати основи еконо
міки. 350 молодих робіт
ників підвищили свою ква
ліфікацію. З числа учнів
підготовлено 127 спеціа
лістів.
В інструментальному це
ху працює фрезеруваль
ником член комітету ком
сомолу депутат Верховної
Ради СРСР І. Г. Машнягуца. Змінні завдання він
виконує на 120—130 про
центів. Цей факт вдаЬо ви
користали пропагандисти
економічного
навчання.
Узагальнено досвід пере
довика, який вивчається
молодими
робітниками.
Хлопці й дівчата охоче
зустрічаються зі своїм об
ранцем — запитують, ра
дяться.
,л^

Вже давно відомо про
те, наскільки важливою є
передача досвіду ветерг^
ніз поколінню, яке лимИ
починає свою трудову діт
яльність. Тільки той факт,
що за 43 неповнолітніми
закріплені висококваліфі
ковані робітники із вироб
ничим стажем не менше
10—15 років, свідчить, що
в цьому плані на заводі
все добре. Жодна люди
на, котра потребує пора
ди, підтримки, батьківської
турботи, не залишилася
поза увагою.
Крім суто виробничих,
професійних прийомів у
справі підвищення про
дуктивності праці і зни
ження собівартості про
дукції важливе значення
має і закличне слозо, ен -і
тузіазм молоді. Для при
кладу. Під час комсомоль
ського суботника 23 черв
ня виготовлено додатково
до плану 1,6 тисячі
сів,
15
гідростати';ДК
трансмісій, на 76 тисячі
карбованців запасних час
тин. У фонд фестивалю
молоді і студентів наді
йшло того дня 2 тисячі
карбованців.
ІЗ вересня цього року
відбулися групові звітновиборні
комсомольські
збори у КМК М. О. Сокуренка із цеху № 4, на яких
одностайно вирішено зав
дання 13-го ударного тиж
ня (40-річчю Перемоги —
40 ударних тижнів), при
свячений
Ленінському
комсомолу, виконати за
З дні.
У цеху № 5 недавно
створився комсомольськомолодіжний
колектив
Олексія Душкевича. Нині
він бореться за право на
зиватися колективом іме
ні 40-річчя Великої Пере
моги. Узагальнюючи фак
ти, можна сказати: успіху
добиваються там, де ефек
тивно використовують усі
засоби для досягнення
мети.
В. ДФАНАСІЄНКО.

працею
примножувати
багатства рідної Вітчизни.
На мітингу йшла мова
про велике людське щастя: бачити синє небо,
радіти сонячному про
мінню і свіжості лісів,
орати й засівати безмеж
ні поля нашої неосяжної
країни. Школярі прийня
ли резолюцію мітингу, в
якій вимагають припи
нення
шаленої гонки
ядерних озброєнь, за
кликають до забезпе
чення міжнародного до
вір я на основі розрядки.
На адресу Радянсько
го комітету захисту МИ
РУ в Москву полетіли з
Новоукраїнки слова гнів
ного
протесту проти
планів паліїв війни, про
ти войовничих
кроків
НАТО. Під цією резолю
цією поставили свої під
писи всі учні та праців
ники школи.
Л. КУГЕЛЬ,
вчитель Новоукраїнської СШ № 6.

>

4 жовтня 1984 року------------------------------------------ «Молодий
У ці дні кожна шкільна
комсомольська організа
ція проводить збори з
єдиним порядком денним:
«Про завдання комсомоль
ських організацій, що ви.
тікають із рішень квітне
вого (1984 р.) Пленуму ЦК
КПРС, першої сесії Вер
ховної Ради СРСР одинад
цятого скликання, VIII і IX
пленумів ЦК ВЛКСМ».
Старшокласники нашо
го району розуміють, що
ці збори особливі. Адже
на них буде намічено ос
новні відправні точки, від
яких залежатиме вся ді
яльність комсомольської
організації.
Приміром,
сюди входить і реформа
школи, і підготовка до
святкування 40-річчя Пе
ремоги та XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві. А ще від
будеться серйозна ділова
розмова про те, як зроби
ти, щоб праця школярів
стала їхньою життєвою
необхідністю, щоб робота
комітетів комсомолу була
творчою, натхненною, ці.
кавою і цим самим викли
кати бажання вчитися і
працювати у всіх спілчан.
Про що ж докладніше
йтиметься на зборах? У
СШ № 5 комсомольці обоа язково
проаналізують
свою роботу □ таборі пра
ці і відпочинку «Старт-16».

Вже 16 років вони дру
жать із трудівниками кол
госпу «Україна» Знам’янського району. І тепер
важко перелічити, що зро
били учні за цей час. А ось
тільки нинішнього літа за
два місяці трудової чвер

ті вони виконали обсяг ро
біт на суму майже 15 тисяч
карбованців. Актив позастатутної комсомольської
організації «Старту-16» зу
мів уміло поєднати працю
в полі — багатьма ідейнополітичними заходами. За
доволені цим і школярі, і
колгоспники. Цей табір
праці і відпочинку визна
но одним із кращих у Ле
нінському районі.
Але перед райкомом
комсомолу стоїть серйоз
на проблема: організува
ти роботу трудових об'єд

ЧАРІВНИЙ СПІВ
«СОЛОВЕЙКА»»
Для багатьох учасників дитячої хорової капели Кіро
воградського обласного Палацу піонерів та школярів
«Соловейко», неодноразового лауреата республіканських
оглядів дитячої художньої творчості, музика проклала
творчу стежину у житті. Шістнадцятий рік радує слуха
чів чарівним співом «Соловейко». Поліпшенню якості
програм, збагаченню репертуару віддає всі творчі сили,
вміння керівник капели Микола Павлович Макода.
Цікава творча біографія колективу, який з невеличко
го гуртка хорового співу перетворився за ці роки на ко
лектив, до репертуару якого входять твори різноманітні
за змістом — про В. І. Леніна, Комуністичну партію,
всесвітньо-історичну Перемогу у Великій Вітчизняній
війні, пісні дитячих композиторів, класиків, зокрема
Чайковського, Гліикіі, Вебера, Россіні.
Постійного учасника республіканський та обласних
конкурсів художньої самодіяльності капелу «Соловейко»
у 1979 році було нагороджено путівками до піонерського табору «Молода гвардія» і до Болгарії. 1 скрізь, де б
не виступали учасники капели, вони були прийняті слу
хачами з теплотою. Колектив капели у 1981 році було
запрошено на Центральне телебачення. У тому ж році
«Соловейко» бере участь у зйомках фільму фінських кі
нематографістів «Естетичне виховання дітей в СРСР».
Новий імпульс творчої діяльності колективу дала
..участь його у звітному концерті майстрів мистецтв та
художніх колективів Кіровоградської області у Києві
1983 року. Наполеглива праця М. П. Макоди, педагога
сольфеджіо 1. В. Кужсєвої, всього колективу увінчалися ніс одним успіхом. «Соловейком» зацікавилися про
фесійні митці. Уже в тому ж 1983 році колектив запро
шено взяти участь разом з митцями обласного драма,
зичного театру імені М. Л. Кроппвницького у спектаклі
до 100-річчя театру корифеїв, який відбувся у і^ХАТі.
Творчий зліт цього колективу переконливо свідчить
про прекрасні умови, створені в нашій державі для як
найповнішого розвитку нахилів та обдарувань підро
стаючого покоління. Тож побажаємо «Соловейкові» ви.
сокого польоту, чарівного голосистого співу.
П. ДОВ5НЕНКО.

м. Кіровоград.

Іде містом тролейбус,
а з його вікон вигляда
ють квіти: гвоздики, треянди, жоржини. Ні, то не
казка.
«Пвсажи зам»! >
цього незвичайної? тро
лейбуса стали садові та
декоративні росі * чі. У
справжню
оранжерею
на колесах перетвор-л»’
списаний і відремо кзва.
ний тролейбус праців
ники
Кіровоградського

статті, що друкувалася в
«Комсомольской правде»
«Во что рядится чван
ство?». Заслуговує уваги
також підготовка до збо
рів у СШ № 22. Так, на
засіданні комітету комсо
молу недавно було вирі

гуватиметься в усіх шкіль мована на гідну зустріч
них колективах. Що ж на. 40-річчя Великої Перемо
мічається зробити? Це і ги у Великій Вітчизняній
клуби за інтересами, засі війні. Зокрема, старшо
дання диспут-клубу «Світ класники, як і асі учні
і молодь», і організація школи, продовжать участь
нині дуже популярного у Всесоюзній експедиції
гуртка з ритмічної гім «Літопис Великої Вітчизня
настики...
ної», з’являться нові сто
Комсомольський актив рінки у рукописній КНИЗІ
ЯК СПРАВИ, ШКІЛЬНИЙ КОМСОМОЛЕ?
району турбує і те, як «Подвиг». Також було ви
краще провести урок муж рішено, що на відкритих
ності «Відмінним навчан комсомольських зборах у
ням, підготовкою до за лютому наступного року з
хисту батьківщини
про порядком денним «Юнармійцю! Як ти виконуєш
довжимо подвиг батьків».
ленінський заповіт «Вчи
Певно, є необхідність де
що змінити нині існуючу тися військової справи посправжньому?» будуть да
структуру подібних захо
дів — це коли всі слуха ні рекомендації кращим з
кращих для вступу у вій
ють, а ветеран розповідає,
А не краще було б, коли б ськові навчальні заклади.
Завдань, як бачите, ба.
комсомольці самі розпо
гато. їх виконання — спра
віли про ветерана війни,
шено; підготувати серію про його ордени, бойові ва не одного дня. Але яс
вже тепер у позаурочний
шкільних радіопередач на подвиги, присвятили йому но, що від того, наскільки
час хлопці й дівчата до
сьогодні кожен старшо
помагають колгоспу іме тему «Салют фестивалю!», вірші, ПІСНІ?
класник
визначить своє
організувати і провести
ні Шевченка Кіровоград
На засіданні комітету місце в комсомольській
зустріч із учасниками XI
ського району.
Всесвітнього
фестивалю комсомолу у СШ № 11 об. організації, наскільки кож
Розумна організація до
молоді і студентів у Гава говорено наказ № 46 ко на комсомольська органі
звілля старшокласників —
Всесоюзної
ні, оформити альбом «Іс мандуючого
справа не менш важлива,
зація в своїй” діяльності
торія виникнення і тради комсомольської військо застосовуватиме «творчий
ніж, скажімо, боротьба за
ції фестивального руху», во-спортивної гри «Орлят- підхід у виборі форм, за
глибокі і міцні знання. На
підготувати
фотомонтаж ко-84». Під керівництвом собів і методів роботи»,—
приклад, у СШ № 16 комі
«Москва — центр XII Все секретаря парторганізації буде залежати загальний
тет комсомолу стаз за
школи Ж. Я. Яценко члени успіх справи.
світнього фестивалю».
стрільником такої форми
роботи, як диспут.' В ново
Впевнена, що ініціатива комітету комсомолу роз
му навчальному році в
Л. ТКАЧЕНКО,
спілчан середньої школи робили і затвердили кон
класних комсомольських
№ 34 «Дозвіллю — постій кретні заходи по поси
інструктор Ленінсько
організаціях тут буде про.
ну комсомольську увагу і ленню
го райкому ЛКСМ Ук
військово-патріо
довжено
обговорення
контроль» широко пропа тичної роботи, що спря.
раїни м. Кіровограда.

ГОТУЮЧИСЬ
ДО ЗБОРІВ...

НА ЗДОБУТТЯ ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ
ІМЕНІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО

ОРАНЖЕРЕЯ
НА КОЛЕСАХ

нань старшокласників ці
лий рік, тобто, щоб шкіль.
ні трудові загони працю
вали не лише влітку, а й
протягом навчального ро
ку. Певний досвід тут має
комсомольська організа
ція десятирічки № 16, де

комунар»--------------------------------------- — З стор.

тролейбусного упрвзл.ння та управління «Зеленбуд». Обслуговує пере
сувний магазин «Квіти»
комсомолка Марина Ко
ротка. Вона і водій, і
продавець, і квітникар.
Адже Марина сама до
глядає своє невеличке
господарство — поливає
бегонії, аспарагуси, ге
рань, традесканції, під
пушує землю у горщи
ках. Чи подобається дів
чині робота? Звичайно.
Адже вона приносить
стільки радості людям.
Наш йор.

РЕПЕРТУАРІ
нинішнього місяця особливу
увагу привертає пригод
ницький фільм на політич
ному матеріалі
«МІДНИМ
АНГЕЛ». У країні, що не
давно скинула колоніальне
ярмо, міжнародна геологічна експедиція має знайти місце для майбутньої
електростанції. Тут шляхи
експедциії у-складі якої є
і
радянські
громадяни,
схрещуються з нонтрабандиетами, з допомогою яких
праві екстремісти намагаю
ться
захопити геологів,
щоб міжнародним сканда
лом скомпрометувати про
гресивний урЯд. Та завдя
ки мужності і спйності чле
нів енспедиції, допомозі
місцевих жителів підступ
ні плани зриває,ься.
Стрічку
на
кіностудії
імені М. Горького поста
вив майстер пригодниць
кого жанру Веніамін Дор
ман, режисер картин «Зо
лота річка», «Зникла екс
педиція»,
«Викрадення
«Савойї», трилогії про ре
зидента. Не менш імениті і
автор музики до фільму —
Мікаел іарівердієв, і акто
ри — Анатолій Кузнецов.
Ірина
Шевчук,
Микола
Єременко, Ліл Ахеджакова,
Леонід Ярмольник. Вален
тин Смирнитськ-і.’і.
Велика кількість і гострота сюжетних поворотів,
динамізм дії, фантастичність фабули роблять чітнішим І рельєфнішим глибокий філософський зміст
роману Олександра Гріна
«ОСЯИНИИ СВІТ», я < їй ліг
в основу однойменнзї МОС
фільмівської стрічки.
...В одному приморсько
му місті звершилося чудо
— людина без будь-яних
допоміжних засобів поле
тіла на очах у всіх. Одні
вірили в те, що це не фо
кус, інші хотіли, щоб смі
ливець упав, тим самим
підтвердивши їх несхитне
переконання — людина лі
тати не може. Дочка міль
ярдера Руна намагається
підкорити своїй волі літаю,
чу людину — Друда, щоб
таким чином здобути вла
ду над людьми. Але Друд
відмовився бути знаряддям
пригноблення, бо в ОСНОВІ
його чудодійних здібностей
були співчуття і співпереживання...
Режисер булат Мансуроз
зняв у фільмі відомих анторіо
Льва
Пригунова,
Павла Кадочникова, Гліба
Стриженова.
Олександра
Вокача. Головні ролі вико
нали: Друд — соліст бале
ту народний артист Естон
ської РСР Тійт Хярм (зні
мався в нартинах «Готель
«Біля загиблого альпініста»
і «Анна Павлова»), Рунадебютантка в кіно Ілза
V

Кіноекран жовтня
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Ліспа, дочка відомого ар
тиста Маріса Ліспи.
ОСНОВІ стрічки «ОСОБ
ЛИВИЙ ПІДРОЗДІЛ» (ні.
ностудія «Мосфільм»)
—
реальні факти. Уроки Ве
ликої
Вітчизняної війни
пройшли фронтовими доро
гами вчорашні випускники
одного з московських те
атральних училищ, що ста
ли акторами і воїнами. З
усієї акторської
бригади
до Перемоги дожив лише
один...
Автори сценарію Кирило
Раппопорт і Георгій Щукін. На рахунну першого—
участь у написанні сцена
ріїв відомих фільмів «Офі
цери», «Інспектор карного
розшуку», «Голубі блискав
ки», другий зняв картини
«Альошчина любов», «Міс
ця тут тихі», «Райські яблучка». У ролях молодих
героїв Ольги і Дьомушкіна.
на чию долю випало гірке
нохання,
зайняті Ольга
Башніна та Павло Семеніхін. У інших ролях — Та
мара Сьоміна,
ВячесіТЬв
Шалевич, Григорій
Абри
косов.
у ЯВІТЬ ситуацію: чоло*
вік буквально
злітає
по слижбових сходах: го
лова колгоспу, голова рай
виконкому. відповідальний

В

працівник облвиконкому, І
все це досягається голов
ним чином завдяки... не
стримному характеру. Таке
буває лише в комедії, по
думаєте ви і вгадаєте. Ба
гато гумору і видумки у
фільмі «ДУЖЕ ПОВАЖНА
ПЕРСОНА», що торкається
сьогоднішніх турбот тру
дівників села.
Створили стрічку на кі
ностудії імені М. Горького
сценарист Сергій
Бодров
(він же автор сценаріїв
«Коханої жінки
механіка
Гаврилова» та «Баламута»)
і початкуючий
режисер
Євген Герасимов. Він по
пулярний актор, ви бачили
його у пригодницьких кар.
тинах «Петровка, 38», «Огарьова, б» та інших. Вико
навець головної ролі Юрій
Назаров знайомий по фільмах «Гарячий сніг», «Да
вай поженимось». Тут зай
няті також комедійні акто
ри Ніна Русланова і Вяче
слав Невинний, музику на
писав Геннадій Гладков.
О ЖАНРУ психологічно
го детективу належить
фільм студії «Ленфільм»
«ПРЕФЕРАНС ПО П’ЯТНИ
ЦЯХ», знятий Ігорем Шешуновим за сценарієм ві
домого кінодраматурга Едгара Дубровського. Моло
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дий учений Олексій Ша
пошников (Олександр Смир
нов), докопуючись до при
чин загадкової смерті бать,
на, виявляє, що той був
шахраєм. Перед Оленсісм
вибір — мовчати про все
(не задарма) чи Заявити
в міліцію. І він обирає дру
ге...
Ролі у стрічці виконують
популярні актори Кирило
Лавров, Людмила Ариніна,
Катерина Васильєва.
На цій же студії Леонід
Менакер поставив
фільм
«ЗАПОВІТ ПРОФЕСОРА ДО
УЕЛЯ» за фантастичним
романом Олександра Бє
ляєва «Голова професора
Доуеля», яним зачитуються
все нові покоління.
Професор Доуель здійс
нив відкриття, з допомо
гою якого можна «пере
робляти» людей, приміром,
кволого діда перетворити у
юнака, і асистент професо
ра Керн хоче зірвати куш
на цьому, нехтуючи нор
мами гуманізму і етики
Фабула побудована в детек
тивному ключі. У фільмі
ви побачите відомих ар
тистів Валентину Титову,
Ернста
Романова, Олен
сандра Пороховщикова. На
талію Сайко.

--------------------- (
ня у кургані поблизу села
Рибчино.
Нині науковці музею
ряддя праці, різноманіт досліджують добутий пі.
ний інвентар, вироби ре час розкопок матеріал.
місників, зброя, домашні
Г. ГОРБУЛ,
речі. Особливий інтерес
являють знайдені у курга старший науковий спіаКіровоградні керамічні горщики та .робітнмк
ського
краєзнавчого
жіночі прикраси, зокрема,
музею.
золоті сережки з поховай-

ВІДГОМІН ТИСЯЧОЛІТЬ
Під час будівництва ка
налів зрошувальної систе
ми, які пролягли через
стародавні кургани побли
зу сіл Крупське Кірово
градського, Рибчино ІІов.
городківського та Захарівка Новоукраїнського ра-

йонів, науковці обласного
краєзнавчого музею провели охоронні археологічні
розкопки, які несподівано
відкрили поховання, датовані II—ПІ тисячоліттями
до п е. У курганах епохи
бронзи були знайдені зна.

в
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756 жителів села Новий Стародуб ГІетрівськоіо
району брали участь у Великій Вітчизняній війні.
435 з них не повернулися в рідний ДІМ із фронто
вих доріг. Уродженцям села П. П. Ткаченку та
С. О. Погорілому присвоєно звання Героя Радян
ського Союзу. 667 радянських воїнів загинули в
битві з ворогом під час визволення Нового Старо
дуба від німецько-фашистських загарбників. Там,
де їх поховано, нині височить обеліск Слави.
Включившись у Всесоюзну експедицію «Літопис
Великої Вітчизняної», місцеві школярі зібрали
численні матеріали про героїв-земляків, воїніввизволителів Архівні документи, фотографії воєн
них літ, фронтові листи, спогади ветеранів війни
поповнили музейні експозиції. У вересневі дні в
школі пройшли уроки мужності. На першому з них
йшла розмова про подвиг Героя Радянського
Союзу П. П. Ткаченка.

АТИ

писала

йому

на

«Як прийдеш ти
Мдофронт;
нашого Дніпра зі своїми

ЧЕКАЛА
МАТИ СИНА

хлопцями, заверни хоч на
часинку до рідної хати. За
чекалися ми. Нагорювалися,
клопоту н^малнся. А тепер
погнали клятого супостата
наші дорогі визволителі. 1
ти. кажуть, близько...».
нені, контужені. І хоч стали інвалідами,
Син не забарився з відповіддю: «Доро
але були щасливі тим, що прогнали во
га мамочко! Вибач, шо не можу викона
рога з рідної землі. Перепитувала їх
ти твого прохання. Я командую ротою
жінка:
важких танків. Хіба можу залишити сво
їх бойових друзів? Скоро, дуже скоро
— Чи ие бачили мого Платона? Чи не
закінчиться війна. Загояться рани, і ми
чули про нього?
знову заживемо вільно, щасливо. Чекати
— Чули, мамо, чули. В «Правде» чита
недовго залишилося.
ли про його подвиг. Не побивайтесь —
Передай привіт односельчанам і скажи
прийде ваш Платон. За нас і за зло,
їм, що їхній наказ я виконав. Указом
скоєне на нашій землі, мстить фашисту.
Президії Верховної Ради СРСР від 27
Не знала мати, що Платон написав
грудня 1941 року мені присвоєно -звання
листа тоді двоюрідному брату Тнмофпо:
Героя Радянського Союзу...».
«Нічого, що ми б’ємося на різних фрон
Пішла мати селом з блакитним три
тах. Обов’язково зустрінемось. У Бер
кутником. І всюди:
ліні».
— Живий, живий мій Платон. Б’є кля
Чекала мати сина. 1 листів від нього
того фашиста, Україну визволяє.
ждала. А їх не було і в£ було... Аж ось
І тепер жителі Нового Стародуба пе
на поріг — листоноша. Простягає вже
речитують той лист, завітавши в місце
не трикутник, а конверт із кількома
вий музей.
штемпелями. Серцем відчула мати —
А ще тут зберігається давній примір
горе до неї прийшло. Тремтячими рука
ник газети «Правда» від 25 грудня 1941
ми розкрила конверт. А там — листівка:
року. Там вірш Миколи Бажана:
«Ваш син, старший лейтенант Платон
Ты слышишь, мать, мотора вой!
Петрович Ткаченко, геройськи загинув
То — сын, то — воин твой
під час виконання особливо важливого
Платон Ткаченко молодой
завдання при прориві першої оборонної
Ведет машину в бой...
лінії на Карельському перешийку..,».
ОШУК матеріалів про героя-земляка
Там, у далекій Карелії, на березі річ
продовжувався. Червоні слідопити
писали листи однополчанам Платона Тка ки Сеестри, перестало битися серце ко
муніста Ткаченка. Осколок снаряда влу
ченка. посилали запити в архівні устано
чив йому в груди. Пробив партійний
ви. I ось звістка віл полковника у від.
квиток.
ставні П. Рака:
На десятий день червня 1944-го року
«Нам вдалося розшукати нагородний
не стало у матері сина.
лист, який розповідає про героїзм, вияв
лений цією людиною на початку війни,
Через багато літ у газеті «Красная
коли Платон був ще молодшим сержан
звезла» буде опубліковано лист полковтом. командував екіпажем танка деся
ника П. Рака: «Серед експонатів Цент
того танкового полку десятої бригади.
рального музею Збройних Сил СРСР —
В ньому, зокрема, є такі рядки: «Това
партійний квиток № 4790369. Він ніби
риш Ткаченко... під час боїв з німецькоуособлює собою самовіддану відвагу,
фашистськими загарбниками виявив ви
мужність, стійкість комуністів у роки
нятковий героїзм. Як командир машини,
Великої Вітчизняної війни. Цей парткви
він чудово знає свій екіпаж і вміло ке
ток належав Герою Радянського Союзу
рує ним у бою. Товариш Ткачепко зав
старшому лейтенанту Платону Петрови
жди знаходиться па найвідповідальніших
чу Ткаченку. Залитий кров’ю, пробитий
місцях, і командування завжди впевнене
осколком снаряда...».
у виконанні ним даного завдання...». А
Фотокопію архівної реліквії ветеран
маршал Радянського Союзу С. К. Тимо
війни надіслав і новостародубцям. І те
шенко, підписуючи нагородний лист, зро
пер у музеї села на видному місці мож.
бив такий висновок: «...виявив стійкість і
на побачити два фотознімки — портрет
винахідливість у бою. в якому своїм
Героя Радянського Союзу П. П. Ткачен
танком знищив більше роти противника
ка і його партійний квиток.
і кілька гармат».
У свої двадцять дев’ять літ пішов він
Це йшлося про бій у районі Войнівки,
у безсмертя. І навічно залишився моло
коли Ткачепко дістав завдання виявити
дим. В серці матері. В серцях усіх евбїх
протитанкові гармати, і з цим завданням
односельців. Усього народу, який ніколи
упорався відмінно.
не забуде сивів Вітчизни, котрі боронили
МДТИ чекала сина. Вже повертали
її від ненависного ворога.
ся з далеких фронтових плацдармів
солдати Нового Стародуба. Важко пора.
М. ШЕВЧУК.

П

А

ПРИЧЕТНІСТЬ
Завдання отримав кожен клас: зустрі
тися з колишніми фронтовиками, записа
ти їх спогади, заповнити анкети ветера
нів. А ще кожен піонерський загін узяв
шефство над інвалідами війни. Школярі
допомагали їм садити картоплю, упоряд
ковували обійстя.
А в пошукової групи свої турботи. Пи
сати листи рідним загиблих воїнів, нала
годжувати зв’язки з їх
однополчанами:
«За яких обставин загинув наш визволи
тель. які бойові нагороди мав?..».
Ось уже встановлено імена ще чоти
рьох невідомих досі полеглих героїв. Та
школярі хотіли знати все про воїнів, що
поховані в братській могилі. Нічого, ска
жімо, нам не було відомо про Василя
Яковича Міщенка.
І члени
пошукової
групи надіслали листа в редакцію газети
«Сільські вісті», додавши до нього спи
сок загиблих під час боів за Воронівку.
Невдовзі в школу надійшов лист із села

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета

Д'Дів.

В. СМИРНОВА,
директор Воронівської восьмиріч
ної школи.
Новоукраїнський район.

БК 05547.
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КІРОВОГРАДІ завер.
шився чемпіонат Укр.
ради ДСТ «Буревісник» з
велосипедного спорту се
ред команд вузів респуб
ліки.
Перші заїзди не принесли втіхи кіровоградцям.
Тож, виходячи па старт
командної гонки па 25 кілеметрів, наші землячки
майстри спорту Наталя
Сизова та Олександра Ра
дойко, кандидати у май
стри спорту Надія Хрнпта
та Алла Корсакова твердо
вирішили стати призерами.
— Хвилювалися, — го
ворить новачок команди
Олександра Радспко, — бо
добре знали сили команд.
суперниць. Особливо «твер
дий горішок» — команда
черкащанок. За них ви
ступають майстри спорту
Міжнародного класу Ірина
Сайтарлн та
Людмила
Сенникова. На результат
цієї команди і орієнтува
лися.
Та допоміг не тільки
«орієнтир», а. передусім,
майстерність, воля до пе
ремоги. Кіровоградки по
казали другий результат,
програвши тільки черка
щанкам.
Найуспішніше
паші
спортсмени виступили в і»,
дивілуальпій гонці на 200
кілометрів. Кожен з них—
Сергій Корж. Володимир
Климов, Олександр Шмиго.іь, Ігор Брусенцов —
добре підготувався до ма
рафону і міг розраховува
ти па перемогу. Але доб
ра фізична підготовка —
лише півсправп. Багато ви
рішує
тактика.
Тренер
С. Симоненко порадив:'«До
сімдесятого кілометра три
матися в головній групі.

АТАКА НА 70-му
КІЛОМЕТРІ
Важливо увійти в свій
теми».
Порадившись із спорт
сменами, він виставив упе
ред Олександра Щмиголя
та Ігоря Брусенцова. А
Сергію Коржу та Володи
миру Климову, хоч вони і
рвалися в бій, довелося
добре попрацювати, зби
ваючи темп гонки суперни
ків. Адже затримати групу
дуже важко. Це до снаги
тільки сильним, добре під.
готовленим гонщикам: по
трібно вміти випередити
групу і затримати’ повто
рюючи цс кілька разів.
Свій задум кіровоградці
здійснили за 130 кіломет
рів до фінішу. Потужним
ривком Олександр Шмиго.ть і Ігор Брусенцов при
підтримці товаришів по
команді
відірвалися від
групи і закінчили гонку
першими. О. Шмнголь —
переможець, І. Брусенцов
— срібний призер.
З магаппя
відбувалне я
на Зпам’япському та Ки
шинівському шосе. Багато
Кіровограді?» ие змогли
стати свідками цієї напру
женої боротьби. Та коли
проводилася гонка-крптсріум по вулицях міста на
70 кілометрів, подивитись
па поєдинки велосипедне,
тів прийшли сотні жите
лів міста.
Критеріум — особливо
захоплюючий вил велоси
педних змагань. Вся бо

Сьогодні «Зірка» в Житомирі зіграє пропущений маїч
першого кола з місцевим «Спартаком», а 7 жовтня у Че'р.
ііігові зустрінеться з «Десною».
Турнірна таблиця має такий вигляд:

«Нива» Бж.
«Шахтар»
«Зірка»
«Буковина»
«Спартак»
«Маяк»
«Атлантика»
«Поділля»
«Десна»
‘«Металург»
«Динамо»
«Океан»
«Стахановеиь»
«Дніпро» ,

В

Н

П

16
14
12
12
11
10
8
10
9
8
7
7
7
2

8
8
9
9
9
9
11
5
7
9
11
10
9
9

*9
11
10
11
12
13
14
18
17
16
15
16
17
21

М

47—26
41—33
47—38
39—31
45—45
39—30 ..
33—42
42—52
36—57
35—51
28—48
33—56
31—51
9—45
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ротьба проходить па очах
у глядачів. Учасники падолали 18 кіл довжпнбй
3,6 кілометра. Залікові оч.
ки отримували тільки пер.
ші чотири гонщики: пёр.
ший — 5,
другий — $,
третій — 2, четвертий — 1.
На десятому та останньому колах гонщики отри
мують подвійну кількість
очок.
Така формула змаган$>
вимагає від спортсменів
граничної напруги, вміння
розподілити СИЛИ. З ЦИМ
найкраще впорався київ',
ськпй гонщик Олег Оди'покпй. Спочатку він три
мався на другому місці
вслід за своїм товаришем
по команді Юоієм Лузаном. А коли останній зі
йшов з дистанції, Олег
впевнено ловів гонку • до
перемоги.
Кіровоградці
Сергій Корж . га Володій
мир Климов у гонці-крптеріумі вибороли відпо
відно п’яте та сьоме місця.
У гонці па сто кіломет
рів чемпіоном стала коман
да Київського інституту
фізкультури, у парній гопці па 50 кілометрів — теж
представники цього вузі'
Олег Гонцсвпч та Юрій
Лузав.
У загальному командно
му заліку перше місце ви
бороли кляпи, друге — кі
ровоградці.
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

НАБЛИЖЕННЯ ДО ВИСОТИ

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вуп. Луначзрського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

Плоского Броварського району Київської
області. Писав сам В. Я. Міщенко, який
після тяжкого поранення залишився ’жи
вим. Тоді, в сорок четвертому, його бо
йовим товаришам лікар сказав у госпі
талі: «Немає надії...».
Пройшли в школі уроки мужності, на
яких ми запросили героїв-земляків. С. В.
Демченко та М. Н. Петров, наприклад, зу
стрілися з восьмикласниками, розповіли
їм про те, ян визволяли від ворога Ук
раїну. країни Європи.
А потім була загальношкільна лінійка
Слави. Учні склали рапорт про свої успі
хи в навчанні, суспільно корисній праці,
пошуковій роботі.
І нолишн:й фронтовик С. В. Демченко,
дякуючи дітям за сумлінність, відзначив,
що вони з честю виконують свій обов’я
зок. гідно несуть естафету слави своїх

ЦІКАВА РОЗМОВА.
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Д На трасі «Згвадівка» фінішував автомрос
на приз газети «Кірово
градська правда», при
свячений 40-річчю виз
волення України від ні
мецько-фашистських за
гарбників. У змаганнях
взяли участь
вихованці
дтсаафівських
спортив
но-технічних клубів Ки
єва, Ужгорода, Полтави,
Миколаєва,
Кишинова,
Чернігова, Ровного, Кі
ровограда, інших міст
республіки.
Командну
перемогу здобули кіропоградці, другими були
кишинівці,
третіми —
полтавчани.
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