ПОВІРИТИ
У СЕБЕ
Інструктор Гайворонського райкому комсомолу
^Олександр Шаповал розмірковував уголос:
— Район чималий, а от
молодих тваринників —
мало. Усього двадцять
двоє...
У розмову втрутився
Володимир Лихенко, сек
ретар комітету комсомолу
колгоспу імені Ілліча:
— Що тут говорити. Іде
мо до пас, в село Таужне.
На другій фермі побіль
шало молоді. Там комсо
мольсько-молодіжний ще
з 1984 року. Недавно лед
ве не розпався...
Таужне-— село велике.
Будинки — нові, добротні.
Заможно живуть колгосп
ники. Споруджують бать
ки дітям нові оселі: жи
віть, трудіться на рідній
землі. А лишаються оди
ниці. Ось і нинішнього ро
ку після школи не так баЖ гато пішло в господарст
во. В основному подалися
в район,
роз’їхалися по
містах.
— Не затримуються в
Таужиому мої ровесники,
— ділиться думками Оле
на Ткацоха. — Торік і я
закінчила школу, зараз у
районі навчаюся на про-

давця. Напевно, поверну
ся в село, хоча...
Саме влітку до сіл вер
вечками тягнуться приїжд
жі. На жаль — гості. Це
— діти колгоспників, які
навідуються до батьків у
період відпусток, на кані
кули. Подивляться на умо
ви праці, на те, що ніде
відпочити — і
поїдуть.
Одні — надовго, інші —
назавжди. Через оте горе
звісне — відпочинок —
ніде дітися. Не подумали
раніше тут, а варто готу
вати все зимою. Літом же
добрий господар готує сани, а зимою — віз...
Зустріли пастухів, які
збиралися гнати корів на
доїння. Одна з дівчат підійшла до нас:
— Розкажи нам, Ната
лю, як працюється вашому
КМК, — попросив Олек
сандр.
— Що тут розповідати,
— знітилася II. Котюжанська. — В усіх отакі ру
ки...
Я бачив долоні дівчини.
Пошерхлі від праці, міцні,
загорілі. Ними Наталя в
минулому році надоїла по
3158 кілограмів молока
від кожної корови. Зізна
лася — болять.
Все ж
вручну.
Л

від роботи
Леонід Колесник із кол
госпу імені Ленінського
комсомолу не відчуває
осінньої прохолоди. Йому, переможцю соціалістичного змагання серед
молодих
механізаторів
господарства по заготівлі
кукурудзи на силос, так
само гаряче, як у літні
дні. На комбайні КС-2,6
Леонід з площі сто п’ят
десят
гектарів
скосив
37313 центнерів зеленої
маси. Та виробничник не
зупиняє свого комбайне:
силосні споруди ще че
повністю заповнені в гос
подарстві.
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Два комсомольські екі
пажі комбайнерів, які за
готовляють зелену масу,
створено в колгоспі імені
Калініна.
Показники в
Олександра Салінова, Ста
ніслава Кармана і Олек
сандра Великого, Володи
мира Лагопяка майже од
накові. Трохи більше ніж
за десять днів на ком
байнах КСК-100 перша мо
лодіжна ланка скосила з
площі 187 гектарів 2418
тонн кукурудзи. Суперни
ки по
соціалістичному
змаганню вирвалися впе
ред: з площі 173 гектари
скосили 2471 тонну. Та не
в цьому, а в іншому спра
ва — змагання допомагає
збільшувати темп. А зна-

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ
На фермі зрозумів, чо
му ряди доярок так пога
но поповнюються молоди
ми трудівниками. Доїль
них апаратів нема. Ка
жуть, старші тваринниці
ще десь па початку сімде
сятих років намагалися їх
застосувати, але порода
корів не дозволяє.
Ферма № 2 колгоспу іме
ні Ілліча — не велика і не
мала. Доярок тут — п’ят
надцять. Після комсомоль
ських зборів, які відбу
лися в
середині серпня
затвердили рішення вже
про оновлений комсомоль
сько-молодіжний
колек
тив. Тепер до нього вхо
дять, крім Н. Котюжанської, Ганна Павленко, Ва
ля Козарчук, Марія Клішевська, Ганна Міняйло
(доярки) і Наталя Ткачук
— телятниця. На тих же
зборах говорили про вико
нання планів, соціалістич
них змагань. Бо на сьогодні показники не такі
вже й відрадні.
Після літнього періоду,
йдучи назустріч
комсомольцям, керівництво кол
госпу виділить їм окреме
приміщення. Всі проблеми,
як зауважив О. Шаповал,
вирішуватимуть самі, спи
раючись на власний дос
від.
Досвід у молоді є. II. І\отюжанська, скажімо, тру
диться вже сім років. Мо
лодим колегам допомагає
не лише словом, порадою,
а й практично: часто по
казує, як треба доглядати

корів, розкриває секрети
доїння.
Першість у соціалістич
ному змаганні зараз утри
мує Гайна Павленко. За
сім місяців надоїла на ко
рову по 1881 кілограму.
— Це ще лише початок.
Як виділять нас в окрему
ланку, тоді покажемо, що
можуть молоді руки плюс
ентузіазм, — запевняють
в один голос комсомолки.
...Повірте, купляючи в
містах молочні продукти,
згадую оті натруджені ру
ки Наталі Котюжанської,
її подруг. Згадую й інше
— світлі дівочі посмішки
операторів
машинного
доїння інших господарств.
Можливо, все впирається
дійсно — в породу корів.
Не буду судити, бо не спе
ціаліст. Але дуже хочеть
ся побачити оті доїльні
апарати на фермах. А дів
чата, члени КМК, з якими
я розмовляв, заявили:
— Ми б спробували роз
доювати первісток 'доїль
ними апаратами. Інші ж
доять, чим мїі гірші?
Подумалось: звичайно,
не гірші. Он як завзято
працюють. І хтозиа, чи
все впирається в ту при
чину, яка примусила від
мовитися від
доїльних
апаратів ще в сімдесяті ро
ки — в породу корів...
Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор
«Молодого
комунара».

Колгосп імені Ілліча
Гойворонського райочу.

чить, і вчасно впоратися
з заготівлею кормів.
О. РОМАНЕНКО,
заступник заворга по
сільському господарст
ву НовоукраїнськогО
райкому комсомолу.

Допомагають
учні
Разом з початком нав
чального року для учнів
ветеринарного технікуму,
а також шкіл самої Компаніївки і району п’ята
трудова чверть продовжу
ється па полях
госпо
дарств.
Так, у колгоспах імені ■
Леніна та Урицького май
бутні ветфельдшери зби-

рають огірки, помідори.
Цю ж саму роботу вико
нують
старшокласники
Першотравенської десяти
річки, котрі допомагають
хліборобам
виконувати
плай по продажу державі
овочів.
М. ЖУЧЕНКО.

Компаніївський район.

«Над рікою, в затінку дерев»
У газетній публікації під
такою назвою («МК» від 11
липня 1987 р.) юворилося
про
занедбаність
місць
відпочинку в селищі Пет
ровому. Відповідь на виступ

газети
надіслав перший
секретар Петрівс'ького РК
ЛКСМУ М. Платошин:
«Комсомольці відремон
тували гойдалки, заасфаль
тували доріжки, обладнали

найпростіші спортивні зна
ряддя в парку. Разом із
райвідділом культури вста
новлено дитячі атракціони
(2 каруселі та оглядове ко
лесо).

ЗА РЯДКОМ ІСТОРІЇ

лем» називають жителі
Трудовача масив, де прок
лала першу колгоспну бо
розну молодь, яка будува
ла нове життя. Щедро ро
дить ця нива: врожайність
зернових
одна з найви
щих у районі — більш як
62 центнери з гектара. Тут
пробує молодь свої сили,
оволодіваючи хліборобсь
кими професіями.
Цього року хліба вда
лись тут на славу, але тіль
ки-но комсомольсько-мо-

Хліб з комсомольського поля
Екзамен на
майстерність і мужність склали мо
педі хлібороби колгоспу
«Нове життя» Золочівського району
Львівської
області. Вступивши в бо
ротьбу з негодою, вони
врятували вирощений уро
жай і організовано прове-

ли жнива. За традицією
збирання почалося з по
ля,
названого на честь
комсомольців села Трудо
вая, які загинули від рук
українських
буржуазних
націоналістів у 1947 році.

чя

Уже четверте десятиріч
«Комсомольським по

У кінці липня в райцентрі
відкрилося дитяче
кафе
«Казка», в якому постійно є
в продажу морозиво, соки».

лодіжний екіпаж Богдан,
Повзуна та Богдана Мелзника скосив перші валки,
як на поле обрушилася
злива. За добу — півмі
сячна норма опадів.
На виручку товаришам
поспішили юнаки й дівча
та всього села. Бригади
косарів
уклали
мокрі
стебла у валки.
Врожай
було врятовано весь, до
єдиного колоса.
Г. НЕКРАСОВА.

У Тані цікава професія. Вона — машиніст мосто
вого крана ковальсько-пресового цеху Олександрій
ського рудоремонтного заводу. Комсомольці цеху об
рали Т. Чернову своїм комсоргом. її поважають за
відповідальне ставлення до роботи, чуйний характер.
Тому й виявили велику довіру — недавно дівчину
обрали депутатом Олександрійської міської Ради на
родних депутатів.
Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.

Ласкаво
просимо,
друтарії
«Низький уклін вам, до
рогі гості!» Там, де наша
область межує з Черкась
кою, позавчора 8 вересня,
зустрілись
представники
міст-побратимів —- Толбухіна і Кіровограда. Традицій
ні хліб-сіль, дружні потиски
рук, вітання... Чергова що
річна зустріч. Сімнадцята.
Черговий крок на шляху об
міну досвідом, чергова яск
рава сторінка в літопис не
похитної дружби болгарсь
кого і радянського народів,
міст-побратимів...
Представники
офіційної
делегації секретар Толбухінського окружкому ДКСМ
Стефан Мигов, завсектором
сільського господарства ок
ружкому комсомолу Иедялко Петров, науковий співро
бітник Інституту пшениці і
соняшника Васпл Васнлєв
та голова зернопромислової
бригади села Болгарєво Ан
гел
Ілієв одразу
почалії розпитувати про перс-

будову, соцзмагання, бригад
ний і сімейний підряд, уро
жайність
сільгоспкультур,
використання техніки... І
тут же розповідали, як
проблеми з цих питань вирішуюїься в Толбухінському окрузі...
Учора згідно програми пе
ребування болгарських дру
зів почалась робота спеціа
лізованих секцій «Рослин
ництво» (колгосп імені Ле
нінського комсомолу Новоукраїнського району), «Тва
ринництво» (колгосп «Украї
на» та
науково-дослідне
об'єднання «Еліта» Кірово
градського району). Моло
ді болгарські спеціалісти по
бували в селі Федорівці Кі
ровоградського району, від
відали
місцеву середню
школу.
А сьогодні почало свою
роботу
XVII
засідан
ня
міжнародного
клубу
молодих механізаторів «Кіровоград — Толбухін» (матеріали, присвячені цін події,
читайте на 2-й стор.).

Двотомник документів XX з’їзду
ВЛКСМ. Матеріали XX з’їзду ВЛКСМ
Вийшов у світ стено
графічний звіт XX з’їзду
ВЛКСМ.
У двотомник увійшли
виступи па з’їзді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
М. С. Горбачова «Молодь
— творча сила революцій
ного оновлення», звітна
доповідь ЦК ВЛКСМ, ви
ступи делегатів і гостей

з'їзду, Статут Всесоюзної
Ленінської Комуністичної
Спілки Молоді з прийня
тими з'їздом
«мінами,
резолюція
XX
з’їзду
ВЛКСМ, інші ного ма
теріали і документи.
Збірник випущений ви
давництвом
«Молодая
гвардия».
(ТАРС).

10 вересня 1987 року

«Молодий комунар»

2 стоо.

С ійся —родися, Кегельбан, локальний
наїла ниво дружби! телецентр і квартира
за®

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
Міжнародний клуб молодих меха
нізаторів «Кіровоград — Толбухін»
за сімнадцять років свого існування
став одним з найяскравіших прикла
дів міцної дружби і ділового співро
бітництва між комсомольськими ор
ганізаціями Толбухінського округу
та Кіровоградської області.
Цей перший у країні ін
тернаціональний
клуб по
дібного роду засновано в
1970 році спільним рішен
ням бюро Кіровоградського
обкому ЛКСМ України і
бюро Толбухінського окруж
кому ДКСМ. Тоді й запо
чаткувала своє існування
нова форма більш активної
діяльності
по зміцненню
інтернаціональних зв'язків
^іж областю і округом, мо
лоддю двох братніх країн.
Сімнадцять років. За цей
•/ас клуб чисельно зріс, ор
ганізаційно зміцнів,
став
бойовим організатором со
ціалістичного
змагання,
всебічно сприяє впровад-

женню передового ДОСВІДУ
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж

них колективів.

Попервах члени клубу на
раховували близько 40 ме
ханізаторських КМК, а ни
ні їх вже понад 100.
Раз на п'ять років при
проведенні ювілейних засі
дань: рада міжнародного
клубу обговорює кандида
туру його почесного голови.
Незмінним почесним голо
вою ради обирається двічі
Герой Соціалістичної Пра
ці; член Президії Верхов
ної Ради СРСР прославле
ний хлібороб Кіровоградщини О. В. Гіталов.

ЗІ СТАТУТУ КЛУБУ

ЗАГАЛЬНЕ

ПОЛОЖЕННЯ

Створення «лубу молодих
механізаторів сприяє
дальшому розвиткові і зміцненню на основі принци
пів соціалістичного інтернаціоналізму братньої друж
би і всебічного співробітництва між комсомольсь
кими організаціями Кіровоградської області і Тол
бухінського округу.

НАПРЯМ РОБОТИ КЛУБУ
Сприяти встановленню і зміцненню
інтернаціо
нальних зв'язків між радянською і болгарською мо
лоддю, радянським і болгарським народами, віді
гравати активну роль у формуванні особи молодо
го будівника розвинутого соціалістичного суспільства,
формування особи будівника комунізму.

СЛОВО УЧАСНИКУ
МИНУЛОРІЧНОГО ЗАСІДАННЯ
З ВИСТУПУ КЕРІВНИКА КОМПЛЕКСНОЇ БРИГАДИ
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА СЕЛА БОЛГАРЕ80 АНГЕЛА ІЛІЄЗД:
Чотири роки тому наша
бригада
комплексна
сформувалась юридично як
самостійна виробнича оди
ниця.
Бригада
обробляє
Й800 гектарів землі. Основ
на
культура — пшениця,
яка займає 65
процентів
посівних площ. Вирощуємо
також соняшник, кукурудзу,
сою, чечевицю,
квасолю,
тютюн та льон.
Колектив складається з 90
осіб. Це 44 механізатори, 12
ремонтників, 19 різноробочих і 15 — адміністратизноіуправлінський і обслуговую
чий персонал.
Бригади нового типу, по
дібні нашій, утверджуючись
як господарі землі і дові
реної техніки, вимагають
поліпшення внутрібригадної

організації з метою підви
щення продуктивності пра
ці і зниження собівартості
продукції.

Саме з цією метою в 1982
році почалось оформлення
спеціалізованих
груп
як форм внутрібригадної
організації праці в комп
лексній бригаді промисло
вого виробництва.
Група складається з чо
тирьох механізаторів. Укла
дається договір
-------на п'ять
років,
Група виконує всю
роботу самостійно, але в
найгарячіші дні може користуватися допомогою родичів.
Найгарячішою порою дя я
спеціалізованої виробничої
групи була літня кампанія,
під час якої її членам до-

ХРОНІКА
репортажів з минулих засідань

...Тодор Петров цікавиться організаці
єю змагання серед молоді в бригаді Ва
силя Лузанівського. Підшукуючи потріб
ні слова, щось розповідають нашим хлоп
цям Петр Стоянов, Атанас Ніколов:
— Які сорти пшениці у вас дають най
вищі врожаї?
— Раніше висівали свій сорт — «Ру
салка». Зараз його залишили всього на
|0 процентах площі. В основному ж сі.
емо «Кавказ», «Аврору»...
І знову засідання...
(«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ВІД 15 ВЕРЕСНЯ 1973 р.)
*
*
Наша делегація познайомилася з ро.
Ротою І життям молодих механізаторів
Дрбруджі, вивчала досвід окремих ко
лективів. Побували ми а молодіжних но-

Перед, млюю чисто від для цього доведеться ви
друкований текст
пісні. рішувати безліч складних
Вона написана зовсім не- проблем. Є вони й сьо
дазло. І вперше прозву годні.
ському домобудівельному
чить, коли
комсомольці
Найперша — про вид- комбінаті. Після робочої
площі. зміни хлопці йшли до кот- .
члени
Кіровоградського пення земельної
МЖК-1 закладатимуть пер Квартал, де розміститься ло-вана свого будинку —
шу панель свого першого наш МЖК — на території готувати фронт робіт для
108-квартирного будинку. другої черги 102-го мік монтажу. Кілька чолозік з
півтора бригади трудитимуться по
У лютому - березні -на рорайону. Вже
розмови, стійно
ступного року його треба року ведуться
на
спорудженні '
здати.
Дуже
хочеться, щоб нарешті виділити нам першого будинку комп
щоб саме так і було, і ця цю площу, але справа й лексу. Інші ж комсомоль
Недавно, ці бригади
перша, урочисто закладе досі на місці.
зобов'язува-'
на панель, не стала про празда. перший заступник лись виконувати план без
голови
міськвиконкому них. Керівництво ДБК не
сто символічною.
Молодіжні
житлові В. О. Ткаченко
пообіцяв, підтримало таку ідею.
комплекси у нашому місті що двадцять шоста пози
Ми хочемо, щоб
наші (
роблять лише перші кро ція мікрорайону належа
будинки і зовні, і есере- і
засідання клубу молодих
(будинок
ки. Планується створити їх тиме нам. Це
дині мали ошатний
ви- і
механізаторів
«Кірово
кілька. Але поки що го № 26 і прибудова N° 26а) гляд. У кімнатах повинні^
град — Толбухін» сьогод- '
ловна наша турбота — — ніби один бік воріт до
бути гарні
шпалери
ні розпочало свою роботу.
МЖК-1. Яким він буде?
нашого комплексу. Інший
смаком підібраних кольоНа порядок денний вине г
Уявіть собі
незвичай — паралельний будинок
рів, на кухнях і у ванних ’
сено такі питання:
ний, цікаво оформлений № 27 і № 27а. Хочеться, __ якісно викладена кра
1. Про шляхи удоско
квартал,
де
житимуть щоб їх оформлення мало
сива плитка, інше. Звер
налення діяльності коміте
п'ять—шість тисяч молодих свій стиль і одразу було
нулися з цим проханням
тів
комсомолу з питань
мешканців.
Обов'язково зрозуміло — тут з'їзд до до керівництва ДБКі, ал-з
підвищення ефективності
діятиме вечірній дитсадок. МЖК.
пеки
що
не
відповіді
роботи молодіжних колек
Там молоді сім’ї зможуть
Але все ж питання
з одержали.
тивів в умовах перебудо
залишити своє маля, коли основною земельною пло
ви управління економі
пісня до свягаї
Отже,
побажають відвідати те щею досі не вирішено. А
закладення'
кою.
атр чи кіно. Мріємо
ми це означає, що ми не мо урочисто го
першої
панелі
вже напи-і
2. Про перспективи роз
жемо
зробити
проект
за

про
експериментальну
що
витку соціалістичного зма
школу. Це буде
комп будови, що в свою чергу, сана. Сподіваємось,
гання серед молоді АПК у
лекс — дитсадок, серед позбавляє нас можливості для наших поетів- і музи-1
світлі рішень XX з’’V.
їзду
у
ЦК кантів це не остання мож
ня школа, ПТУ. Випускни зареєструватися
ВЛКСМ
і
XV з’їзду
ки матимуть середню
й ВЛКСМ. Така ж реєстра ливість проявити себе. На
ДКСМ.
спеціальну технічну осві ція, тобто надання комп святі здачі міського мо
ту. При школі функціону лексу офіційного статусу, лодіжно - житлового ком
Планується рознпіріїги
ватимуть
цікаві
секції, передбачена постансзою плексу теж потрібні бу
традиційну форму засідан
дуть нові пісні.
гуртки.
ня; очікується предметна'
Ради Міністрів' СРСР.
І. РУБАН,
Понад сто чоловік, чле
Нзйори-гінальнішою буі грунтовна розмова в
голова
організаційнодозою, мабуть, стане при нів молодіжно - житлово
рамках круглого столу з
виконавчого комітету
підпри
міщення
молодіжного го комплексу із
участю керівників та спе
Кіровоград с ь к о г о І
центру.
Він
повинен
пере

ємств
пайовиків,
працю

ціалістів сільськогосподар
МЖК.
творитися у
спразжній ють зараз на Кірозоградського виробництва Толбу
центр
відпочинку
молоді
_
хінського округу та Кіро
всього міста. Бібліотека,
воградської області. Мова .
відеотека, сауна, кегель
йтиме про впровадження '
Висловити свої думки з приводу проблем емжековбан, локальний телецентр
індустріальних технологій, і
ців ми попросили начальника управління капітально-^
— ось неповний перелік
розповсюдження передово
го будівництва міськвиконкому Л. Г. КОШОВОГО.
того, що чекає відвідува
го досвіду, підвищення '
чів майбутнього молодіж
ефективності використай- '
— З першого
червня вулиці Парковій здано са
ного центру.
ші техніки.
цього року домобудівель ме з таким
опорядженКолектив (це буде саме ний комбінат перейшов на іням. Воно робиться за ра
колектив, а не
просто колективний підряд. Тож хунок
квартиронаймача.
мешканці будинків), який просто необхідно, щоб всі
Але шпалера, плитка, лі
помагали родичі. Робота
житиме у нашому першо робітники працювали
за нолеум повинні бути за
була організована так: три
му МЖК, заключатиме до графіком поточного будів
мовлені заздалегідь домо
чоловіки із спеціалізованої
говори з розташованими ництва. Нз мою думку, в
будівельним
комбіиато-м
виробничої групи працюва
недалеко колгоспами про
бригаді немає
жодного через постачальні орггні-І
ли на комбайнах, один —
виконання якихось робіт.
зайвого. Не працюватиме зації або торгівлю.
перевозив трактором зер
А господарстза, у
свою хоча б один — виникнуть
Із
зовнішнім опоряд-і
но. Двоє пресували солому
чергу, забезпечуватимуть
1 продуктами їдзльню, дит труднощі. А розмова про жеиням справа складніша.
рулон-пресом.
кількох взагалі нереальна. Кожна будова має
свій
Навантаження на комбайн
садок,
експериментальну
Забрати їх з бригади — архітектурний паспорт
і
у комплексній бригаді вий
школу, стіл замовлень. У
роботи
значить поламати
.весь всі
виконуються!
шло 145 гектарів (6350 цент
їдальні страви будуть ко
технологічний процес.
тільки
за
ним.
Коли.і
нерів), а в спеціалізованій
штувати вдвічі дешевше,
Щодо внутрішнього по проектувався мікрорайон і
виробничій гріупі — 233 гекніж звичайно. Стіл замов
ліпшеного
опорядження, МЖК ще не існував, толе
тари (10550 центнерів),
лень доставлятиме напе
то це цілком можливо. В ніяких додаткових деталей!
хоча іу 'помічників членіз
ред замовлені
продукти
нас уже є такий
досвід. зовнішнього опоряджання
групи не вистачало доезідодому, в акуратній, кра
32-квартирний будинок по не передбачено.
І
ду, вони спрацювали прак
сивій упаковці.
комплексна
як і
тично,
Як бачимо, проблем у Кіровоградського МЖК чиАле це поки що лише
бригада — спресували 770
плани. Чекати їх реально
мало. Хотілося, щоб До Цієї розмови підключилися
тонн соломи.
го здійснення можна ли
самі члени молодіжно - житлового комплексу, керів
Спеціалізовані виробничі
ше рокіз через п’ять.
І
ники, зсі, кому небайдужа ця справа.
групи можуть зайняти під
ходяще місце у внутрібригадній організації праці на
шої комплексної виробни
чої бригади. І не тільки.

СІМНАДЦЯТЕ

АНКЕТА

ВІД РЕДАКЦІЇ: Цього ро
ку А. Ілієв знову у складі
болгарської делегації. Два
роки діяльності спеціалізо
ваної виробничої групи —
це вже досвід! І Ангел, без
перечно, поділиться ним на
цьогорічному засіданні.

лективах аграрно-промислових комплек
сів Тошева, Шабла, Каварин...
(«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ВІД 9 ВЕРЕС
НЯ 1976 р.)
*
*
*
...— Чим збагатила вас остання зуст
річ у міжнародному молодіжному клубі?
Цветанка Георгієва, секретар комсо
мольської організації КМБПВ (м. Балчик):
— Я іце більше подружилася з радяп.
ськими ровесниками. У нас спільні ідеа
ли, інтереси, турботи. І це окрилює, все
ляє впевненість у майбутньому.
Микола Чернега, механізатор колгоспу
імені Жданова Новоархангельсьного ра
йону:
— Мене підкорила щирість болгарсь
ких хлопців та дівчат. їхнє прагнення
зміцнювати дружні зв'язки з нами. Мене
радує працелюбність молоді братньої
країни, її господарське ставлення до
справ...
(«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ВІД 20. листо
ЛАДА 1984 р.)

Незабаром в обкомі ЛКСМ України відбудеться нарада організаторів МЖК,
представників партійних, радянських, комсомольських органів області
Представники оргкомітетів, ініціативних груп, будівельних бригад МЖК аа га
та
кож всі бажаючі можуть поставити запитання, що стосуються будівництва’комп
лексів у містах області, одержати консультацію з приводу
організації МЖК,
заповнивши анкету.
3
Відповіді просимо цадсилати на адресу: м. Кіровоград,
вул. к. Маркса, 41,
обком ЛКСМУ, відділ робітничої і сільської молоді, або
на адресу редакції,
Чекаємо ваших конкретних пропозицій,
корисних порад, цікавих запитань.
МОЛОДІЖНІ ЖИТЛОВІ КОМПЛЕКСИ — ІНІЦІАТИВА І КОНКРЕТНА
СПРАВА КОМСОМОЛУ

Прізвище, ім’я, по-батькові (заповню
ється при бажанні) ___________ .

Ваше запитання до учасників нарад

До кого особисто ви хотіли б зверну
Де і ким працюєте

тися

Ваша пропозиція по розвитку будівнії
Які проблеми стоять перед вашою ор
ганізацією по будівництву МЖК______

цтва МЖК у містах області
Ваша думка про МЖК взагалі

До кого звертались за вирішенням цих
питань

«Молодий комунар»

УЖЕ БУЛИ
В СЕВАСТОПОЛІ..

З стор

|У нас в гостях—журнал «Ранок»
Сьогодні в гостях у читачів нашої
газети — молодіжний журнал «Ра
нок». Це видання широко висвітлює
на своїх сторінках актуальні проб
леми молодіжного життя, роботи
комсомольських організацій, розвит
ку літератури і мистецтва, культур
ного дозвілля, спорту.
У планах журналу наступного року
— цікаві і гострі дискусії з найакту
альніших питань, бесіди із знатними

Великим фейерверком
завершився святковий кон
церт
«Людина
йде за
сонцем» для учасників і
гостей
IX Всесоюзного
•Лайнерського
зльоту, що
Проходив у піонерській
республіці
«Артек».
На
концерті виступив лауре
ат премії Ленінського ком
сомолу зоазковий дитячий
хореографічний ансамбль
«Пролісок» обласного Па
лацу піонерів і школярів
імені 3. І.' Леніна. Разом з
«Проліском» у концерті
брали участь провідні ди
тячі колективи країни
з
Клайпеди, Риги, Києза, Во
ронежа, Тбілісі а також
майстри мистецтв СРСР,
них заслужена ар■Яв&а РРФСР Л. Сенчина,
І. Скляр, клоун-мім В. Полунін, група Стаса Наміна та багато інших.
Нині танцюристи «Про
ліска» відпочивають в «Ар
теку». Вони вже побували
на екскурсії у місті-герої
Севастополі, виступили з
концертами у піонерськ.к
дружинах табору, готую
ться до нових концертів •/
Ялті, Гурзуф), у здравни
цях сонячного берега Кри
му.
Наш кор.

8-і
А СТІНАХ під'їзду
“ ■ одного
із
старих
будинків
на
бульварі
Софії
Перовської
в Ленінграді часто з’явля
ються такі написи: «Спа
сибі тобі, Боб», «Ми лю
бимо тебе, Боб». Увечері
двірник ретельно їх вити
рає, але па ранок вони
з’являються знову... Адре
совано ті анонімні «освід
чення» популярному гіта
ристові і співаку, керівни
кові ансамблю «Акваріум»
Борису
Гребенщцкову,
який мешкає тут на остан
ньому поверсі.
Привітний господар ти
пової ленінградської ко
муналки зовсім не схожий
па відому рок-зірку.
— Борнеє, нині багато
говориться про рок-музику.
Твоє особисте ставлення
до цього жанру, його міс
ця в
сучасній музичній
культурі взагалі?
— Безперечно, рок-музпка вже зайняла належне
їй місце. У неї багато при
хильників. Останніми ро
ками цей жанр стрімко
розвивається. Ми вже ма
ємо вітчизняну рок-культуру, яка, до речі, суттєво
відрізняється від західної.
— Чим саме?

«Запам’ятаємо
вашу
доброзичливість»

Центральному лекто
рії обласної організації
товариства «Знання» від
бувся вечір радянськов’єтнамської дружби, при
свячений 42-й річниці зас
нування
Соціалістичної
Республіки В'єтнам.
Л ЛЕНА ІВАНІВНА почува” лася найщасливішою у
У вечорі взяли участь
в'єтнамські слухачі курсів
світі. Вона чекала доньку
перепідготовки
Кірово
Оксану та її нареченого
градського вищого льотно
Володю щэ жодного разу
го училища цивільної авіа
не бачила, але за останні
ції, представники трудя
два
роки в Оксанчиних
щих міста, а також студен
листах тільки і йшлося про
ти з нашої країни,- Кампуте, який у неї коханий —
чії, Лаосу.
чуйний, ввічливий, краси
•Урочисті збори відкрив
вий, розумний...
заступник голови міськви
Особисте життя в Олеконкому В. М. Суворов. і~
ни Іванівни свого часу не
доповіддю про сучасне
склалося,
отже, сповна
становище у В'єтнамі, про
віддала себе вихованню
Заходи, прийняті VI з'їз
Оксани. І та росла на ра
дом КПВ для подолання
дість їй — чемною, доб
труднощів в економіці кра
рою, щирою. На «відмін
їни, виступив голова місь
но» закінчила
школу, з
кого товариства радянсь
відзнакою — університет.
ко - в’єтнамської друж
І ось дочка їде додому
би, доцент Кіровоград
з нареченим...
ського інституту СІЛЬСоСпочатку
Володимир
когоспо-дарського машиздався
Олені
Іванівні
ноб,убування В. Я. Пихті ч.
нещирим. Та перші вра
вітали
Гостей вечора
ження розвіялися, КОЛИ
заводу
слюсар-наладчик
почула сумну розповідь
радіовиробів Л. М. Зазпро те, як десятирічним
ражний, викладач ТЄХНІхлопчиком
він поховав
«уму радянської торгівг.і
батька та матір, став го
Г. К.
Чернов, студент
дувальником для трьох
КІСМу громадянин Народ
молодших сестричок,
і
ної Республіки
Кампуч:і
нині допомагає їм у всьо
.Кхієу Чан.
му.
=£- Від імеї
імені в'єтнамських
Пройнялася до майбут
спеціалістів Чан Ван В’єт
нього зятя жалем і вже
подякував усім присутнім
уявляла знайомство з йо
за поздоровлення і сказав,
го молодшими сестрами,
що роки навчання у Ра
навіть подумки відправля
дянському Союзі, добро
ла їм пакунок з подарун
зичливість радянських лю
ками. І повірила у щастя
дей запам’ятаються йому
доньки і раділа, міркуючи,
та його товаришам назав
як краще справити весілля.
жди.
— Весілля не буде, —
На зустрічі буа зачита
ніби прочитав її думки
ний і схвалений текст ві
Володимир. — Ми з Окса
тального листа, якого від
ною так вирішили. Були б
імені жителів міста було
у мене батьки, допомог
напразлено в
Ханой на
ли б. А так — нічого нам
адресу
центрального
веселитися на ваші гроші.
-Дкпразління товариства в'єт.-іамо-радянської доужби.
— Але як же? — спро
С. ГАВРЙЛОВ,
бувала заперечити. — Єди
заступник декана по
на донька...
роботі з іноземцями
— Може й справді, хоКіровоградського ви
I
ча б невеличку гостину?
щого льотного учили
ща цивільної авіації.

І

людьми, діячами культури, роздуми
на морально-етичні теми, публіка
ції з проблем молодої сім'ї. Спеці
альний цикл матеріалів буде адресо
вано тим, хто захоплюється сучасною
музикою, любить естраду.
Журнал широко представить чита
чам творчість молодих літераторів,
художників, композиторів
нашої
республіки, а також сучасних зару
біжних авторів.

— Музика не народжу даремно
наших
ється. Вона є. Всюди. її творів містять гострий со
тільки треба вміти почути. ціальний контекст. Ми рос
Тексти ж з'являються у ла і мужніли у дуже склад
вигляді однієї фрази або ні часи, про що зараз го
навіть у формі одного— вориться відверто. Слово
двох слів. Поіім текеї «рок» викреслювалося із
«шукає» своєї музики. 1
повсякденна, як і багато
знаходить...
чого іншого. Ми бороли
— Звідки у твоїх твори: ся за «виживання» езопоКерівник рок-групи «Акваріум»
гака конкретна соціаль вою мовою, гумором, аб
Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:
ність? До того ж, як на сурдом,
сатирою, навіть
мене, чимало пісень сприй самоіронією. Сьогодні ба
маються майже як автобі гато що змінилося, зміню
ографічні...
ються і каші кісні...
— Справді, досить час
— Що ж являє собою
то героями моїх творів є
нинішній «Акваріум»?
конкретні .події або ситу
— Як і раніше, це това
ації-. Мені довелося в силу
риство друзів-одподумціз.
різних обставин чимало
Любительський статус гру
на лексика текстів накла
— Був і залишаюся оііпобачити в житті, причо па змінила на професій
дає відбиток і па музич
ги містом, Стосовио заро му в різних середовищах:
ний топ, розмір.
зумілості: ни жаль, бат- працював і двірником, і ний, що накладає і підви
— Що вважаєш найго то х го
звик сприймати сторожем, і робітником па щепі вимоги. Нині фірма
«Мелодія» готує до випус
ловнішим у своїй творчос
мистецтво як розвагу. Ми лісозаготівлях... Річ у тім,
ку другий наш альбом.
ж
своїми
піснями
намага

ті?
що музіїканг-аматор, який
Як завжди — досить на
— Якщо коротко — СВОЇ ємося спонукати молодих
серйозно займається твор пружена концертна діяль
МИ піснями приносити ра
слухачів до роздумів, до
чістю, мусить багато пра
ність, яку дедалі складні
творчості. Тому складні
дість людям. Хоча прск
цювати над собою, інакше шс поєднувані з роботою
расно розумію: поняття
асоціативно-проблемні рс
він ніколи не досягне май
у студії. Одне слово, зви
чі ми свідомо не «опуска стерпості. Все це вимагає
радості, щастя,
любові
чайна творча «крутія»
дуже широкі і в кожного
ємо* до посередньо-спожи вільного часу, от і дово
чимось не задоволені, ку
вацького рівня. Пісня —
свої. Намагаємося відчути
диться «балансувати» на дись поспішаємо, чогось шу
взаємозв'язок людніш з
не товар. Співати треба службових сходинках. Це
каємо. Але це наша доля,
те, що відчуваєш, що поприродою. Тривалий час
дало мені багатющий жит
І МИ 11Є ХОТІЛИ б міняти її
справжньому
хвилює.
привчали до думки, що
тєвий матеріал. Звідси й па іншу...
— Борисе, що в твоїх мої пісні — і «Сторож Серлюдина повинна підкориВів інтерв'ю
піснях народжується рані гєєв», «Іванов», «Інженер»,
пі природу. Наслідки та
Олександр ЄВТУШЕНКО.
ше — музика чи слова?
і «Хлопчик Єзграф». Не
кої пропаганди інші в усіх

— Насамперед відпо
відіжми національно за
барвленими
музичним
структурами. Кращі ком
позпторп і виконавці го
ворять із слухачами пр
наболіле, що хвилює ду
же багатьох. А відповід

на виду. Погрібно вчишся
жіггн у всього сущого, що
оточує нас, «природність?
і «людяність»
-— дуже
близькі поняття.
— Інколи можна почути:
пісні Гребеїітикова заро
зумілі, песимістичні...

«ЗАЛИШАЮСЬ
ОПТИМІСТОМ»

— Сорскін у нас більше
не працює. Він звільнився
і
переїхав у місто, де
живуть батьки дружини.
До
речі, У Володимира
радість: тиждень тому у
нього народилися близня
та — два сини. Уявляєте?
— Не вгамовувався ,у труб-

Тільки для родини та най
ближчих друзів, — казала
вже Оксана. — Такий день
лиш раз у житті буває.
Та майбутній зять напо
лягав:
— Ніякого весілля. Гро
ші нам зараз, правда, зна
добилися б. Підшукав не

«Тимчасова»
дружина
ІСТОРІЯ, ВИХОПЛЕНА З ЖИТТЯ, КОМУСЬ ЗДАСТЬ

СЯ

НЕПРИРОДНОЮ,

НЕСПОДІВАНОЮ, А ХТОСЬ,

МОЖЕ, ВПІЗНАЄ ТУТ СЕБЕ...
погану квартиру, просяіь
завдаток за кілька місяців
наперед. А ще у профко
мі обіцяли на літо дві пу
тівки в будинок відпочин
ку — теж сотня-друга не
завадила б. Ну, і самі ро
зумієте, всілякі там побу
тові дрібниці. Одне сло
во, якщо маєте з тисячу...
В Олени Іванівни тися
ча карбованців знайшла
ся.
Давно складала на
ощадній книжці. Нелегко
було на скромну зарпла
ту одній ростити-зодягаги
доньку, га хотілося, щоб
у день доньчиного весіл
ля 8СЄ було як у людей.
Отож для кого
заощад
жувала, берегла? Для неї
єдиної...
«Аби щасливі були», —
думала, передаючи зяте
ві гроші. — До швидкої
зустрічі. — сказала на
прощання.
Та зустріч довелося від
класти надовго...

ЦІ ЖІНОЧИЙ голос. — Тепер Володя у нас — багатодітний батько!
— Яка дружина? Які
сини? Хто батько? 1 що цс
взагалі за жарти? — запи
тала здивовано Оксана.
— Вам Сорокін потрі
бен? — жіночий голос стає
серйознішим. — То я зам
і пояснюю...
Жахливіших хвилин у
своєму житті Оксана не
пам'ятає.
Переконувала
себе, що есе владнається,
що сьогодні Володя прий
де
неодмінно. Та... Не
прийшов. Не з’явився, хо
ча прочекала на призна
ченому місці до пізнього
вечора. Все передумала.
Ніч не спала, хвилювала
ся. А чи мала на це пра
во? Адже чекала дитину, і
Володимир про це знав.
••• І ось я у Сорокіна.
Чоловік «двох жінок» впев
нено заявляє:

*
і

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ
— Щодо тисячі карбо
ванців, взятих в Оксаниної мами, то — ось. — Віз
протягує блокнот, списа
ний цифрами, незрозумі
лими позначками і, впев
нений у своїй правоті, по
яснює: — За два роки
зустрічей з Оксаною виїратиз 140 карбованців на
перстень, подарований їй
на день народження, 250
карбованців на поїздку в
Прибалтику. На кіно, те
атри, концерти, кафе —
300 карбованців. Дитини я
не хотів, але вона вперла
ся: «Я — твоя дружина,
маю подарувати тобі си
на». От і довелося розі
грати... комедію з весіл
лям. За моїми підрахун
ками, витрати на Оксану
склали 1100 карбованців
Бачите, я лише
одібрав
своє...
Ще довго говорив про
те, що гроші були конче
потрібні, бо дружина піс
ля народження першої ди
тини незабаром знову піш
ла у декретну відпустку, а
тепер у них троє дітей. З
тієї тисячі купив дружині
подарунок, а ще візок для
близнят, пелюшки, ліжеч
ка.
Оксана ж під час нашої
зустрічі часто
згадувала
найпам’ятніший в її житті
день. То було перше бе
резня — день народжен
ня. Тоді він вперше ос
відчився: «Я люблю тебе,
люблю, люблю...»
Ці слова хвилею радос
ті знову і знову поверта
лися до неї, щемно края
ли серце. Навіть тепер,
вже знаючи про підлий
обман, просила матір не
ззертатися у суд, не їха
ти до Володиної дружини.

Попри все вона його ще
кохала, бажала щастя...
— Чи любив я Оксану*1*і
перепитує
— механічно
Володимир і
здивовано
знизує плечима: — Про
яку любов там /кожна го
ворити? В мене сім’я, а
те, що зустрічався з нею
Мейе, мабуть, люди прак
тичні
зрозуміють. Адяї-т
дружина була за кілька
сот кілометрів, і бачився
я з нею рідко. Чи казав
Оксані про любов? Ну, ка
зав. Так то ж були слова
під гарячу руку.
...Ми звикли відповіде)■
за свої слова. Як правило
вони передують вчинкам
Слова
кохання — свя--,
Народившись у світі Двох,
вони стають клятвою. Та
кими були слова у вуста? •
Оксани. Для неї живі во- ■
ни й нині. За кривизною
слів Володимира — кри
визна його вчинків, душ
Гак було й тоді, коли нз
словах
зрікся
батьків,
виставивши себе кругли/?
сиротою
(насправді
—
вони живі-здорові), і кол? і
клявся дружині у вірнос- '
ті, писав їй ніжні листи. ■
і коли називав нареченою |
Оксану...
Він прудкий, цей облес
ливий сучасний Дон-Жуаи.
Почувши, що пахне сма
леним,
вже
назздог.подзвонив, повідомив:
— Знаєте, я подумав: не g
варто таки псузати собі й |
своїй сім’ї майбутнє че
рез ту нещасну тисячу. І
Узяв гроші у своїх бать- а
ків і вчора одіслав Оксані. Так що совість у мене
чиста.
Невже
карбованцями
розплачуються за зрад?
обман?
Надія ДЕРКАЧ. .
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«Молодий комунар»

«*

НА ФУТБОЛЬНИХ ПОЛЯХ ОБЛАСТІ

боявся, що машина підведе, але «видушив» з 1ІЄЇ
все і відірвався.

«Двадцять шостий»
щасливий

...В автомобільний спорт
Валерій
Марченко прий.
шов у двадцять сім років,
П'ять сезонів чекав свого
першого великого успіху
— перемоги на республі
канській Спартакіаді у Ми
колаєві 1986 року. А тиж
день тому Валерій став пе
реможцем відкритої пер
шості Молдавії, виконавши
норматив майстра спорту
СРСР.

ім'я майстра спорту міжнародного нласу із Запоріжжя Олександра
Цедеодного
з
льова,
нині
-----нонструнторів
провідних
«Комунар»,
автозаводу
неоднорагонщик
Цей
ставав
переможзово
цем всесоюзних першосзмаміжнародних
тей і
бере
гань.
Але
час
своє: колишні лідери ста
ють ветеранами, а згодом
і зовсім прощаються з ве.
линим спортом. Минулого
року Цевельов останній
раз вийшов на свою пере
можну трасу, а нині до
нашого міста прибув у ро
пі тренера свого колиш
нього механіка Геннадія
Воробйова — нового фа
ворита гонки. У Воробйо
ва 61-й номер. Серед тих,
хто складе головну конку
ренцію запоріжцю, — ки.
янин Володимир Строкань, тавської області). У.чет
минулорічний чемпіон рес вертій заліковій групі —
публіки
(номер 65),
та Андрій Чорнолівськин (За
олександрієць
Валерій
ЩИКІВ.
(номер 26). Ко поріжжя), Анатолій Зер
Завадівська траса
— Марченко
му
ж-із
них
пощастить нім, Юрій Лебедєв (обид
особлива. Про це знають
ва з Дніпропетровська). У
усі спортсмени, котрим до більше?
Старт!
водилося стикатися з. її
п’ятій — Леонід Акименнесподіванками. А наигоПерше коло впевнено за- ко (Київ), Сергій Палсповніший коньок Завадів- вершає Воробііов. Навіть
ки — покриття. Жорсткий

»
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шок (Ровно), Олександр
Костенко (Одеса).

,1 ще один вид цінавих
змагань побачили глядачі
— першість на автомобі
лях 12-го класу. Тут пере,
міг ніровоградець Олек
сандр Рудченко. Він випе
редив Володимира Жукооа
із Ровно і свого земляка
Миколу Клеву. Серед збір
них команд місця на п’є
десталі посіли запоріжці,
і ніровоградці, а
Фінал мало чим відріз водесити,
чемпіонаті колективів
нявся від попереднього за першість вибороли пред
їзду. Може, став трохи ставники АвтоЗАЗу «Кому
нар».
більш напруженим. А пе
Старший тренер збірної
ревага Марченка над Во республіки з автоспорту,
робйовим виявилась всьо заслужений тренер УРСР
Ігор Сергійович Трофимов
го на... півкбрпуса авто був
настроєний
оптиміс
мобіля. Третє місце посів тично:
—
Чемпіонат
республіки
минулорічний чемпіон рес
що українсь.
публіки киянин Володимир підтвердив,
ним гонщикам до снаги бо
Строкань. У третій заліко ротися й за найвищі наго.
вій групі па п'єдестал під роди всесоюзної першості,
відбудеться на Зава,
нялися Олександр Дєдов, яка
дівській трасі 4 жовтня.
Костянтин Котов (обид
Сьогодні ми кажемо: «До
Завадівко!»,
ва із Запоріжжя) та Ми побачення,
через
місяць знову
кола Мельник (збірна Пол щоб
повернутися сюди.

Після завершені)я чер
гового чемпіонату Украї
ни з автокросу па спортив
но - кросових автомобілях
«баггі» та повноприводннх
спортивних машинах, який
проходив минулої неділі
на Завадівській трасі, пе
ред нами постало риторич
не питання: «Футбол чи
автокрос?» Воно
було
спричинено присутністю на
змаганнях такої кількості
і глядачів, яку не збирала
кіровоградська
навіть
«Зірка» у свої кращі ча
си. Близько двадцяти п’я
ти тисяч болільників, гірихильннків автоспорту в
прямому розумінні окупу
вали кручі, між якими зви
вався круговий шлях гоп►
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На знімку: чемпіон
України Валерій Марчен
ко. Солодкий кавун після
важкої гонки — несподіваний і приємний
приз
переможцю від товаришів
по команді.
Фото І. ДЕМЧУКА.

кілька метрів вільної пе

| «Новатор» —
Цей матч був однаково
принциповим як для жда.
мовців, так і для кіровоградців. «Зірка» перед останнім туром мала 29 очок.
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- 1:0
а «Новатор» — 27. Але
найважливішим фантором
стало перебування обох
номанд в останній п'ятір
ці турнірної таблиці зони.

23 — 13
14—4
22 — 7
19-16
23 — 18
8-14
12 — 28
8-29

«Дозатор»
«Динамо»
«Металург» •
«Червона зірка»
«Ятрань»
«Гідросила»
«Будівельник»
«Імпульс»

Різниця в кількості
діслати їх за адресою.
граних матчів командами після семи турів таблицю
другої зс-ни пояснюється очолює
гайворонський
тим, що обласна федера «Локомотив», який на стер
ція футболу й досі не має ті другого кола зіграв уні
деяких протоколів. Дехто чию ,у Вільшанці з місце
з арбітрів «забуває» на- вою «Авророю» (2:2).

в

«Локомотив» (Гайворон)
«Кооператор»
(Голованівськ)
«Цукровик» (Ульяновка)
«Аврора» (Вільшанка)
«Спартак»
(Голованівськ)
«Ятрань»
(Новоархангельськ)
«Колос»
(Добповеличківка)

А ось як закінчилися
інші матчі зони: «Промінь»
(Знам’янський
район) —
«Старт» — 2:5, «Інгул» (Кі
ровоград) — «Маяк» (Нозгородка) — 0:2, «Автомо
біліст»
(Кіровоград)
—
«Нива» •■(Компаніївка) —
0:0, «Ал^аз» (Кіровоград)
— «Колос» (Устинівха) —

Тему мало хто чеків від
суперників красивої гри.
голосним був результат...
Забивши єдиний м’яч,
перемогли господарі поля.
Це допомогло «Новатору»
обійти кіровоградц’в. Після
41 матчу «Зірка» має 10
перемог, 9
нічиїх та 22

поразни і перемістилася
на 25-й рядок турнірної
таблиці.

Наш кор.
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4:1, «Колос» — «Автомобіліст» — 0:3, «Інгул» —
«Промінь» — 6:1 , «Маяк»
— «Алмаз» — 1:0, «Нива»
—
«Шахтар»
—
«Старт» — «Нива» —
«Шахтар» — «Колос»
5:2.
Становище
команд
турнірній таблиці:
В

12 10
11 6
12 7
12
7
11
5
10
4
12
3
3
10
12
2
12
2

«Новатор»
«Автомобіліст»
«Старт»
«Шахтар»
«Алмаз»
«Маяк»
«Нива»
«Інгул»
«Промінь»
«Колос»
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М

1
4
1
1
2
1
3
1
2
0

1
1
4
4
4
5
5
6
8
10

45-■20
17-■9
48 — 25
25 — 27
16--11
13- 16
18—•26
20 —•29
17- 27
15-■44

О
21
16
15
15
12
9
9
7
6
4

У четвертій зоні впевне лос» (Онуфріївна) — «Ав
но провів стартові матчі томобіліст» (Олександрія)
другого кола онуфріївсь- — 4:0, «Іскра» (Петрове)
кий «Колос», який заніс до — «Чайка» (Світловодськ)
свого активу' шість очок і — 0:1, «Локомотив» (Зна
м’янка) — «Іскра» — 6:1,
наблизився до лідерів.
Повідомляємо
резуль «Чайка» — «Автомобіліст»
тати
матчів і становище 3:1, «Колос» — «Ремонт
команд: «Металург» (Світ- ник» — 5:2, «Зоря» — «Ме
ловодськ) — «Нива» (Зна- талург» — 1:3, «Інгулець»
м’янський район) — 4:2, (Петрова) — «Зоря»
—
«Ремонтник»
(Олександ 3:0,
«Металург» — «Корія) — «Зоря» (Світловод- лос» — 2:4,
«Автомобіський район) — 4:1, «Ко- ЛІСТ» — «Іскра» — -}I
10
II
12
12
10
10
11
10
12
12

«Локомотив»
«Чайка»
«Колос»
«Металург»
«Нива»
«Інгулець»
«Автомобіліст»
«Ремонтник»
«Іскра»
«Зоря»

УВАГА!
У жовтні наша газета
планує відкрити на своїх
сторінках клуб «Атлет»
для юнаків, які хочуть
стати
сильними, добре
підготуватися до служби
у лавах Радянської Ар.
мН.
Пишіть нам. про що б
ви хотіли дізнатися
випусках «Атлета».
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М
29-6
24-7
35-22
26 — 17
28-14
21-16
14-24
17—24
16-33
8-55

Ю. ПОВОРОЗКА,
начальник навчально- спортивного
відділу
облспорткомітету.

Редактор
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На украинском языке.
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Усім своїм мистецтвом
геній епохи Відродження
Мікеланджело перекону
вав — через красу, гар
монію і міць людського
тіла можна висловити
силу духу, постійне праг
нення людини до доско
налості.
На знімку: люберецькі
атлетисти
(Московська
область)
демонструють
красу своїх м'язів у будинну культури.
Фото С. МЕТЕЛИЦІ
г
та Л. ЧУЙНА.
+
Фотохроніка ТАРС.
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Велика щільність ліде
рів в турнірній
таблиці
першої зони впливає на
становище команд майже
після кожного зіграного
туру. Досить було коман
ді «Металург» Кіровоград
ського
чавуноливарного
заводу, яка після першого

кола
очолювала
зону,
втратити одне-єдине очко,
і вона опинилась на тре
тьому місці. її випереди
ли команди «Динамо» га
«Дозатор», які
здобули
важливі перемоги на стар
ті другого кола.
А ос»
команда «Імпульс» мебле
вого комбінату обласного
центру, схоже, змирилася
з
роллю постачальника
очок.
Повідомляємо результа
ти зіграних матчів: «Дина
мо» —.«Гідросила» — 4:0,
«Ятрань» — «Металург» —
1:1, «Імпульс» — «Черво
на зірка» — 1:2, «Будівель
ник» — «Дозатор» — 3:6.
Турнірна таблиця після
має такий
восьмого
вигляд:

І

Недільну фінальну про ня. Тепер лідирує Марчен
граму відкрили гонщики ко.
першої залікової групи на
Чотири кола, які залп
: автомобілях «баггі» з двп- шились до фінішу, стали
і гунами повітряного охо- справжнім двобоєм Мар; лодження об’ємом до 1200 чеика з Воробйовнм. Олек
;
«кубиків».
Запорізький сандрієць, обравши вірні
:, майстер спорту Андрій шу тактику, кілька разів
;: Карпенко не залишив шан па віражах майже впри
сів дніпропетровцю Олек- лається з обіймів суперни
: сапдру Ністратову та сво- і-а і перетинає фінішну лі
: є.му
землякові
Юрію нію зі скинутою догори ру
: Авельяні, випередившії їх кою. Півфінал виграно!
— Валерію, коли було
І на фініші.
Найбільшу увагу кірово. найскладніше в суперечні
градських болільників ви
кликали старти спортсме з Воробйовим? — запнтук
нів другої залікової гру я олександрійця.
пи на автомобілях із ва— Після третього кола
зівськими двигунами. Усім, Суперник майже притис
хто хоч трохи цікавиться
автоспортом, добре відоме нув мене на повороті. Я

І

На минулому тижні на
ша газета (див. № 106 за
З вересня ц. р.) розпові
дала про хід розиграшіу
першості Кіровоградщини
з футболу серед команд
першої
групи. Сьогодні
повідомимо про змагання
футбольних'
колективів,
які складають чотири зо
ни другої групи — найчисельнішого представника
масового футболу нашої
області.

С. БОНДАРЄВ.

щаним.
що вимагає не ред лідером
площі для
тільки доброї фізичної під Завадівки — забагато. Але
готовки спортсменів, а й
техніки. Не кожному із назадньому колесі запо
стартуючих щастить діста ріжця «висить» наш Мар
тись фінішу, дехто з них ченко. якого, в свою чер
смугастий фінішний прапорець зустрічає навіть не гу, підтримує товариш ВсЛисенко.
в повному технічному спо. робйова Юрій
ми- Після другою кола трійка
рядженні. -Наприклад,
-----Олег Петренко
колаївець
фінішував на ...трьох коле- лідерів не змінилась, пору
шилося тільки її шикуван
сах.
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