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За велику організаторську і політичну роботу по мо
білізації комуністів і всіх тр/дяших республіки на 
успішне здійснення рішень XXV з’їзду партії по розвит
ку сільського господарства, забезпеченню високого ва
лового зберу зерна в 1977 році, іцо дало можливість 
продати державі хліба значно більше встановленого 
плану і взятих соціалістичних зобов’язань, нагородити 
члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК Ком
партії України Героя Соціалістичної Праці тов. Щер- 
бицького Володимира Васильовича орденом Леніна і 
другою Золотою медаллю «Серп і Молот».

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Рад» СРСР
М. ГГОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 13 вересня 1977 р.

ЗРОСТАТИ!
У ЦІ ДНІ трудівники сільського господарства України 
* відзначають нову, найбільшу трудову перемогу на 
хлібному йолі: рік бО-річчя Великого Жовтня но.ні 
ознаменували рекордним збопом хліба, успішним вико
нанням соціалістичних зобов’язань но продажу ного 
державі. В засіках Баїьківщшш один мільярд 108 міль
йонів пудів українськеє зерна. Свій гідний вклад у ‘ко
ровай ювілейного реку внесли її хлібороби Кіровоград- 
щнпіі. 1, правда ж, приємно відчувати свою причетність 
до трудового подвигу, своє місію в строю переможців. 
А як підносить, кличе до нових висот діл з, якому ти 
служиш! Згадаймо слова Леоніда Ілліча Брежнєва на 
травневому Пленумі ЦК КПРС. «Треба, — сказав він, — 
щоб кожна радянська людьчіа ясно усвідомлювала, що 
головна гарантія її прав у кінцевому підсумку — це 
могутність і пронпіташія Батьківщини. А для цього ко
жен громадянин повинен почувати свою відповідальність 
перед суені.тьством. сумлінно виконувати свій обов’язок 
перед державою, перед народом». ї в гноячі-живіші дні 
ти ділом довів свою підтримку Основного Закону паню
го життя. Л діло у пас — доброе звісно іі чесно працю
вати па землі, преслагленій знатними хліборобами Гіга
ловим, Моторним, Андріяніем.

Ціло у пас — вирощувати хліб, рік у рік з честю вико
пувати плани продажу державі зерна, яке є основою 
сільськогосподарського виробництва. Так, основою! Зга
даймо що це відзначалось і в рішеннях XXV з'їзду 
КПРС, у промовах і виступах Леоніда Ілліча. Бо тільки 
і'рч одержанні високих і сталих урожаїв ми можемо 
но праву гордитися міцною економікою колгоспів.

Котись. у далекі доречоліоціііні часи, кусочок хліба, що нена
роком палав зі столу, піднімали і цілували — це був знак най
глибшої поваги до праці хлібороба. Створюючи поні прекрасні 
радянські обряди, зі вдаймо цк» норму народної етики. Адже 
хлібом мн завжди відзначаємо міру людського благополуччя. 
I не тільки тоді, коли на столі пусто, а іі юді, коли на ньому 
густо. Значить, кожною ) нас ніколи не пояинча залишати тур
бота про кожну зоннну хліба. Значить, як і цього року, ми 
зав.ждн повніші робити псе для того, щоб значно иоліпііінтн 
якість хгібсробсі.кої праці. Бо іе, як мн зробимо, у прямій за
лежності від кількості готової’ продукції. А щоб кількість мала 
Знак якості, треба ііостіііі'о збагачуватися зилппямн спою діла, 
користуватися досвідом передовиків, всемірно підвищувати свою 
професійну майстерність. Треба зростати!

З чого починається пашо зростання? Насамперед з лю
бові до землі і до праці па ній. Расул Гамзатов сказав, 
що людина вирещує хліб, а хліб пчрощеє людину: вііхо- 
ьує, перевіряє па зрілість і мужність. Ця існша вічна, 
5 к світ.

Згадаймо цьогорічні жнива День у день воші дихали 
жаром бою. Бо хлібороб — як солдат на хлібному 
фронті. 1 в цій благородній битві переміг тільки тон, хто 
показ; в сиою зібраність, волю до перемоги, вміння ви
стояти перед труднощами. Тож будь па хлібному полі 
добрим солдатом, і найвищою твоєю перемогою буде 
хліб. Хліб, з якого псчшиєтіся серце і характер хлібо
роба. Хліб — наша неперехідна моральна іі естетична 
цінність. Від, того, як збагнеш тп-сьогодиі оці прості по
няття, великою мірою залежатиме іі успіх других жнив.

«Упевнений, що трудівники села зроблять усе для то
го, щоб закласти мінну основу високого врожаю в на
ступному році, добре підготуватися до зимівлі худоби, 
викопані зобов’язання по виробництву і продажу дер
жаві всіх продукти землеробства і тваринництва», — 
і ідзначив Леонід Ілліч Брежнєв у привітанні з паї оди 
виконання областю соціалістичних, зобов’язань по про
делку державі хліба.

З честю ж виправдаємо цс високе довір’я!

І НАШ
ВКЛАД

Звістка про те, що тру
дівники республіки заси
пали в державні засіки 
один мільярд 108 мільйо
нів пудів українського хлі
ба, швидко облетіла всі 
куточки села, сповнила 
радістю серця хліборобів. 
Та я;< же не радіти, копи 
косовицю ранніх зернових 

колгоспники провели е 
стислі строки, а Світло- 
водський район першим 
на Кіровоградщині вико
нав першу заповідь перед 
державоюі

Я став переможцем у 
змаганні серед молодих 
жаткарів району, мій од
носельчанин Микола Бур
денко — серед молодих 
автомобілістів. Гїо-ударію- 
му трудилися на жнивах 
мої ровесники комбайнери 
Іван Харитонович, Василь 
Ярош, Микола Іргальци, 
Григорій Хороленко. Пи
шаємось тим, що в загаль
ному успіху с частка й на
шої праці.

О. ЗАДОРОЖНІЙ. 
комсомолець, жаткар 
колгоспу імен» Ульяно
ва Сдітловодськоге 
району.

Тільки скирти край поля,
• золотаві й духм’яні, на

гадують, що ще недавно 
йшли жнива. Вже встигла по
хазяйнувати гонами техніка 
осені — чорніє масна рілля. 
Пам’ятаю, як востаннє глу
шили двигуни комбайне
ри. Неохоче покидали ка
біни — за жнива ніби зрід
нилися з машинами. Поки
дали, щоб відсвяткувати 
вінець сеоєї роботи на сільських обжин
ках.

За традицією біля па.ч’ягннхл загиблим 
воїнам зійшлися всі жниваоі, пряме з поля, 
від комбайнів і тракторі». Були иоротиїсхви
льовані промови і радість на кожному облич
чі. Хліб підносили дівчата комбайнерам... І 
вінки з колосся і! польових квігів оповиті 
пурпуровими стрічками з написом: і Перемо
жець жпнв-77» надівали їм. Першому — ве
терану колгоспу В. II. Иово.чатььу. Понад 15 
тисяч центнерів зеріа намолотив вії» своїм
* Колосом». А за миті» вегерап по» доповз»» *.і 
Иіктора Миколсіїка — командира комсомоль
сько-молодіжною екіпажу: у переможному 
вінку стояв і ьпашпіі > кращих мокмях жпн- 
нарів району. Вперше на комбайні ^Колле» 
Віктор разом з помічником — комсомольцем 
Григорієм Коробплом зібрап П Є>Є;О цент
нерів зерна. І ні хвилшіи це простої»»» 
їх екіпаж. Комсомолець Петро Черной 
здавалося, не відривався своїм автомобілем 
від боргу «Колоса». Так працював комсомол', 
сько-молодіжіпііі екіпаж. Так керував мнм 
командир екіпажу молодий комуніст, член 
райкому комсомолу Віктор Миколснко.

Напругою, складністю вкарбувалися и 
пам’яті жнива ювілейного соку. «Блис
кавки» регуляоно сповіщали на току, е 
бригаді і з:»оо же на полі поо перемож
ців, про тих, хто відставав. Поінформова
ність, обізнаність із ходом збирання ро
били своє діло. Змагання за темпи і 
якість набрало конкретного змісту. Ці
кавилися справами друзів, суперників 
не тільки із свого госпедарсіва, а й з 
сусідніх.

Інструктоо райкому комсомолу Воло-

ХЛІБ —
ТРУДОВИЙ

димир Корчагін зеик, що перше запитан
ня до нього біля екіпажу Віитера Мико- 
леика буде про результати намолоту 
Миколи Малиці з колгоспу імені Карла 
Маркса і Андрія Трюхана з радгсьпу 
«П ятихатський». Бо ці хлопці буквально 
«наступали на п’яти». Але труднощі тіль
ки закріпили волю до перемоги. Екіпаж 
Віктора Мико.-іенка став першим серед 
комсомольсько-молодіжних комбайно-. 
ви» екіпажів району. Такі хлібороби, яи 
Віктор і його товариші, суттєво допо
могли господарству з честю виконати 
соціалістичні зобов’язання по продажу 
► ліба державі Трудівники нашого кол
госпу першими в районі рапортували 
про завершення плану хлібоздачі. Е дер
жавні засіки надійшло 4094 темни пер- 
шотравенського хліба при плані 3485 
тонн.

А на обжинках були промови і вітан
ня. Були вінки з колосся нового врожаю 
і запашні паляниці. На труднощі не скар
жилися. Була щира людська радість: хо
роший трудовий подарунок зробили 
60-річчю Великого Жовтня. Виосстили 
нс-справжньому рекордний хліб, юві
лейний.

В. КОГУТ, 
секретар комсомольської органі«- 
ції, начальник комсомольського 
■»•»табу «Жннва-77» колгоспу «Пер
ше трасияз Петріеського району«

ПРАПОРИ СЛАВИ
Наймирлішою справою були зай

няті шші'Щ'і ого літа шйсьховослуж- 
Гсщіі підрозділу, яким командує 
О. М. Грсчішгкйі. Прибувши в Ио- 
Еоархапгельськнй рано» на жнива, 
вовн ударно попрацювали па пере
везенні зерна врожаю ювілейного 
року. Приклад V соціалістичному 
змаганні на честь 60-річчя Великого 
Жовтіїя показували комсомольці во
дії Бікмет Саїдоп, Володимир Зяті- 
ков, Олександр Тимков. Микола Ба
гацький, Олександр Грінчепко. На 
їхню честь було піднято прапори 
трудової слави. Щодня нош» вико
нували по півтори, а го й по дві 
корми.

Незабутні для кожною з воїнів 
підрозділу ювілейні жнива. Район 
одним із перших в області виконав 

• план продажу хліба державі. Тож і 
наша частка є в цьому успіху. 1 ось 
до трудової перемоги підійшли всі 
хлібороби Української РСР. Успіш

но виконавши соціалістичні зобо
в'язання по вироби.щтву зерна, хлі
боробі! республіки продали державі 
понад мільярд пудів хліба. Як на
голосив у вітальній телеграмі з па-’ 
годи цієї події Генеральний секре
тар ЦК КПРС, Голова Президії 
Всрхоипсї Ради СРСР Л. і. Бреж
нєв, таку кількість зерна в респуб
ліці заготовлено вперше. Поділяємо 
радість перемоги, яка прийшла до 
трудівників ланів. Великою честю 
для пас військовослужбовців, була 
праця пліч о-пліч із .хліборобами на 
таких рекордних жнивах. За високі 
покази.ікп, досягнуті в соціалістич
ному змаганні на ювілейних жни
вах, підрозділ нагороджено пере
хідним Червоним прапором Кірово
градського обкому Компартії Ук
раїни та облвиконкому.

В. ЖДАНОВ, 
військовослужбовець.

Відремонтувавши списаною к«м- 
банна €К-4, браги Микола і С*<ж- 
єіС ВИННИКИ Ізліна наираьо) з 
радгоспу «Шарівськийт Олександ
рійського району намолоти ти іи,и 
майже 7000 центнерів зерна.

Фото М. ЙАЛЬЧИМА.

Комсомолець Федір ЬОНКО - 
колгоспу їм. Кірова Д < лішсі косо 
району намолоте п 8222 кентнеї»» 
зерна і зайняв перше місце серед 
молодих жіінварія області, які 3»»а- 
галнея на комбайнах марки СК-4- 

Фото В. ФЕНЕИКА.
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«1»ІЛІ»ШС G»
таких ланок»

Г. Г. НІКОЛЛЄВ: — Увесь колгосп з хвилюванням 
стежив за змаганням молодіжних ланок на ви
рощуванні цукрових буряків. Дівчата з лап
ки Валентини Григоренко перемогли в нелегкому 
трудовом)' поєдинку па догляді за посівами. Та 

■не занепали духом суперники. Лапка Люби Килим 
ник пообіцяла випередити їх на збиранні.

Більше б таких ланок! Більше б таких дівчат — і 
горя її? знали б, як кажггь у народі. Перспектлый 
кктєктішіі. Наведу кілька цифр па ні ігверджеіїни. 
1975 року поз .>сі верен а ланка Люби Килимник при 
зобов’язанні 250 виростила і зібрала по 2/0 центне
рів буряків Наступного року кожен гектар її поля 
видав уже по .300 цент перів. Цього року дівчата зо
бов’язалися одержи г:і по 350 цент перів коренів па 
кожному гектарі.

Катерина КИЛИМНИК: — П иєдиуюс.» до думки 
Георгія Григоровича. Справді, нам більше б таких 
ланок. ! Іадііїї.а опора вони у вирощуігьші високих 
урожаїв буряків. Змагаючись між собою, дівчата 

' не бояться' помірятися силами, майстерні;-тю і до
свідченими. Лайка Люби Килимник має намір непі 
перетопи в суперництві не іількіі лапку Валентини 
Григоренко, а й лайку ветерани колгоспу. Галини Сз- 
мінлівш; Ломської. І члени цього колективу впевнені 
В собі — минулого року воші посіли перше місце се
ред молодих буряководів району, їх відзначив рай
ком комсомолу.

Па жаль, у нинішні -/солодкі жнива» ланка Люби 
Килимник — єдина комсішмольсько-молодіжна ланка 
в районі. Виходить, що їй за підсумками збиральних 
робіт ИГЛСЖГ.Т ІІМУЇЬ усі МІСЦЯ — ві ч першого по 
останнє.^

Любов КИЛИМНИК: — І! даємо черева; у першим 
місцям. А якщо серйозно, то секретар комсомольської 
організації має рацію. Нам хочеться змагатися не 
тільки у себо вдома. Нещодавно на зборах лапки мн 
обіоворюва.'іи ініціативу комсомольсько-молодіжної

• лаііки Валерія Желудкова з колгоспу «Родина»' 
Ульяновського району. її девіз «Цукровому иоп- 
гейєру - - чіткий ритм і високу' якість!» підтримуємо 
і беремо па озброєння. Я сьогодні знову згадала іні
ціаторів. і ось чому. Стараються мої подруги —'бур
ти готоїчіх до вивезення буряків ростуть па очах. Ра
діти 6 треба. А настрою немає. Тільки що під’їхав 
до комбайна тракторист Г. і. Плахтій: задній борг 
причепа відкритий, корені падаючі, на землю. А то 
візьме й необережно роз::аіггажигь причіп па вже 

, дос-чнщсший бурт. 1 і:с смій зробити зауваження!
С’дрз іу; «Попрацюйте з моє. Молоді ще!». А сидів бі; 
за кермом наш ровесник, ми з тім не гак поговори
ли б. Тож нам потрібні не тільки такі ланки як ка
ша. а й комсомолі сько-молрдіжпі механізовані ланки 
па збиранні буряків. Для успішного змагання.

Н] ЛЕТУЧКА ВИЯВИЛА НЕДОЛІКИ: Ііояо- 
3 архангельський райком комсомолі/; зокрема

Я відділ- комсомольських організацій, не подбав
я своєчасно про створення крмсомбльсько-моло-
I ділених колективів на вирощуванні, догляді та 

збиранні цукрових буряків. Не насторожив
В той факт, що останні три роки кількість таких 
И колективів різко зменшувалась. /1 на «солод- 
I ких жнивах» працює нині лише молодих меха-
I нізаторів понад 350 чоловік, і немає жодного 
І комсомольсько-молодіжного екіпажу.

Темпи — »аплаїїопані 
і... непередбачені

І. Ö. ДРИГА: — Поділяю турботу Люби Килим
ник. Про загальний успіх хвилюються дівчата. Свою 
справу зробили вони на совість — виростили хоро
ший урожай. А тепер потрібно зібрати його до коре
ня, вчасно вивезти на заготівельні пункти. До .цього 
в нашій бригаді готувалися заздалегідь. Збиральну 

; техніку гідремонтували вчасно. Допомогла і взаємо
перевірка з бригадою № 3 напередодні виходу в поле. 
Нам підказали па деякі недоробки —■ і ис на краще: 
більше гарантій, що працюватимуть наші машипії 
без простоїв. Однак до запланованих темпів на зби
ранні пізніх культур внесло небажані корективи 
районне об’єднання «Сільгосптехніка». Ще в грудні 
відправили їіа ремонт комбайн КСТ-3, одначе він у 

, «Сільгосптехніці» досі на приколі. А ми па нього 
росраховувалп: включили у збирально-транспортний 
загін. Довелося, щоб не порушити комплектації, тим
часово «позичці і;» КСТ-3 в першій бригаді. До тих 
комбайнів, що працюють, не вистачає трьох комилек-

МАЙСТРИ
ПОТРІБНІ
• Виїзна летучка «Молодого комуна

ра» в колгоспі імені Калініна Но- 
во а рх а н гельського р а нон у

На бурякових плантаціях Ноаоархангельського ра
йону йцуть «солодкі жнива». Під цукристими тут 
зайнято 11 110 гектарів. Високі соціалістичні зобоз я- 
зання взяли трудівники району. Готуючи гідну зустріч 
е0-річчю Великого Жовтня, вони вирішили продати 
державі 310 тисяч тонн цукрових буряків, що на 
20 тисяч більше від раніше визначеного, закінчити 
копання кореній до 25 жовтня, вивезення їх на 
приймальні пункти — до І листопада.

Пліч-с-пліч з ветеранами працюють иа плантаціях 
молоді бурякозоди. Врожай з кожного четвертого 
гектара в районі.буде зібрано їхніми руками. Разом 
з партійними комітетами комітети комсомольських 
організацій господарств створили на період збирання 
буряків 15 партійно-комсомольських груп. Комсо
мольці-механізатори входять майже в усі збирально- 
транспортні загони району. На «солодких жнивах» 
діють 13 штабів і 64 посіп «Комсомольського про
жектора».

За прикладом полтавських бурякозодів, ініціативу 
яких нещодавно схвалили Центральний Комітет КПРС 
і Центральний Комітет Компартії України, молоді бу- 
ртководи Нозсархамгельського району вирішили пра
цювати під девізом «Цукрозому конвейєру — чіткий 
ритм, високу _якість робіт!». Узязши на озброєння 
цей девіз, комсомольсько-молодіжна ланка з кол
госпу імені Калініна, очолювана молодою комуніст
кою Любов'ю Килимник, переглянула свої соціаліс
тичні зобов'язання і дала слозо без втрат і вчасно 
на кожному гектарі зібрати не менше 350 центнерів 
коренів. Суперники по змаганню — члени ланки Ва
лентини Григоренко теж вирішили добитися такого ж 
результату.

З ЧИМ підійшли до «солодких жнив» молоді буря- 
козеди господарства, які проблеми їх хзилююіь? — 
ці питання стали темою розмози під час виїзної 
летуччи «Молодого комунара» в колгоспі імені Ка
лініна.

Представляємо учасників летучки: Георгій Григоро
вич Ніколаса — голова колгоспу, Віктор Іванович 
Трушин — секретер партійної організації, Катерина 
Килимник — секретар комсомольської організацій 
Любоз Килимник—ланкова комсомольсько-молодіж
ної буряківничої ланки, Валентина Григоренко— лан
кова буряківничої ланки, Іван Васильович Дрига — 
бригадир рільничої бригади № 2, Петро Петрович 
Тищенко — бригадир рільничої бригади № 3. 

на зсік трьох рядкових комбайнах колгоспу. Добре 
було б,- якби на наші перевірки техніки приїздили 
науковці з Кіровоградського іпсіитугу сілиосіїмиїиі-.-^з 
нобудуьашш. Можливо, м.і наштовхнула б їх на 
І'К'-СЬ корисну думку, а МОЖЛИВО, вони щось істотне 
підказали б нам". Адже є спільна мета у пас Б ци
ми — впрошувати і збирати буряки без затрат ручної 
праці, всі ві дії робіт на буряковій плантації викону
вати швидкими темпами і високолкісво.

ЛЕ1УЧКА ПІДКАЗУЄ ЗАХІД: науковці, 
зайняті науковими пошуками студенти КІС Му 
мають подати практичну допомогу трудівни
кам села в удосконаленні бурякозбиральної 
техніки. Сьогодні і в майбутньому.

В. ГРИГОРЕНКО: — Темпи і якість у кінцево ■. 
підсумку вирішують люди. Вирощування буракіг. 
будь-кому не довіриш. Поки з тоненького рожевого 
стсбел.шя виросте ваговитий корінь, йому сім разів 
доземно вклонитись потрібно, і не просто вклонитись, 
а щоб і рядки під шнурочок, і щоб у рядках не рід
ке й і б і vct о було, і щоб иапсильніші рослі.пки зали
шилися. Вперше на нинішніх осінніх жнивах пустили 
шестирядний буряковій; комбайн КС-6. Корінь ледь 
с.вьбіївся» з рядка, так і зостанеться в землі — така 
висока точність роботи мтгшішн. Звичайно, перем- < 
риємо час від часу, щоб жоден корни» не залишнеоп 
певпкопанн.м. Але ж го додатковий процес. От і поба
чили: добре проривзлі: сходи а треба було ще кра- ; 
ще. Знаємо, що в інших господарствах району пе ри. . 
і не два збирають буряки такими комплексами. В то- j 
му ж таки відомому колгоспі «Зоря комунізму», при
міром. Напрошується запитання чому б у районі не 
створити постійної школи молодих бурякозодів-* Іуз 1 
би мі; освоювали передовий досвід, передову іехполсь L 
гію вирощування буряків. Адже є у кого вчитись. У 
бригаді Героя Соціалісгпчпої Праці, лауреата премії 
«'Іонійського комсомолу В. Моторного збирають по 
500 центнерів цукрових буряків з гектара. Ми теж за 
такий рубіж. Ось тільки б освоїти їхні «секреті;».

ЛЕТУЧКА ПІДКАЗАЛА ПРОБЛЕМУ: 
райкомові комсомолу на.базі передових буря
ківничих колективів району можна відкрити 
постійну школу молодих буряководів. Слово 
за вами, товариші члени райкому! ,

З думкою про людей
В. І. ТРУШИН: — Нелегкі нинішні о.ііші жнива» 

Пасіть початок. Час копання буряків збігся із сівбою 
озимих обмолотом гречки та проса. А на підході — 
збирання соняшників. Успіх у Ці напружені дні гаї 
|.актує тільки іііко організоване соціалістичне зм-т/ 
іаг.вя. В господарстві напередодні бурякових жнив 
створено три збпралыю-транспортнпх загони. Іпатов- 
с'.кнй досвід використаємо сповна її па копанні буря* 1 * 
ків. Партком і комітет комсомолу всю організаційну 
і масово-політичну роботу зосередили саме в заіонах.; 
Адже вени сьогодні на передньому краї боротьби за 
врожай цукристих. У кожному загой Цс творено і ді^ 
тнмчьсое? партійяо-комсомо.іьська «руна. Дуже ве
лика відповідальність лягає на ці осередки. Комуніст 
та і комсомолені :іа місцях повинні повести за собоїс 
трудівників ланів, власним прикладом запалити їх на 
)спішне виконання соціалістичних зобов'язань.

тіа бральних ланцюгів, хоча заявка на них від кол
госпу, вже давно надійшла в «Сільгосптехніку».

ЛЕТУЧКА ЗВЕРТАЄ УВАГУ: районному 
об'єднанню «Сільгосптехніка» час повернути 
доброякісно відремонтований бурякозбираль
ний комбайн КСТ-3 колгоспові імені Калініна. 
Комбайн чекає комсомольсько-молодіжна лан
ка Любові Килимник. Комітет комсомолу ра-

I ионного об’єднання, допоможи дівйатам!

П. П. ТИЩЕНКО: — Ланка Валентини Григоренко 
трохи у виграшнішому становищі щодо техніки по
рівняно з лапкою Люби Килимник. У збиральяо- 
ірапспортпий комплекс, який працюй на її плантації,
і ходит:. новенький шестирядний комбайн КС-С. Тем
пи цієї машшпі вдвоє вищі, ніж темни КСТ-3. Одна
че й до старої техніки механізатори підійшли но-гос- 
кодарському. Напередодні взаємоперевірки юговпості 
мпінш до збирання у пас у бригаді демонстрували
роботу КСТ-3 з приладнаним шнеком викидання 
(власна конструкція). Нововведения дало змогу зби
рати буряки без ручної доочистки. Такі шнеки тепер

Для переможців у соціалістичному змаганні- вста
новили перехідні червоні вимпели, па їхшо честь що
дня підніматимемо прапори на щоглах у бригадах і 
і.а агітвагончиках. сім’ї одержать листи-гіодякн від 
щгав.тіш'я колгоспу, парткому, сільради і комітету 
комсомолу.

Піклування про тих, хто сьогодні в полі, а це в - 
основному молоді люди, разом із стимулами заохо
чення включає й культурно-побутові заходи. Зранку 
всіх до місця роботи доставляють автомашини. І’аря,- 
чі обіди привозять прямо в поле. Дитсадки працюють 
за жнивним розкладом. Для зручності необхідні то- 
гаги автокрамниця вивозитиме в поле до ксмбапаїї. 
Щодня пересувні агітвагопчпки достав.іятпмуть зай
нятим па буряках свіжі газети, журнали.

Словом, план такий: увесь комплекс організатор 
сі.кої і масещо-політшшої роботи має мобілізувати 
учасників осінніх жнив на успішне виконання сота 
ліс'іпчічіх зобов’язань, узятих на честь 60-річня Ве
ликого Жовтня.

ВІД РЕДАКЦІЇ; За межі колгоспу імені Калініна і 
Ноа^оархангельського району виходить розмова, що 
відбулася між партійними, комсомольськими пра
цівниками, спеціалістами сільського господарства та 
молодими бурякозодами під час летучки. Сподіває
мося, що комітети, райкоми комсомолу, котрих сто- 
суюіься порушені проблеми, прислухаються до цієї 
розмози.

ЕІА СЛОВАМИ Вячеслава 
Дороша, секретаря комі

тету комсомолу колгоспу «Ро
дина», все було гаразд. Чет
вертий відділок — на непога
ному рахунку.

( ось звітно-виборні комсо
мольські збори відділка. Відра
зу викликала непорозуміння 
звітна доповідь Марії Івано
вої, секретаря первинної. Про 
найважливіші питання — про 
участь комсомольців у соціа- 
'дієтичному змаганні за право 
підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу до 60-річчя Велико
го Жовтня, про проблеми на
ставництва, про раціоналіза
торську роботу (нема жодного 
комсомольця - раціоналізатора) 
у- або говорилось мимохідь, 
або ке згадувалося зовсім.

Взагалі доиоаід/. нс пробуджуиа- 
«Н де рімдумії», ні до суперечок, 

ііооудонаїпі попа була за «клйспч- 
ііою» схемою. Спочатку про зна
чення того чи Іншого питання, по- 
*н»т про йою кеамкоііапич номсо-

ф Звіти і вибори в комсомолі

А ЧИ БУЛИ ЗБОРИ?
Післямова до звітної доповіді комсорга
мольцямн і... гіере.хід до паступно- 
ю пункту. Чому задумана справа 
зірвалась, чому а оріаіпзації низь
ка ще ініціатива — па ці питання 
доповідь не давала відповіді. Ска
жімо, добру справу почали комсо
мольці четвертого відділка — шеф
ство над сільською школою. Виді
лили вожатох-вііробіїичіїііків у ко
жен клас. Спочатку жпаво взялися 
за справу. Л далі осе затихло. «Са
мі комсомольці винні», — пролуна
ло в доповіді секретаря.

Як не гірко про цс говори
ти, але складалося таке вра
ження, що секретар комсо
мольської організації «заощад
жувала» образи і претензії до 
комсомольців протягом року 
і ось лише тбиер відважилась 
їх висловити,

Взяти, наприклад, «Комсо 
мольськіїй прожектор». У до
повіді відмічалося, що «зай
мався він дрібницями, у спра- 
г.п виробництва не вникав*-. 
Додамо до цього, що за рік 
штаб «К.П» випустив усього 
шість номерів «Прожектора». 
Невже члени бюро тільки за
раз дізналися про це?

Прикро, звичайно, що в ру
ках штабу відділкової комсо
мольської організації «Прожек
тор» не став інструментом опе
ративного втручання у вироб
ничі діла.

Ось хоча б такий факт. 
Комсомольці Віктор Оронам та 

Володимир Марич з легкої ру
ки своїх товаришів по спілці 
спокійнісінько «відпочивають» 
нині вДома, тоді, як у госпо
дарстві робочі руки неабияк 
потрібні. Йдуть напружені 
осінньо-польові роботи, а хлоп
ці вдані гупали собі відпочинок, 
їм же, мовляв, ДО армії йти. 
І роба зберегти сили.

Аче бюро і штаб «КП> зай
няли ііеігіральну позицію. Бю
ро збиралося язе від часу.

На зборах мова пішла не еро 
стиль робота бюро і ною секрета
ри, а зовсім про інше. Тнлиюю но
тою в доповіді секретаря прозвуча- 

а ,Іа •’ЗСНвНІСТЬ КОМСОМОЛІ.- 
. і ов п'®' ,,ере: нсТ гаснуть доб
рі почниаиня. Ая; суворі рахунки і 

комсомольське бюро, і секретар ма
ли пред’ивнтп насамперед собі. 
Тим більше, що у всіх у пвм’яіі 
••уцовніі приклад того, як справа, 
по-справжньому цікава й корне»3- 
захопила комсомотьців (маїться н* 
увазі рух «Комсомол — сільськії; 
школі»). Комітетові комсомолу тре- 

було серйозніше поставитись до 
Ц-.сї справи, спрямувати діяіьиість 
КОМСОМОЛЬЦІВ. Тс. ЩО В місцевій 
««колі діють гуртки по землеробству 
* по вивченню сільськогосподар
ських машин, — справа комсо
мольців.

Але повернемося до звітних 
зборів у відділку № 4. но пози
ції комітету КОМСОМОЛ) кол
госпу «Родина--. Я все чека.чд^. 
підведеться Вячеслав Дороїк ’ 
еідверто скаже: «Ці збори — 
урок і для комітету комсомолу, 
і ДЛЯ мене. Прогледіли МИ ОД" 
гато...»

Так воно й сталося- Признав
ся секретар, що відверта роз
мова з комсомольцями не ті' 
йшла. Л. ЗГЕРСЬКА.

Доліпіськнй район.
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НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

її працю гідро оцінять.

ВІДПОВІДДЮ 
ПЕРЕД 
КОЛЕКТИВОМ 
£ ГПВРОБІТі ІИі\.П органів 
** внутрішніх справ області з 
неослабним інтересом вивчають 
проект нової Конституції СГ-’СР. 
У ньому відбито всі сторони 
нашого життя, видно, як роз
ширюється і поглиблюється со
ціалістична демократія, чільне 
місце відведено правам радян
ських громадян. Але, як відо
мо. права та обов’язки поруч 
ідуть...

Нашій країні постійно потріб
ні робочі руки. Кожна людина 
прагне'внесги свою частку у 
справу комуністичного будів
ництва. і вона може буч п впев
нена — її працю гідно оцінять. 
Інакше й не може бути в су
спільстві. де одно з найвищих 
почесних звань — звання Герое 
Соціалістичної Праці.

На превеликий жаль, іще 
не перевелися дармоїди, трстїіі, 
як їх називають у народі. 
В. І. Ленін казав, що шахраї і 
дармоїди — дві сторони однієї 
медалі 3 ними необхідно вести 
рішучу боротьбу.

Органи міліції виявляють та
ких осіб, з активною допомо
гою громадськості ведуть з ни
ми виховну роботу. Більшість із 
наших «підшефних» працевлаш- 
товуєтьсч. Але знаходяться н 
такі, що ігнорують попереджен
ня' міліції, іїе звертають уваги 
на громадськість. їх ми притя
гаємо до відповідальності. Цьо- 
ю року жителів міста Кірово
града Георгія Кирилова, Мико
лу. Водяницькзго. Василя Ве
реснула, Володимира Можаева 
та інших молодих людей, які 
хоч і мають спеціальність, але 
ухиляються від роботи, живуть 
за рахунок інших, допускають 
•правопорушення, було притяг

нуто до кримінальної відпові
дальності. Нерідко ось такі лю
ди. щоб роздобути кошти для 
кпувапня. йдуть на крадіжки, 

- грабежі, - Минулого, місяця за 
крадіжку власності громадян 
засуджено • кіровоградців Во
лодимира Ко-заля і Валентин', 
Зайцеву.

Хотілося б поділитися таки
ми думками. Па багатьох під
приємствах країни борються за 
звання колективів високопро
дуктивної праці, високої куль
тури і зразкового громадського 
порядку. Чимало дільннц. змін, 
бригад.;підприємств і в нашій 
області вже досяглії певних 
успіхів у цьому. їм допомага
ють ради профілактики право
порушень і зміцнення трудової 
ДГСЦИП.'НЬП. які створено в ко- 
‘«ектявах/ На Кіровоградсько
му ордена Знак Пошани завод.' 
тракторних гідроагрегатів імені 

. XXV з’їзду КПРС. заводі ра- 
. діовиробів. олександрійській 

шахті «Свіглопіяьгька». інших 
підприємствах їхню роботу па-- 
лагоджено добре. Та ще чима
ло таких колективів, де по- 
блажлпво ставляться д.о поруш
ників^ правопорядку і трудової 
дисципліни, прогульників, літу
ні» І в тому, що вони ще не 
перевелися, чимала вина керів- 

; ішків-підприємств, громадських 
! організацій. Ці керівники не по

рушували клопотання про по
збавлення таких горе-робітни- 
ків премій, інших пільг, які пе
редбачає закон.

Тому я вважаю за необхідне 
статтю 60 проекту нової Кон
ституції СРСР доповнити так: 
«.Особи, які злісно ухиляються 
від суспільно корисної праці, 
несуть кримінальну відпові
дальність перед законом, а ті, 
хто порушує трудову дисциплі
ну, або ж сприяє цьому, по
збавляються всіх пільг, перед
бачених законом, і несуть пер
сональну відповідальність пе
ред членами свого колективу».

Можливо, таке доповнення 
подіє позитивно па деяких лю
дей, змусить їх задуматись про 
відповідальність і перед зако
ном. і перед своїми товаріш’а- 
мн по роботі. '

В. ЯНИШЕВСЬКИИ. 
начальник відділення управ
ління внутрішніх справ обл
виконкому.
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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ВЧАТЬСЯ ВЧИТИ

Листя клена долу опада... 
Хай іще глибока неба просінь... 
Але диха холодом вода — 
Це приходить непомітно осінь.

»Молодий комуялр

НАСТУПНИЙ сірі'іа.'іп іоіапи та дівчатв об* 
ласті. Робітник Кіровоірадсько- 
ю рем іааоду «Укрсільгоспгехні- 
кн» В. Шевченка «це в жовтні 
чонан другий рік ■ п'ятирічки. А 
і рупко.мсорг КОМСОМО.'И.СІ.КО-МО- 
лодіжяоТ ферми колгоспу «Ко
муніст» Нопомиріородською 
заііоіі}• .4. Мельнччсико перед 
сиптом рапортувала; «На коро
ву надосію по '1615 кілограмів 
г.іоло:«а>. ІОіі:. впевнено йііічл 
цо мети. ВИКОНУЮЧИ історичні 
рішений XXIV $’ї«ду КПРС.

Єгорозича Лдонііі;|. і олову кол
госпу імені Дзсржннського Зііа- 
м’япсььоги району Володимира 
Григоровича Ллснї.кова. бри
гадира комсомольсько-молодіж
ного колективу мсхаиі.'іатооік 
колгоспу сЗорч комунізму» Но- 
воар.кангельського ревону Васч 
ля Івановича Моторного та «цс 
чотирнадцятьох прославлених 
ірудівникіп нашого степового 
краю.

51 річижио Великого Жовтн.і 
■шсокнми успіхами у праці зу-

Минав 1970-й, рік, коли було 
зібрано найвищий урожай зерна 
за всю історію країни. ■ • коли 
першу колію на місячній по
верхні проклав радянський «Лу- 
ноход-1». Естафету пригінна 
1971-й. перший рік дев’ятої 
п’ятирічки. Це бтв рік XXIV 
з’їзду КПРС. І молоді сгепів- 
чанн зустрічали цю знаменну 
лагу в житті всього радянською 
народу високими показниками 
u труді. Право підписати рапорт 
з’їздові здобули колективи авго-

тресту «Кіровоградсіл«.- 
суд». Ба.іахінського вуїлерозрі- 
іу, Добро.че нічківською рай 
об'єднання «Сільгосптехніки», 
колгоспу імені Калініпа Долин- 
ського району, та інші.

У квітні ми вітали позик Ге
роїв Соціалістичної Праці — 
машиніста екскаватора Голоп- 
нівського розрі’.у комбінату 
«Олександрія вугілля» Дмитра 
Олексійовича Бе.чоланогкоаі. го
лову колгоспу «Росія» Олек
сандрійського району Івана

У Будинку політосвіти Відбувся обласний 
і иденнии семінар пропагандистів комсомоль

ських політгуртків, у яких вивчаються курси 
« Актуальні проблеми політики КПРС» та «По
літика КПРС — марксизм-лснінізм у дії», 

часники семінару прослухали доповідь сек- 
ре.аря обкому ЛКСМ України В. Мальцева 
' -ро дальше поліпшення ідейно-виховної ро- 
КПРС»Є'ОЄД МОЛОАІ у со5тлі Рівень XXV з'їзду

З лекціями перед пропагандистами виступи- • 
ли викладачі кафедр суспільних наук кірово
градських інститутів, лектори товариства «Знав» 
)>я», партійні й комсомольські працівники, 

лухачі семінару побували на відкритому 
енін.ькому уроці на зазоді «Червона зірка», 

гереглянули хронікально-документальні філь
ми, поділилися доезідом, обгозорили ряд ціка
вих проблем.

ТИЖДЕНЬ

• РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

СЕБЕ - ДЛЯ ВСІХ
0’11 завжди прислухається до старших. 
** «Віддай себе своїй справі— і ти бу
деш ближче до мсти», — ці напутні сло
ва комуністки Надії Ларіонівші Мельни
кової він почув тоді, коли ІЦЄ 113 буїк, 
групкомсоргом ферми. І дбав про те, щоб 
зростали надої молока .від хорів, яких, 
він доглядає. Тепер же — думка про 
кожного з товаришів но фермі. Бо він 
Володимир Міщенко, тут ватажок’ усіх 
молодих тваринників.

Але сьогодні зранку розмова була не 
про надої.

— Працювати ви вмієте, — казав груп- 
комсорг. — А ще до чого інтерес? Ось пе
речитал:. книжки про ГІорнка — «Людина 
з легенди», «Лейтенант Базіль». «Далеко 
від Батьківщини». Цікаво було слухати 
резповіді, ветерана ще про двох героїв, 
які вчилися у нашому сільськогосподар
ському технікумі, — про Ів.іпчснка і Ка- 
леидіска. Але її поруч нас живуть і пра
цюють такі ж прості іі прославлені лю
ди, та ми рідко замислюємось пад чим, 
звідки починалася їхня велич.

( Володимир назвав імена двох Героїв 
Соціалістичної Прані — головного агро
нома колгоспу Л. М. Цимбал та бригади
ра механізаторів С. О. Го.ччарка.

— Цеп ударний тиждень присвячений 
53-й річниці Великого Жовтня. Тоді, в 
1970-му, відзначали віковий ювілей Іллі
ча, — заговорив жвавіше комсорг. — І ось 
такі люди, як ні двоє, могли з гордістю 
скасатп, що за післявоєнні -роки вони 
подвоїли врожай колгоспної ниви. З гек
тара вже було не 140 пудів, а до трьох
сот.

— Я читала, що Тоді, в І944-.м\', при
міські колгоспи мали 70 коней і 45 волів, 
а в 1970-му — 90 тракторів.

Нарешті, про надої. Володя запитує у 
Г. П. Туренко однієї з найдосвідчеіііших 
доярок:

— Чому навіть у дні, коли вдосталь со
ковитих кормів, меншає інколи.молока?

— Одного разу ми нагодуємо корів, ін
шого перегодуємо. О і і псуємо -таких, як 
твоя Люта чи Кирпа. Про час годівлі і 
про точність у раціоні я кажу.

Міщенко радий, що знову згадали про 
йен о рекордисток які щодня дають потри 
відра молока. Він підрахував: якби щодня 
було так віл кожної корови, то за рік 
можна мати по Э тисяч кілограмів.

Але й без рекордисток с про що рапор
тувати. Сам Міщенко щодня має пудові 
надої, вже'веде рахунок четвертої тисячі 
За ним — Галя Олефіренко. вона на яки
хось два—три десятки кілограмів від
стає. Та обо? впевнені, що до 7 листопа
да буде по 4050, як зобов’язувались па 
весь ювілейний рік...

Ніна Пугач і Олена Грс-чаїїівська скла
дають «техмінімум» завідуючій фермою: 
та запитує їх про те. що допомогло їм 
випередити навіть ферму В. І. Мельникова.

— У пас немає жодної ялової корови. 
А тепер ще й сто двадцять теличок понов 
нили стадо. Ось і будуть нові рекор
дистки...

— Якщо, звісно, ми їх виплекаємо де» 
таких, як ці дві, — додає Володя.

Поспішають усі до корів. Чисті, нагодо
вані — круторогі стоять біля ясел. ВОЬ'ІІ 
отримали новий «пайок» (додамо, що кор
мів у колгоспі імені XX з’їзду КПРС зби
раються піші заготовити більш як на пів
тора року). І якось .чавіть дивно, іцо мо
лодий дояр Володя* Міщенко вправніше 
працює за досвідчену Г. П. Туренко. Він 
і масаж вимені швидше зробив, і по забув 
внмі-тн його та витерти сухим рушником.

Але доярка зі стажем не ображається, що 
тепер частіше хвалять ие її, а того, у кого 
вона наставницею Жінка радіє:

-» Молодим гак і лишіть. У них же. сил 
більше. І зоотехніка можуть замінити.

Володя вдруге йде до рекордистки, пе- 
ревіряє. чи пом'якшало затверділе вчора 
вим’я. Потім до наставший:

— Давайте я вам допоможу.
Так. він хоче, щоб цифра була високою 

і у нього, і по всій фермі. /X перейти ко
лективом тритисячн ій рубіж іще в листо
паді — це немало, і нелегко. Тому ва фер
мі всі дбають про всіх про кожного.

Та у Володимира думка не лише про 
справну цифру на фермі. Тим-то після 
обіднього доїння знову Чути його голос:

— Кілька днів.тому через паш район 
їхали на конях хлопці з Повоукраїнци —- 
це був похід «Вершники революції». А з 
игімн — полковник у відставці, ветеран 
Червоною козацтва. Один чоловік зустрів 
ного па вулиці й вигукнув: «Та це ж паш 
комісар!»

У червоному кутку ферми тривала роз
мова про вершників революції. Потім Во
лодимир розповів дівчатам про обласний 
зліт учасників походу «Шляхами слави 
баті ківі-, і всім було приємно, що команда 
бобрішчап мала найбільше спортсмєнів- 
рпзряднпків. Володя тоді я: сказав:

— А у пас іще й не кожен значківець 
ГПО.

Згадали П. Гуріїїа Л Назаренка. О. Бе
лоусова. яких завжди видно на стадіоні 
місцевої восьмирічки з учителем П. II. 
Олексіенком. ! не забули про соромливих 
дівчат, яким «незручно» бігати па стадіоні 
разом з хлопцями.

— От якби у Галі Олефірспко поруч 
ордена Слави був ще й золотий значок 
спортсмена, про неї писали б усі газети,— 
прогнозував Володимир.

Додому йшли всі гуртом, радісні п ба
дьорі. І приємно схвильовані. Бо сповна 
віддали себе своїй справі і були щирими 
переч собою та щедрими перед людьми...

М. ВІНЦЕВИЙ.
Бобринецькпн район,
колгосп імені XX з’їзду КПРС.

ЫЕ ВСТИГЛИ пролунати 
1 1 перші слова вітання, пер
ші «Ну як відпочпвалось?» і 
пайнесподівапіціі відповіді, не 
встигли свіжопофарбовапі аудя 
юрії звикнути до дзвінких го
лосів. а вже знову зібрано ре
чі. знову звучать напутні сло
ва. прощальні, але всеодпо 
веселі студсвтсі.кі пісні.

— А знаєш, ми знову в тому 
ж селі будемо. Ог здорово! 
і тепер концерт для жителів 
організуємо...

— Ну, то як, О.'іепко 
гаємося?
збираюсь плентатись у 
Обіцяю 
бульб за п’ять хвилин!

— Ой. хвалько, нехай 
зустрінемося з тобою в полі...

Зустрінемось V колі... Пішій 
відбуваються ці зустрічі. Бо за 
доброю традицією студенти ву

На цей раз я
, позма- 
вже не 

' хвості, 
кошикнакопувати

лишень

зів та учні технікумів перший 
осінній місяць проводять па 
ланах своїх підшефних кол
госпів і радгоспів, допомагають 
їм збирати врожай картоплі 
овочів і фруктів.

Студентський меридіан

Зустріч
Давня дружба зв'язує сту

дентів Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарською ма- 
шішобудуваїшя з грудівшіками 
поліз Добровелпчківського ра
йону. Студенти, науковці вузу 
допомагають підшефним впро
ваджувати у себе нову.техніку 
і технологію, передові метр,Ції 
праці. Студені н часті гості і в 
сільських школах, будинках 

г

культури. Тож і не ДИВНО, ЩО 
на полях району працює піші 
понад триста майбутніх маши
нобудівників. Ще чоіириста 
хлопців і дівчат цього ж вузу 
допомагають збирати врожай

V полі
колгоспникам сусіднього райо
ну — 1 Іовоукраїїісжбі о. Понад 
п’ятсот студен гін Кіровоград
ського иедаіоіічіюго інсіиіфту 
виїхали до Компанійського та 
Бобринецького районів. Радо 
зустріли хлопців з факультету 
фізичного виховання V підшеф
ному колгоспі імені Ватугіна 
Кіровоградського району. Туї 
студентам довіряють: рік і ому 

(іриїздпв сюди студентський бу
дівельний загін майбутніх пе
дагогія. Вони своєю роботою п 
завоювали цю довіру. Сьогод
нішні помічники теж ділами 
підкріплюють її на полях.

З нетерпінням чекали сту
дентів V колгоспах і радгоспах 
області. Адже там знають, що 
юнаки і дівчата вміють працю
вати по-справжньому. А те 
звучатимуть у селах пісні, зби
ратимуться після роботи люди 
п клубах та будинках культури. 

/Для них — студентські концер
ні. вечори відпочинку Вже го
тові до виїзду члени агітбрига
ди «ГІіфагор» іа вокально-ін
струментального а 11 еа м бл ю
«Явір» з машинобудівного ін
ституту. їхні вересневі висту
пи — теж для трудіоппкін ПО

ЛІН. Бо вересень для егудептів— 
місяць трудовий.

Н. ВІКТОРОВА.
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ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

І

МОТОЦИКЛЕТНИЙ (порт — 
спорт сміливих, мужніх і силь

них. На Кіровзградщнні він давно 
вже захопив сотні юнаків і дівчат. 
Сама історія розвитку мотоспорту 
г.а Україні і в нашій області 
сприяла тому, щеб пізнати і полю
били ного. БІе на початку шістдеся
тих років Кіровоград слав місцем 
проведення відповідальних спортив
них поєдинків з мотоспорту. Тут, на 
тросовій трасі «Завадівка». прохо
дили щороку першості України, 
чемпіонати Збройних Сил і країни, 
багато різних традиційних змагань, 
спартакіади республіканського і все
союзного значення. Кіровоградці 
золі в узнали іменз видатних радян
ських мотокросменів: чемпіона світу 
Віктора Арбекова, призер з чемпіо
нату світу Ігоря Григор'єва, пере
можців і неодноразових призерів 
країни з кросових гонок Юрія 
Агсєва, Леоніда Чорного, Сергія 
Кадушкіпа, Зігура Ка.тьпіса, Мико
ли Соколова.

Всіх їх нам ке раз довелося по
бачити в «роботі» — па трасі під 
час напруженої боротьби за nq?c- 
мегу. В ті захоплюючі хвилини кі- 
рєвоградці пізнавали тактику і тех
ніку їзди кожного з них, вввмалн 
характер кожного, їхні особисті 
«почерки»,

ІЦе більш підвищив«. і спортивний 
авторитет нашого обласного центру 
після того, як 1965 року було впер
ше проведено міжнародну зустріч 
із кросових і опок.

Але у нас не було досвідчених 
тренерів. Навіть Кіровоград :іе мав 
такого наставника і вихователя, 
який бч міг навчи ги початківців і 
тростити справжніх спортсменів 
високого-класу. 1 ось початок було 
зроблено.-До Кірове грала запроси
ли відомого в чаїній країні кросмс- 
г;а, неодноразового призера і чем
піона Збройних Сил Радянського 
Союзу і чемпіона країни в класі ма
шин 125 кубічних сантиметрів май- 
чтра спорту Леоніда Чорного. Кіро- 
г.оі радці до цього не раз бачили 
него виступи на своїй трасі, знали 
него як умілого вихователя почат- 
ківців. І наші спор теме нн стали час
тіше виходити па траси республі
канських змагань.

З J4’j3 рину лі Кіпояо:;разі щороку 
проводиться традиційний рсспублі«ан- 
с.ьккй мотокрос па іпіи*з імені С. М. К(- 
Ьев;?. Статуетка із юбвяженії-.ім полум’я
ного трибуна революції, відлита вмілими 
рудам» червоно іоріппІЕ. стала перехід- 
нике призом них тмзгаиь. Почесна наго
рода рідко залишала межі нашої об
ласті.

Стяло традиції ю (но'інпаючи л ИМИ) ро
ву) прлподнг'і и Олекс нідпії змагання на 
Мубон України з мотокросу. І цей нере- 
-'ідпмн приз паші клубні команди рідко 
піддавало своїм суперник їм. Тепер уже 
Кіровоградшніїа ві-ла серйозну боротьбу 
■а загальну першість у республіці. Де
далі частіше воча лобишілася в цьому 
пенппх уепіхів і іпіпі перебуває в групі 
лідерів.

Безумовно, то цього бучо досягнуто 
зусиллям и спортсменів не тільки об.іас- 

і ното центру, а іі ряду інших міст і ра- 
j Бонів області, і передусім Олександрії. 

Поступозо між кіровоградцями та олек- 
І саіідрійцямн відбувся ро.іподіт видів 

чмууоциклеєних змага-іь. які влііи :іаб«->- 
лечувалн твоїми командами на офіцій- 

I них зустрічах першості України. Гак, 
І наприклад, па крос ті іондп. як правило, 

завжди їде команда, укомплектована
■ цілком кіровоградськими спортсменями. 
І Бонн ж внстуїіаюгь у багатоборстві. 
J <)лсисаіідр.іііці «спеція.іізувллися» на гон

гах но іаревій т.з льодяній доріжках, на 
іподромі, а шосгбіїо-кі'ьпевих гонках та

h і>алі. Такий розводі з дає певний ефект 
І і в загальних зусіп.іях до найвищого 
В рівгя в мотоспорті на Україні.І Нагадаємо, що за період 1961 — 
І 1977 ро.-ііз кош.нди Кіровоградської І ібласті на офіційних змаганнях
■ р<тп\б.тікаись!« го значення з різних 

аядів мотоспорту 15 разів ставалив чемпіонами і майже стільки ж при-
■ зераші. В особистому заліку паші 

спортсмени більше сорока пазів
К. г-иборювали стрічки чемпіонів, а різ-
■ них м?лалеп одержали близько ста.

Хто ж вони, ті. що так паполегли- 
В во відстоювали честь нашої облас

ті? Це неодноразові чемпіони В. Да- 
К і плов, брати Анатолій і Володимир 

Купрієїіки, 1. Коробовськчй. брати 
І Валентин і Василь Бородаї, С Ком-
■ лик. В. Грабозець. О. Флорпнський, 

Є. Рибадьчепко, Людмила Настоя-
№ ща, яка вже тричі завойовувала 
К чемпіонський титул. Це й багатора- I зові призери 0. Фомін, Б. Нестеров;

М. Більбаченко, С. ЧудиноБИЧ, 
В. Суипчі, В. Мераценкб, М. Оси- 
челко, Ф. Проценко, Надія Бонда
ренко.у НИНІШНЬОМУ спортивному 

сезоні Кіровограді не здавали 
своїх позицій. У зимовому мотокро
сі призерами стало О. Флорнпськнй 
і на‘ії вихованець В. Бородай, який 
виступав від армійців Києва. Чем
піонський титул у гонках на льоду 
(клас машин 125 кубічних сантимет
рів) здобув олександрійський спорт
смен В. Сушші, а його товарній по 
команді В. Чмир поділив друге й 
третє місця з ровенчанпном 
Л. Шмарчуком. 1 тільки необачність 
одного з гонщиків нашої команди 
ке дала можливості їй перемогти. 
Мова йде про недисциплінованість 
.4. Оспчспка, якого зняли із змагань 
за небезпечну їзду. Наша команда 
з і їй ці. а чемпіоном республіки з шо- 
с енпо-кільневпх гонок, що проходи
ли в Києві. Однії із членів команди, 
В. Сиром»гпнков, стаз чемпіоном у 
своїй групі серед юнаків (125 куб. 
см).

Скільни
нас
буде?
• .МОТОСПОРТ
ПРОБЛЕМИ
МАСОВОСТІ
І МАЙСТЕРНОСТІ

У першссті України т мотокросу иі- 
ровогрипекка команда була сьомою, о 
О. Кос горн виборов бронзову медаль у 
і ласі машин 125 куб. см. Високим до- 
сягпснінім була перемоія Нашої команди 
в таких складних змаїанії-іх. і:ь багато
денні гонки на першість України, що 
відбулися н Коломиї. О. Ф іорипськиїї ту г 
’.умів вибороти чемпіонський тигУ’і (250 
• у б. см). Кілька очок не вистачило 
С. Чудинопичу для одер канни бронзо
вої* м-дялі. і він з а.то кольніте я четвер
тим місцем. У кросових гонках на мото
циклах :і коїяскамм і в «часі машин 
125 куб. см (юнаки), »но відбулися теж 
на Іваио-Франкікіцині, наші земляки по
сіли четверге команди“ місце.

Нещодавно кіроі.огоалці повернулися т 
Красно іона, де відбулася першість Ук
раїни з мотокросу серед юнаків та 
хлспчитЛв, які виступали на мопедах 
(50 куб. см). Наш Анатолія Ліісгнко 
(125 куб. см) фінішував восьмим, а його 
молодший колега Серпії Понов зумів 
прийти п'ятим. Цього було ДОСІІ'Ь. щоб 
команда одержала «бронзу».

Всі ці здобутки в мотоспорті ста-- 
ли можливими завдяки наполегли
вій роботі і вмілім у вихованню ба
гатьох спортсменів, котрі з року в 
рік попозиюють наші збірні коман
ди: в Кіровограді—під керівництвом 
заслуженого тренера УРСР, почес
ного майстра споргу Леоніда Мико
лайовича Чорного, ч Олександрії — 
рстераиз мотоспорту Аизголія Мє- 
фодійзвлча Л-згутіпа. 11а рахунку 
кожного з них більше десяти підго
товлених майстрів спорту, десятки 
кандидатів у майстри і першороз
рядників. Дехто з їхніх вихованців 
у свій час виступав у складі збір
них команд України і чавіть СР< Р 
па міжнародних змаганнях. Це. 
зокрема. А Кулрієяко. І. Коробов- 
ськии. С. Комлик, Є. Рнбальчспко, 
О. Флорннськпй.

Похвали заслуговують надійні 
гіг’лічилки Л. М. Чорното В. М. Гон
чар тв та С. М. Чудііпович.

«Чим же нині зайняті наші про
відні мотогонщики, які завдання 
стоять перед ними на найближчий 
час?» — запитують ваші уболіваль
ники.

Під завісу літнього спортивного 
сезону па Кіровоградіцииі ще від-

будуться (в жовтні) традиційні рес
публіканські кросові гонки па приз 
імені С. М. Кірова і мотокрос па 
Кубок України. До цих відповідаль
них зусірічсй і готуються кращі мо
тоцикл ісгн клубів ДТСЛАФ.

Іноді від уболівальників мото
спорту .можна почути й таке запи
тання (або скоріше нарікання): 
«Чому тепер у Кіровограді так мало 
проводиться могозмагань на висо
кому півні?» Передусім слід зауза- 
жнтп, що явище це не таке вже й 
рідке. Судіть самі. 1970 року на Зз- 
гадічській трасі відбулися фінальні 
республіканські змагання з мото
кросу .за програмою V Спартакіаді), 
а в 1971 1972 1974 і 1970 роках у 
вас проходили Всесоюзні змагання 
з мотокросу. Крім того, майже що
року в Олександрії клубні команди 
республіки виборювали Кубок Ук- 
раї:ін, до цього треба додані й крос 
на прів імені С. М. Кірова.

Хіба цс мало? Безумовно, ііоріпияло і 
шістдесятими роками и сімдесятих у Кі
ровограді відбувалося метис великих 
мототмагань. Пояснюється цс тенден
цією р>> яіінрсіїи-і їхньої географії, що 
цілком справедливо, маючи на увазі їхнє 
пропагандистське значении серед молоді 
республіки.

Не слід забувані іі те. що нова, Каїс- 
рииівсьі а траса виявилась більш при
датною дли автомобільних кросових го
нок. які іі відбуваються у г.ас в остаїші 
роки.

Щодо р<. пгіірепия географії проведен
ия амаїаііь, то в цьому напрямі діє Гі 
•федерація мотоспорту нашої області. Мо
тоциклетні кроси та і піні поєдинки вже 
«іс ра> «виносилися» з Кірової рада в 1)о- 
і-оукраїїіку, Знам’янку, 
•Саітяоводськ, Долшіську, _____
ї цс давало свої позитивні іаслідки. В 
цих містах і районах спсьтерії’алась 
активізація в розвитку мотоспорту, тут 
№кі з місцевих спортсменів досягти 
значного підвищенні» рівна майстерності, 
їхні команд.» па обласних змагашгях 
боролися за першість па рівні з ніроио- 
градцями. Торік п Олександрію на зма
гання ча Кубок України прибулії клубні 
комапдн не тільки з Кірбт.огріда і з міс 
невого клубу (автошкола ДТСЛАФ). з іі 
.з Коміїаніївкп т.з Знам’янки. І вони непо
гано показали себе на трасі. Пс перші 
вісники того, чю я ролі районів спор
тивно-технічні клуби ДТС АЛФ від зма
гань простішою типу (таких, як фігурне 
вод і ніш мотоциклів та багатоборство) 
переходить до складніших нидів. Зростає 
їхня спортнвио-тс.хнічка база, до керів
ництва секціями приходить лоев'лчені 
тренери, тому зростає й майстерність 
спортсменів,Д ЯК з масовістю г. мотоспорті? 
” ІІоо це багато і:с схажеш. Вона 
ще, порівняно з іншими видами 
споргу. не досить висока. Торік про
цент ■мотоснортсмсіїів області від 
усіх охоплених військово-технічними 
гидами споту в організаціях 
ДТСЛАФ дорівнював 4-м. Вісім 
процентів від усіх підготовлених 
спортсменів становили мотоцикліс
ти Б чому ж причина? Трудноті в 
розпитку мотоспорту. па які раяіпіе 
посилалися районні й міські комі
теті! ДТСААФ, в основному усуну
то, майже в кожному районі ство
рено споргнвпо-техиічві. клубі!, <цо 
мають можливість придбати необ
хідну спортивну техніку і налагоди
ти роботу мотосекнін. Крім того, 
щороку зростає армія власників мо
тоциклів. їх треба .залучати до мо- 
іогургків і готувати з них спортсме
нів, як цс успішно роблять V 1ІОВО- 
україиському районі, де в багатьох 
колгоспних первинних організаціях 
ДТСЛАФ культивують мотоспорт. 
У змаганнях тут беруть активну 
участь не тільки юнаки, а в дівчата.

Цього не скажеш про такі райо
ни, як Добровеліічкіпський. Устпнів- 
ськин, Пстрівськпй та Вільшан- 
ський, де мотоспорт «перебуває» ли
ше на папері.

Зовсім ненормально в тс, . що з 
п’яти звгошкіл ДТСЛАФ. які діють 
в об ласі і. мотоспортом по суті зай
маються лише дві — Кіровоград
ська та Олександрійська. А хіба ж 

; п Ульяповні, Малій Виспі чи Боб- 
рІНІЦІ гірші -.МОВІ) для розвитку мо
тоспорту? Мабуть, мотосскпії в цих 

. навчальних закладах не мають па- 
1 лежпзї підтримки з боку адміністра

ції лзтошкіл і їхніх цінових оборон
них та комсомольських організацій.

Олександрію
Компановку.

С. ОЛОРСЬКИЙ, 
заступник завідуючого поза
штатним відділом пропаганди 
і військово - па тріо пічного 
виховання молоді обкому 
ДТСЛАФ.

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у еівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУН ХР» - 
оріан Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кирояоірад. 
Газета печатается 

на украинском языке.

ЗІбОіО. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарськогс, 34. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
е.-дділу листів і масової роботи—2-45-34, відділу еій- 
ськсво-патріотичнсго виховання та сперту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрсва 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глінкн, 2.

БК 17129. Обсяг 0,5 друк, грщ Індекс 61197* Зам. № 3S9.

I

Тираж 66 660.

НІЧИЯ, 
АБО ПОРАЗКА

«Зірка» — СКА (Киїе| — 0:0
Кнїесьиі а|Лзінці мали можливість перекопатися в то

му, що «Зірка» — суперник більш ніж серйозний. По
разка вдома з рахунком 2:0, певно ж, пс забулася, і в 
Кіровограді ГОСІ і в першу чергу взяли під ШІЛЬНІІЙ конт
роль форвардів «Зірки» та зміцнили оборону гравцями 
півзахисту. Не роблячи секрету з того, що очки їм дуже 
потрібні (адже заочна дуель армійських команд Одеси 
і Києва не па корпегь останніх), гості все ж рідко ризи
кували атакувати ворота «Зірки» більці-мспш великими 
силами.-(ліме безпомилкова гра біля своїх воріт, чітка 
взаємодія іранців дала змогу киянам завершити матч 
унічию.

«Зірка» в матчі з київським СКЛ діяла нідіюсєііо і, 
незважаючи на нульову нічию, цілком можи записан! 
зустріч у свій бойовий акіиз. Футболісти вііГішяи на 
поле максимально зібраними і, запропонувавши супер
никові високий темп, витримали йою до кіпця матчу, 
перегравши киян на всіх ділянках поля. Голів у цьоіму 
цікавому матчі не було забито, хоча кір ззогр.ідці в кіль
кох випадках були дуже близькими до мети. Вже в пер
шому таймі Алексеев, набігаючи паралельно лінії поріг, 
но інерції проніс м'яч па позі перед пустими ворогами. 
У другому таймі, чудово обігравші! захисників, він 
вивів на ударну позицію 1 Ірсаковського. 1 лише в остан
ню мить киянин устиг вибити м’яч па кутовий. Друга 
нолоіипіа зустрічі особливо воміпю виявила перевагу 
господарів. Хвилин двадцять кіровоградці не відпускали 
гостей з їхнього штрафного майданчика. Та захист 
армійців діяв самовіддачо. Па останніх хвилинах після 
подачі кутового, м’яч буквально борсався від ногапи 
фуіболісіі.з па лінії поріг, але й на цей раз щасг-л бу.ю 
на боні гостей.

Матч, безумовно, показав кращі якості «Зіркіі-77». 
Висока техніка, взаєморозуміння ліній, спрямовапістьп.і 
ворсі а. широка палітра тактичних малюнків — усе не 
ііе могло залинші її байдужими глядачів.

Гра суперників сподобалася всім, а ось повсдіїіьа 
окремих горе-уболїва.-зьінжів на стадіоні під час матчу 
не може не обурювати. Зустрічі мало не зупншія суд
дя — па поле з трпбуїні полетіла порожня пляшка. Цій 
ганебніш випадок не перший. Під час одного із серпне
вих матчів було впчвлепо тих, хто таким чином вира
жав свої емоції. З того часу, пам’ятається, було .заборо
нено вносити пл трибуни пляшки з будь-якими пшюа&іи. 
На жаль, нині після фінального свисгх.і спостерігається 
знайом.'! картина: до «роботи» приступають .збирачі по
рожніх пляшок. Мабуть, варто вжити до тих, мо при
ходить па стадіон хуліганціи, суворіших заходів. 1 
обов’язок не ті іькіі працівників міліції, а й усіх енрав^- 
віх любителів футболу.

М. СОМОВ. '

ЛГ.ГКОАТЛ»'.ТИЧИНИ КРОС. 
•!>і.іи;і облагноі'о ко?.ісоміі.»і>- 
сько-нрофсиі.'ікоЕОі'с легкоа г- 
летичпого кросу відбувся в 
Олександрії'. II:» дистанції ГЛ0 
метрів першою серед дівчат 
була Наталія Фалсєіза (Свіг- 
лгі.іодсі.к)- У юиіорок і:а ди
станції 2000 мегріп перемогла 
кандидат у маііс’ри спорту і 
Олександрі і Олін'п Деме?;а. 
3000 метрів — у жінок пер
шою фінішну стрічку- пересік
ла кандидат у маГістри спорі у 
кіровоградка Любов . Ручка. 
Олсь'сандрієць Віктор Стре
лений пс мав собі ріпних сспсд 
юнаків, які змагалися т бігу 
на З'їОО мсігіп. А його земляк 
Іван Цимб ілепко переміг о

забігопі па 5000 метрів. Від- 
ст.ііі;, у 8000 мет|.-їп першим 
подолав представник міггл 
ritepi стиків Олексі!) Мсркун. 
У кс'.ілііДиему заліку на ни
щий ііі.тбе.чі. іі’сдсс і а 'і у поша
ни піднялися крпсмскії іч>яа- 
рпетва «Аваптанд»,

ФУТБОЛ. Лг.ап їдцяііі комг.пд 
колективів філку.и.-турн цехів 
і відділів вія.чи участь н 
розигреші кубкі кіривоград- 
ського заводу «Червона зір
ка». У фін ІЛЬИОМУ поєдинку 
зустрілися с.чортсмсин цер- 
іпого і тре’ього мехлносюїа- 
дільїиїх цехів Матч з пахуп- 
ком 2:0 віорати футболісти 
першого цеху. Вони і сіл ».і 
володарями почесн ій) трофг’о 
ііідпрпсмств.т. їм ьручег.о 
диплом и-'ріаого ступеню і ііе- 
рсхідшіі) кубок ІІІІС.ШДІЇ Cilvp- 
тіівііого клубу «Зірка».

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
Етгз

З 15 ВЕРЕСНЯ

ЦИРК «ПРАГА» 
(Чсхослеваччина) 

КОРОТКОЧАСНІ ГАСТРОЛІ В КІРОВОГРАДІ 
Щодня — великі вистави у двох відділеннях.
У програмі — різноманітні жанри циркового мис

тецтва і групи дресированих тварин та хижаків:

СЛОНИ, КОНІ. ТИГРИ, ВЕДМЕДІ.

Початок вистав — о 19 год. 30 хв. У суботу і неді
лю — по три вистави: об 11 год. 30 хв., о 15 год. і 
19 год. ЗО хв.

Квитки продаються в касах цирку, розташованих на 
площі Профспілок (біля «-Дитячого світу»).

Каси працюють з 8 по 20 год.
Конструкція цирку на 2200 місць розташована на 

майданчику біля колишнього меблевого комбінату.

Проїзд тролейбусами №№ 1, 2, 3, 4, 5 та аптобуса- 
ми №№ 4,5, 8,20 до зупинок ДТСААФ та пМєблепий 
комбінат» (колишній).

ДИРЕКЦІЯ ЦИРКУ.
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