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які згадала Г. Ткаченко, 
заслуговують на увагу. 
Бобринецький райком 
комсомолу тривалий час 
шукав їх оптимального 
варіанту. Була спроба 
запровадити універсаль
ні єдині на всі
етапи. Задум у своїй ос
нові непоганий, але 
явився непрактичним. При 
зміні місця роботи, про
фесії, вступі до вузу або 
технікуму юнакові чи дів
чині доводилося складати 
особистий комплексний 
план знову, бо змінюва
лись умови роботи чи на
вчання, і перед молодою 
людиною поставали нові 
вимоги.
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«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ЗА КАНДИДАТІВ НАРОДУ!
Через три дні, 4 березня, радянські люди прого

лосують за кандидатів у депутати Верховної Ради 
СРСР. Право бути обраним до найвищого органу 
державної влади надасться найдостойнішим, тим, 
хто самовідданим трудом заслужив це довір’я. З 
них 21 процент — молодь.

Березневого ранку прийдуть на виборчі дільниці 
й комсомольці та молодь Кіровоградщини. Удар
ною працею, відмінним навчанням відповіли вони на 
Звернення ЦК КПРС до всіх виборців, громадян 
Радянського Союзу і Звернення ЦК ВЛКСМ до всіх 
молодих виборців. Про це свідчать листи, що наді
йшли до редакції. Кращі комсомольсько-молодіжні 
колективи і молоді виробничники взяли на честь 
свята демократії підвищені соціалістичні зобов'язан
ня і успішно виконали їх, узявши високий трудовий 
темп на весь 1979 рік..

Юнаки та дівчата Кіровоградщини! Одностайно 
віддамо свої голоси за кандидатів непорушного 
блоку комуністів і безпартійних!

(Кореспонденція «Працюю агітатором» і на
рис «День любові», присвячені виборам, читгй- 
те на 1-й і 3-й сторінках).

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

Під лозунгом «Працю
вати по-ударному, працю
вати на зекономленій си
ровині!» вирішили засту- 

^?зіти на зміну 21 квітня 
'комсомольці і молодь 
Олександрійської райсіль- 
госптехніки. Понад 140 
молодих робітників візь
муть участь у Всесоюзно
му комуністичному субот-' 
нику, присвячено/лу 109-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Вони відре
монтують понад завдання 
три трактори. У високому 
темпі"працюватиме на су 
ботнику комсомольсько- 
молодіжний колектив тс- 

- карного цеху НовопрвоЬ- 
кого відділення сільгосп
техніки. Всі вісім членів 
цього колективу зобов’я
залися виконати в «черво
ну суботу» по ПІР гори 
змінні норми. Всю про
дукцію вони виготовлять 
із зекономлених матеріа
лів і сировини, на заощад
женій електроенергії.

В. КУДРЯ, 
секретар комсомоль
ської організації Олек-. єькш <)|>і аіцзвцп олен

ів' сандрІйськоТ райсі.чь-

До «червоної суботи» 
К ОМ СІ) М О.1 ЬС Ь КII м вогник ом 
готуються залізничники 
Помічної. Вже сьогодні 
комсомольсько - молодіж
на колона, яку очолює 
М. Шишло. на ділянці По
мічна — Знам’янка пер
шою в рахунок ленінсько
го суботніїка провела ло
комотиви па зекономленій 
електроенергії.

І Іочин п.омічняііців зна
йшов широкий відгук у 

^комсомольців і молоді 
Доброве.НіЧківського ав
тотранспортного підприєм
ства 10034. Вони зобов’я
залися 21 квітня працюва
ти по-ударному па зеко
номленому паливі. Молоді 
.трудівники дали слово ви
робничу норму «червоної 
суботи» виконати па 120 
процентів. Усі зароблені 
кошти буде перераховано 
до фбіілу десятої п’яти
річки.

Отже, естафету поміч
нянських водіїв локсмо- 
I ІНШИХ колон підхопили

Досвідом. підготовки і 
проведення громадсько- 
політичної атестації учас
ників другого етану Ле- 

нрнсня- влкем, 
секретар 
райкому 

Галина

Воші обіцяють з честю 
пронести її на традипійііо- 
му всенародному святі 
праці, приуроченому до 
дня народження В. 1. Ле
ніна.

В. ЛИТВИНОВ.
Добровеличкі’вськнй 
район.

пінського заліку, 
ЧСІІОГО 60-річчю 
ділиться другим 
Бобринсці.кого 
ЛКСМ України 
ТКАЧ ВИКО.
АТЕСТАЦІЇ учасників

Ленінського заліку 
передувала ретельна орга
нізаторська і пропаган
дистська робоїа комсо
мольського активу.

Районний комітет ком
сомолу заздалегідь розро
бив і направив в усі пер
винні організації методич
ні рекомендації по провс-

«П'ятирічці ефективності і 
якості — ентузіазм І твор
чість молодих!» Цей девіз 
став визначальним у житті 
комсомольсько - молодіжної 
бригади шліфувальників Дні
провського заводу твердих 
сплавів (м. Світловодськ), яку 
очолює Віктор Приступ. Чле
ни цього здруженого колек
тиву вже виконали своє п'я
тирічне завдання, та на до
сягнутому не заспокоюються. ............v....
Молода робітниця Валентина niWiiiW'rt-iwm«rtifm 
Маховська, приміром, змінні 
завдання виконує на 115 — 120 |
процентів. Чималі виробничі 
успіхи у її колеги шліфуваль
ника Віктора Мірошниченка.

Розповідь про цю бригаду 
читайте в одному з наступ
них номерів газети.

На зн і м к а х: угорі — 
Валентина МАХОВСЬКА; спра 
ва — Віктор МІРОШНИЧЕН
КО; внизу — комсомольсько- 
молодіжна бригада Вінтора 
Приступа.

Фото В. ГРИБА

ВІД УНІВЕРСАЛЬНОСТІ 
ВІДМОВЛЯЄМОСЬ

деніно Ленінського залі
ку, гром а дсько- пол іт ичної 
атестації, бланки особис
тих комплексних планів 
для різних категорій мо
лоді провів семінар ін
структаж усіх лапок ком
сомольського активу," го
лів і членів атестаційних 
комісій. прбпагандистів- 
копсульгані ів.
Навчання мало пр'їкіііч,- 
ннй характер і проходило 
на базі кращих комсо
мольських організацій кол
госпів імені 40-річчя 
Жовтня і «Родина».

КОМЕНТАР.
Форми особистих комп

лексних планів для різ
них категорій молоді, про

ПРАЦЮЮ АГІТАТОРОМ
Ще зовсім недавно в агіт

пункті Палацу кулкгурн імені 
Жовтня відвідувачі -могли 
^знайомитися з книгами, газе
тами. журналами в яких дру
кувалися матеріали, присвяче
ні 325-рІччю возз’єднання Ук
раїни з Росією Сьогодні їх 
щедро доповнюють добірки лі
тератури до дня виборів V Вер
ховну Раду СРСР. На стінах 
появилися засоби наочної агі- 
данії — плакати про радянську 
виборчу систему, портрети, біо 
графії кандидатів у депутати 
найвищого органу державної 
влади. Тут же книги про деко
го з них. їхні публікації в жур
налах, газетах тощо. Всі засо
би агітації виготовлено руками 
агітаторів, моїх товаришів по 
роботі.

Вже третю виборчу кампа 
нію чергую я в агітпункті. Спо
чатку хвилювалася: чи зможу? 
Адже цс громадське доручення 
далеко не обмежується скла
данням списків виборців. Хоча 
багато громадян знають про 
виборчу систему часом не мен
ше за агітатора, з біографіями 
кандидатів V депутати знайом
ляться з газет, передач рад:о і 
телебачення, та поговорити 
нам є про що практично з кож
ним.

За мною закріплено один з 
будинків по вулиці Гоголя. 
Мешканці його — люди різио- 
ю віку, різних професій, серед 
них багато пенсіонерів.

Коли я ще нс приступала до 
виконання обов’язків агітато
ра. то чомусь вважала, що най
більше роботи у мене буде з 
тими, хто голосуватиме впер
ше. Але пенсіонери цікавляться 
виборами не менше від молоді. 
Багато з них — колиіьні робі г- 
ники заводу «Червона зірка 
Коли вони дізнаються, що я 
теж тамл працюю, з цікавістю 
розпитують про заводські но
вини. Тому-то мені постійно 
треба бути в курсі всіх сипав 
заводу. І не тільки мені одній. 
Адже більшість 

Тому, відмовившись від 
універсальності, райкомів- 
ці з участю секретарів ко
мітетів комсомолу первин
них організацій розроби
ли для кожної категорії 
молоді окрему форму 
особистого комплексною 
плану. Якщо, скажімо, в 
першому його розділі для 
сільської молоді передба
чено: виконати завдання 
того чи іншого року п’яти
річки за стільки-то 
ців; підвищення 
тивності 
робота 
участь у 
заторів 
«Живеш 
техніку!» 
тивному 
техніки 
строку її служби — ком- 
(Закінчення на 2-й пор.).

чергових по агітпункту в Пала
ці культури — праціві’Рки на
году. Лише у виділі головво- 
ю конструктора, де я працюю, 
десять агітаторів. Серед ппх — 
інженер конструктор Ллевтянр 
Ісаківна Колодниька, технік- 
кспіструктор Тетяна Миколаїв
на Лєсопар, бібліотекарка Ва
лентина Іванівна Фурман іа 
інші.

До своїх обов’язків ноли 
ставляться з великою відвоні- 
дальністю. постійно підвищу
ють ідейний рівень, вчаться в 
школах економічної і політич
ної освіти, які діють у кожно
му відділі та цеху

В агітпункті ми випускаємо 
стінну газету «Виборець». З по
чатку виборчої кампанії вн- 
світлюємо в ній хід підготовки 
до цієї знаменної події.

Завідуючий виборчою дільни
цею Яків Семенович Краснов- 
ськпй постійно організовує 
виступи перед виборцями агіт
бригад. лекторів товариства 
«Знання». Нещодавно, напри
клад. перед молоддю виступила 
з програмою, присвяченою ви
борам до Верховної Ради 
СРСР. агітаційна бригада.

З виходом у світ важливих 
політичних документів— Звер
нення Центрального Комік іу 
Комуністичної партії Радян
ською Союзу до всіх виборців, 
громадян Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік і а
.Звернення Центрального Ко

мітету Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 
до всіх молодих виборців ро
бота агітпункту пожравнлаїь. 
Адже зміст цих партійних до
кументів треба донести до 
кожного громадянина Таке на 
ніс першочергово завдання 
сіюгодні.

Агітатори проводять я ь» . 
"пункті обговорення -Звернень, 
організовують роботу в клубі 
молодого виборця.

Г ЗАХАРОВА, 
технік-конструктор відділу 
головного конструктора за
воду «Червона зірка».

НА ОРБІТІ ПІЛОТОВАНИЙ 
КОМПЛЕКС 
«САЛЮТ-б» — «СОЮЗ-32»

26 лютого 1979 року 
здійснено стикування 
космічного корабля «Со- 
юз-32» з орбітальною 
станцією »Салют-6».

Стикування корабля 
«Союз-32» проведено до 
стикувального вузла, роз
ташованого на перехід
ному відсіку станції 
Космонавти Володимир 
Ляхов і Валерій Рюмін 
перейшли в приміщення 
стгнції «Салют-6».

На навколоземній орбі
ті знову функціонує пі
лотований науково-дос
лідний комплекс «Са
лют-6» — «Союз-32».

За час польоту станції 
«Салют-6». виведеної на 
орбіту 29 вересня 1977 
року, на її борту працю
вали шість екіпажів кос
монавтів. У ході польо
ту науково-дослідного 
номпленсу успішно здійс
нено дві найбільш допгс- 
иасні в історії освоєння 
космосу експедиції три
валістю 96 і 140 діб.
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ШАХТАРГОРДЕ ІМ’Я

ї.

Ці хлопці не подобатись не мо
жуть. Кілька років тому, згурту
вавшись- у комсомольсько-моло
діжну бригаду, вони своєю пра
цею, всім своїм життям творит» і 
утверджують кращі традиції пе
редового робітничого колективу. 
Бригадир Анатолій Скворцов не 
набагато старший за членів брига
ди токарів дев'ятого цеху зазоду 
тракторних гідроагрегатів, але 
його досвід,, щирий характер, го
товність допомогти товаришеві 
створили йому незаперечний ав
торитет. Коли ні зааоді кажуть:

На рукавах їх штурмівок — 
яскрава емблема з написом: 
«Ударний комсомольський за
гін. Кіровоградська область-». 
Сьогодні ці юнаки попроща
лися з домівками. Кожного 
чекає нона, цікава робота на 
шахті міста Свердлоасьна Во- 
рошиловградськоі області.

Члени комсомольського за
гону імені 60-річчя Ленінсьхо- 
ю комсомолу прибули з різ
них міст і -районів області. 
Командир Василь Персзерзєв, 
наприклад, донедавна працю- 
ззіа інженером Устинізської 
райсільгосптехніки, комісар 
Олександр Донченко — вчо
рашній робітник з Кіропо 
града.

Серед сорока юнаків,' що 
вирішили назавжди зв’язати 
слою долю з шахтами Донба
су,—представники чи не всіх 
професій. Костянтин Діхтл- 
рьов кілька днів тому працю
вав слюсарем на Олександрій- 
ськог.іу рудоремонтному заво 
ді, Анатолій Нудрич водив 
трлнтор полями колгоспу 
«Рассвет» Бобринецьного ра
йону.

Це — вчорашні професії. 
Сьогодні осіх хлопців об’єд-

кує одне горде
Подумки еони вже там, у не 
віданому для багатьох краї. 
Сьогодні — перші комсомоль
ські збори загону, на яких 
обрано командира і комісара, 
потім — урочистий мітинг 
що відбувся в Палаці культу
ри імені Компанійця. _ Сюди 
прийшли провести своїх 
сланців представники 
мадськості, робітники, 
професійно-технічних 
лищ, Тепло привітали майбут
ніх шахтарів ветеран партії і 
комсомолу П. В. Сидні:, пер
ший секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу 
Яків Бондар, учениця МПГУ 
№ 2 Олена Кладько. представ
ник заводу «Червона зірка» 
Вячеслав поливиичий.

Перед присутніми виступив 
перший секретар обкому ком
сомолу Олексій Скічко. 
своєму виступі командир 
гону Засиль Переверзєв 
повнив присутніх, що і пі 
його товариші виконають зав
дання комсомолу орденонос
ної Кірозогргдщнни.

На зніми у: майбутні
шахтарі перед від’їздом.

Фото В. ГРИБА.

1 березня 19 19 року
викон'/іогь роботу виключно згід
но зі своїми розрядами, тобто 
простішу. Бригада Скворцова ви
готовляє деталі для верстатів не
стандартного устаткування шес- 
стерні, сали, циліндри, поршні. 
Вже це свідчить про складність 
виробничих завдань, які дістає 
колектив. А оскільки наряд спіль
ний, то спільно й виконують його, 
якої б складності він не був.

Ти й не тільки це. Адже прави
ло: один за всіх, усі за одного — 
визначальне правило колективу, 
котрий і створювався як сдине ці-

АТЕСТУЄМО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ

комсомольцям швидко зростати 
як у фаховому, так і в громад- 
СЬКО-ПОЛІТИЧНОМу ЗІД ІОШЄННІ, :>О- 

бить їх активними члі іами спілки. 
Іак, наймолодшого, Олександра 
Кубишкіна, товариші обрали чле
ном бюро завком/ комсомолу, 
секретарем цехово; ЬОМСОМОЛЬ- 
ської організації. Зін з гордістю 
носить на грудях почесний знак 
ВЛКСМ «Майстер-умілець». Мико
лу Шмагайла визнано кращим за 
професією, Віктор Силіян стаз ле-

5РЙГДЖ

реможцем соціалістичною з.-.іа- 
гання позаминулого року, оии-

т

ОДНОСТАЙНО
Комсомольсько - молодіжний 

колектив молочнотоварної фер
ми колгоспу «Прогрес» іще два 
роки тему не міг похвалитися 
к.нимилні трудовими здобутка
ми. Та вже в рік 60-річчя 
ВЛКСМ вій одержав від кож
ної корови по 2730 кілограмів 
молока. Це значно більше за 
показник попереднього року.

Очолюваний молодим кому
ністом Неї ром Шевченком і 
групкомсоргом Ольгою Шев
ченко, колектив молодих та а-

ЛКСМУ-60

[пищиків зобов’язався в рік
60-річчя ЛКСМУ підвищити 
продуктивність кожної корозії 
до 3000 кілограмів молока. 95 
процентів одержаної продукції 
продати державі першим сор- 

• гом, позбутися яловості тва
рин.

О. ЗАВІРЮХА, 
член корпункту «Молодою 
комунара» при ІІояомирго* 
родському райкомі комсо
молу.

«В и із бригади Скворцова», 
це значить, що хлопець 
майстер своєї енрази, що він на
ложить до колективу, який прагне 
жити і працюзати по-комуністич- 
ному.

Колектив починається з народ
ження традицій, які, у свою чер
гу, виходять із правил, виробле
них бригадою, дільницею чи це
хом. Основне правило бригади: 
один за всіх, усі за одного. Воно 
утвердилось тоді, коли бригада 
вирішила працювати за одним на
рядом. Уже сама постановка да
ного питання створила атмосферу 
відповідальності колективу за 
кожного його члена і навпаки. 
Справді, наряд спільний, завдан
ня одержало одне на всіх, отже, 
якщо хтось із бригади недопра
цює, за нього повинні доробити 
товариші.

Є такі бригади, члени яких пра
цюють кожен за себе. Мовляв, я 
маю висок/ кваліфікацію, моїм 
товаришам не зрівнятися зі мною 
ні з заробітній платі, ні з тому, як 
швидко і яку продукцію я видаю. 
Звичайно, і з бригаді Сквооцоза 
не всі мають однакові розряди. 
Скажімо, у самого бригадира — 
п’ятий, у Миколи Шмагайла та 
Анатолія Декусара — четвертий. 
Молодші хлопці — Олександр Ку- 
бишкін, Василь Лаариченко, Вік
тор Силіян — мають поки що тре
тій. А.ле це не значить, що вони

то ле. Досвідченіші навчали і навча- і 
цей — ють тих, хто тільки злився в ко

лектив. Скажімо, прйишев учнем 
у бригаду Василь Давриченко. 
Оволодіти професією токаря йому 
допоміг Віктор Силіян. Віктора ж, 
у свою чергу, навчали групком
сорг бригади Олександр Кубиш- 
кін, бригадир Анатолій Скворцоз 
та інші.

Гака згуртованість сприяє і під
вищенню продуктивності праці, і 
поліпшенню якості продукції. 
Хлопці часто згадують слова Л. І. 
Брежнєва, сказані на ХУШ з’їзді 
ВЛКСМ, про те, що одною з най
важливіших прикмет сьогодніш
нього дня нашої Батьківщини є 
беротьба за ефективність і якість, 
що це не тимчасова кампанія, а 
курс партії, взятий всерйоз і на
довго.

Бригада вже має певні успіхи. 
Зона виборола і з честю носить 
високе звання бригади імені 
60-р.ччя Великого Жовтня. Вироб
ниче завдання трьох років п яти- 
річки колектив виконав до сьомо
го жовтня минулого року ---  ДНЯ
грийінягтя нової Конституції СРСР. 
Продуктивність праці зросла на 
5,1 процента. Це значний успіх. А 
головне те, що кількість продук
ції. зданої з першого пред’явлен
ня, сягає майже ста процентів.

Відповідальність кожного перед 
колективом і колективу перед 
кожним його членом дозволяє

гадира нагороджено орденом 
«Знак Пошани». Підвищили с«І>І 
виробничі розряди Василь Лаври
ненко, Віктор Силіян, Олекс^'^р 
Кубишкін.

Успіхи не заспокоюють. Навпа
ки. Не такі у членів передової 
бригади характери, щоб задо
вольнятися здобутим. їхні намїг- 
ки на нинішній рік напружені,фг|е 
реальні, цікаві саме своєю нагфу- 
женістю. Бригада дала слово 
виконати план чотирьох років до 
60-річчя комсомолу України, а 
п’ятирічку — до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна.

А найцікавіше те, що комсо
мольці і молодь вирішили боро
тися за присвоєння бригаді одьо- 
го, спільного особистого клейма, 
Поки що з такими працюють Ана
толій Скворцов і Л^икола ШІла- 
гайпо. Спільне клеймо матиме 
право ставити на продукції кофеен 
член бригади, а це значить, їщо^ 
контролерові відділу технічного 
контролю у бригаді робити буде 
нічого — всю продукцію зддва- 
тимуть тільки з першого пред яв
лення. Це ще більше згуртує ко
лектив’.

Традиції в колективі усталені 
Хороші традиції, комуністичні. 
Хочеться побажати хлопцям ус.ті- 
ху і традиційного: «Так тримати!»

?

В. ШАРІЙ,
спецкор «Молодого комунара».

Ленінського заліку,

КОМЕНТАР

документів і 
XXV з’їзду

ВІД УНІВЕРСАЛЬНОСТІ ВІДМОВЛЯЄМОСЬ
І

(Закінчення. 
Лоч. на 1-й стор.).

сомольську турботу!» 
т. Д-, то школярі зобов’я
зуються: брати участь у 
Всесоюзному огляді пер
винних комсомольських 
організацій загальноосвіт
ніх шкіл по виконанню рі
шані ХХУ з’їзду КПРС; 
посадити певну кількість 
дерев; конкретизувати 
свою роботу в період тру
дової чверті... Учні тех
нікуму Ж планують: ус
пішно скласти заліки екза
менаційної сесії; бути ак
тивістами. предметних 
гуртків, учасниками кон
курсів на кращого май
бутнього спеціаліста сіль
ськогосподарського ви
робництва; допомагати 
відстаючим тощо. І так по 
всіх розділах комплексно
го плану.

ДЛЯ УСПІШНОГО про
ведення громадсько- 

політичної атестації скла
ли чіткщї графік її прове-

■ деїшя, проаналізували, як 
справи з підготовкою в 

, кожній кочсомльській 
групі, парцели спільні за- 

сідапня комітету комсомо
лу та атесіаційних комі
сій, організовували попе
редні співбесіди з юнака
ми і дівчатами.
. Ось конкретний приклад. 
У дні підготовки до гро- 
мадсько-пзліпічної атеста
ції в колгоспі імені Кірова 
члени атестаційпої комісії 
і комітету комсомолі’ від
відали виробничі ділянки, 
де трудяться учасники Ле
нінського заліку, провели 
бесіди, закликали молоді» 
іти працювати у тварин
ництво. В результаті на 
МТФ № 1 було створено 
комсомольсько - молодіж
ний колектив. Під час ате
стації його члени взяли 
підвищене зобов'язання — 
виконати піврічні завдан
ня до Дня Перемоги, а 

'групкомсорг цього колек
тиву Алла Госбенко та її 
подруга Галина Васильєва 
зобов’язалися працювати 
ще її за свою землячку Ле
ніну Топор, яка загинула 
в роки Великої Вітчизня
ної війни.

Було про що звітува
ти і членам комсомольсько- 
молодіжного колективу 
тракторної бригади № 1 
(групкомсорг Віктор Се'пд- 
зюк). Вони перемогли В СО- 
ціалістпчіїому змаганні' се
ред однорідних колективів

області і ті юні ісі'ііі: ї .: і., 
КОМСОМОЛУ рік Вііборо.111 
честь иазлватися колекти
вом імені-60-річчя В, ІКСМ. 
С л юс ар і -с.тектр 11 к 11 ліній- 
ЦО-МОПТГ. ЖІЮІ дільниці
райсі.тьгосіїтсхіїікп ще в 
дні- свя і кування річниці 
прийняття пової Консти
туції СРСР, звітували про 
виконання планів чоти
рьох років десятої п’яти
річки. Дсв’ятіїаацять и.'.е- 
пів колективу, ЯКИЙ очо
лює В. Феїцук’ у цей день 
рапортували про виконан
ня трирічного завдання. 
Серед них — водій Воло
димир Білик, 
складальники
Мельник, Володимир Ту- 
ренко та інші.

У ході Ленінського залі
ку, і ромадсько-політичпоі 
атестації народжуються 
нові паїріоіичні почини.

Так, члени комсомоль
сько -м о л од І Ж11 о го кол с к - 
тпву імені 60-річчя 
ВЛКСМ МТФ №>2 кол
госпу імені XX з'їзду 
КПРС (груикомсодг. Во
лодимир Мііцеїіко) звер
нулися до. всіх тваршпш- 

слюсарі-’ 
Микола

КІВ р.І.ІЩГ, Із З/.К.'і п.ом 
виконані соціаліст нчлі зо- 
бов'я іаіімя на п'ятирічку 
до 110-і річниці з дня на
родження В. 1. Леніна. Цю 
ініціативу схвалили бюро 
райкому ЛКСМУ і райко
му Компартії України. А 
ііз Всесоюзних комсомол;,- 
сі.кпх зборах «Заповітам 
- Іеиіца вірні» члени брига
ди зарахували до свого 
складу Героя Радянсько
го Союзу, національного 
героя Франції В. В. Пори
пи. Члени комсомольсько- 
М О.'і о д і ж ного колективу 
автогаража цього ж кол
госпу (групкомсорг мо
лодий комуніст Леонід 
і Іазареико) під час ате
стації зобов’язалися вико
нати квартальний план до 
дня виборів у Верховну 
Раду СРСР.

Вище йшлося про діє
вість громадсько-політич
ної атестації. Це вже ре
зультат роботи, що її про
вадять комітети комсомо
лу в розріз] Ленінського 

заліку. Хочеться ж згада
ти, як готувалися з Бобри- 
нецькому раирні до ате
стації. Давайте разом по
гортаємо план заходів по 
організації і проведенню 
Ленінського заліку «Рі
шення XXV з’їзду КПРС— 
у життя!» Він мас кілька 
розділів. Головні з них: 
пропаганда, мета і завдан
ня Ленінського заліку; на
вчання активу: практика 
проведення Ленінського 
заліку, обмін досвідом; 
індивідуальна робота з 
учасниками Ленінського 
заліку напередодні скла
дання особистих комп
лексних планів «Учимося 
комунізму, будуємо кому
нізм»; організація вивчен
ня ленінської теоретичної 
спадщини, 
матеріалів
КПРС, XVIII з’їзду ВЛКСМ; 
масово-політичні заходи 
■ період проведення Ле
нінського заліку...

У кожному розділі — 
б 7 конкретних пунктів, 
де чітко визначено, що, 
як і кому треба робити.

Для прикладу процитуємо 
один із них з другого роз
ділу: «Звести в єдине ціпа 
тРУДові зобов’язання учас
ників Ленінського заліку, 
обговорити їх з начальни
ками виробництва і довес
ти до відома безпосеред
ніх керівників. Строк 
виконання — до 1 листо
пада. Відповідальні — 
секретарі комсомольських 
організацій. Примітка: 
виконано..»

Як виконано, видно з 
розповіді Галини Ткачен
ко, наведеної вище.

Не маючи 
тально і—
конкретно спинитися 
всіх пунктах 
організації і

змоги де- 
проаналізувати, 

заходів по 
проведенню 

•ІД- 
ретельна но- 
’ чітке вико-

значимо, що 
то розробив .......... _
нання дали змогу Бобри 
нецькому райкомові про
вести громадсько-політич
ну атестацію молоді на 
належному рівні. Досвід 
подібної роботи, споді 
маємося, зацікавить рай
коми та міськкоми комсо
молу області.
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ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ

У ДОСВІТА, коли тьмя
ним сріблом засвічу

ється небокрай, село по
чинає мерехтіти рідкими 
вогникамй розбуджених 
будинків, розсипаючи на 
дорозі поспішні кроки 
доярок. Вони прокидаю- 

й ться першими.
'■* Худорлява, невисока на 

зріст, ЗО8НІ схожа на зов
сім юне дівчисько, вона 
нашвидкуруч умивається, 
цілує сонних п'ятирічного 
Вітю і трирічну Інну, усмі
хається: «Не проспіть ра
зом з батьком дитячого 
садка і роботи». Обпина
ючись хусткою, подумки 
ще раз озирає своє не
мудре житло з двох кім
нат і дружне сімейство на 

~ чопі з Дмитром Лівітчу- 
ком, шофером Голованів- 
ської рзйсільгосптехніки.

/іадворі морозне дзвін
ке повітря перехоплює

. подих і остаточно розга
няє залишки якогось да- 

! ясного сну, що розтає в Тії 
- г примружених очах легки

ми хмаринами миттєво? 
^мрії.

А снилася їй зелена 
Полтава. Снилися високі 
корпуси текстильної фаб
рики, де їй, беручкій пря
дильниці, усміхалося гар
не майбутнє. Майстер це
ху з першого дня окинув 
оком дівчину і недво
значно сказав: «Наша».

Леле, як давно це було! 
Але ж чому вона не стала 
досвідченою текстильни
цею, а небавом поверну
лася в рідний колгосп 

. 8мені Шевченка! Змінила • 
спецівку на халат доярки!

ОБИІ ВЕЛЕЛЮДНИХ 
ПЕРЕХРЕСТЬ КЛИЧУТЬ 
П ДУМИ, СПОДІВАННЯ 
і НАДІЇ. «ЖИТИ З 
ЛЮДЬМИ — ЖИТИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ», — ТА
КИЙ ДЕВІЗ ЛІВІТЧУК.

ДЕНЬ ЗАЧИНАЄТЬСЯ 
З ЛЮБОВІ ДО УЛЮБ
ЛЕНОЇ СПРАВИ. З ЛЮ
БОВІ ДО НЕПІЗНАНИХ 
і НЕСХОДЖЕНИХ
ШЛЯХІВ. ДЕНЬ КРИЛЬ- 
НОЇ ЗВИТЯГИ. ДЕНЬ 
ЛЮБОВІ ЛІВІТЧУК...

Людмила Юхимівна ШИЮ-
ДЧ доярка з двадцятип’яти

річним стажем:

— Любу Лівітчук я пам'ятаю 
ще дівчинкою, яка прибігала 
сюди, на ферму, щоб допо
могти своїй матері. Нерідко я 
дивувалася, як воно таке мале 
діставало до дійки. Ади, ви
росла в хорошу доярку, яка 
вже й нам, досвідченим, не хо
че поступатись у роботі. *

Я не говоритиму про май
стерність, тому що,.в нашій 
справі головне — любити свою 
роботу. Це значить розумітись 
не тільки в нормах роздачі 
кормів коровам, а й вивчати 
їхні «характери», «смаки». Спи
тайте у Люби, чи е в її групі 
хоч дві корови, які були б пов
ністю схожі своїм норовом 
одна на одну? Зпеанена, що

Бо, скажімо, Лиска сма- 
Густішу брагу, Майка біль

ше любить горохову дерть, ну 
а Зорька, перед тим, як її 
доїти, любить, щоб у неї почу
хали за вухом.

Люба Лівітчук не тільки знає, 
а й дсбре відчуває своїх тва
рям. Коли мимо її групи корів 
проходять чужі, вони зовсім 
не реагують. А ось коли набли
жається їхня господарка, тоді 
асі Чайки, Марти, Ягідки, мов 
по команді, повертають до не" 
голови і дивляться допитливи
ми, розумними очима, напоро- 

І шивши вуха, ніби сподіваючись 
почути лагідне й привітне 
С’уо.

"^недаремно. Адже Люба їх 
любить, і вони їй відповідають 
теж добротою і... молоком. Ни
ні аона тримає групу первісток. 
Але .незважаючи на це, надої 
не знижуються, а, навпаки, 
зростають...

Праця доярки нелегка. Особ
ливо на нашій фермі, де стоять

В обід, вивільнивши 
трохи часу від звичай
них турбот на фермі, 
Люба поспішає в агіт
пункт. Треба перегляну
ти свіжі номери газет, 
журналів. Завтра вона 
виступатиме перед ви
борцями. Вперше. Як на 
екзамені, що складала 
на атестат зрілості, за
кінчуючи вечірню школу.

Аж не віриться. Вран
ці — ферма, ввечері — 
одинадцятий клас. Пар
ти. Зошити. І пальці, що 
неслухняно згинаються, 
тримаючи самописку.

Вслухається у споза 
вчителя, а в скроні на
раз і одарить: «Як там 
Вітик! Щось уранці жа
лівся на ліве вушко...»

Та все ж одинадцятий 
закінчила успішно.

Я б скззала, що у. Люби ду
же розвинуте почуття відпові
дальності не тільки за себе, а 
й за весь колектив, у якому 
вона працює.

• «г *

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ

старі, двадцятирічної давності 
корпуси.

* * •

Старі, двадцятирічної 
давності корпуси розчи
няють важкі дерев’яні 
двері, мов повільно 
змахують незграбними 
квадратними крилами. 
Тут і справді лрацюсться 
непросто. Не пристосо
ване до сучасної техніки 
приміщення неначе ви
пробовує доярок, яким 
доводиться багато чого 
робити вручну (і корів 
доїти теж]. Так чому ж 
Люба Лівітчук, прийшов
ши сюди працювати, ось 
уже десятий рік і не ду
ма« переміняти свою 
професію!

Раїса Іванівна БІЛОУС, заві
дуюча молочнотоварною фер
мою:

— Є люди, які працюють, , 
аби день до вечора. У нас такі 
не затримуються. І не тому, 
що праця тваринника важка, а 
тому, що справжні доярки — 
це жінки, горді за свої будні. 
Ні, це не красиві слова. Повір
те мені, я працюю на фермі 
не перший десяток літ і добре . 
знаю, що доярка, яка виход- ' 
жус, доглядає і, якщо хочете, 
плекає свою групу, дуже рев
но передає її змінниці. До то
го ж вона знає, що її корови 
чужим рукам віддаватимуть не 
асе молоко.

У Люби Лівітчук любов до 
професії доярки — риса родо

відна. Вона перейшла до неї 
від матері і зміцніла під на
ставництвом нашої кращої 
доярки. Любиної сестри, кава
лера орденів Леніна, Жовтне
вої Революції і Трудового Чер
воного Гіралора Валентини Па- 
рзхонько.

Трудове суперництво із сест
рою вивело Любу в ряди чоти- 
рьохтисячниць-. І тоді ж, 1973 
року, вона удостоїлась високої 
урядозої нагороди — ордена 
Трудового Червоного Прапора.

Любу Лівітчук можна оха
рактеризувати одним корот
ким словом — доброта. Саме 
вона й фундаментує той висо
кий авторитет, який завоювал? 
комсомолка у своїх односель
ців. Між іншим, я не чула, щоб 
вона коли-небудь підвищувала 
голос на роботі, навіть на де
яких своїх неслухняних чотири
ногих вихованок.

Те, що Люба не змогла ста
ти міською жителькою, а по
вернулася в рідне село, — ціп
ком зрозуміле явище. Хіба 
може вербовий пагінець про
рости на асфальті, хоч би його 
й поливали сотні поливальних 
машин?

Вона — кровна дочка хлібо
робського роду. 1 саме їй у 
нашому колективі крилити і 
множити трудові успіхи.

♦ « ♦

Крилити і примножу
вати трудові успіхи в ко
лі таких фахівниць, як 
Надія Лиса, Валентина 
Парахонько, Катерина 
Лівітчук, і почесно, І 
складно. Адже вони і в 
зимовий період надою
ють у середньому від 
корови за день по 9—10 
кілограмів молока. Зма
гатися з ними відважи- 
ться не кожна доярка..,

Надія ЛИСА, молода доярка:
— Мабуть, не кожен знос, 

що доярка має багато клопо
тів на фермі. А тепер додамо 
до цього, що Любі» — мати 
двох дітей, яких треба' щодня 
відвести в дитячий садок і за
брати їх звідти. Звичайно, тут 
на допомогу приходить її чо
ловік Дмитро. Але ж і його 
шоферські будні нерідко по
рушують сімейний графік мо
лодого подружжя.

І Люба завжди знаходить 
час не тільки для сімейних 
клопотів, а і для комсомоль
ських справ. Бути з неспокої, 
жити неспокоєм — це кредо її 
молодих буднів.

Крім усього, у Люби Лівіт
чук є ще й важливі громадські 
доручення. Вона — член бюро 
райкому комсомолу.

Між іншим, коли заходить 
мова про неспокійну вдачу Лі
вітчук, то тут, як це не дивно, 
обов’язково підкреслюють 
доброзичливість, товариськість 
молодої доярки. Як би вона 
не була зайнята чи наморена, 
але ніколи не відмовить, якщо 
її попросять доглянути чужу 
групу корів. Власне, поняття 
«мої корови» у нас прижилося 

* давно і набуло особливої зна
чущості. І все ж Люба Лівітчук 
не байдужа до сусідських Зо- 
рьок* і Рябух. 1 якщо помітить 
недбалість у роботі якоїсь мо
лодої доярки (а таке ще трап
ляється), то па витерпить, за
уважить, а коли треба, то й до
поможе.

Колектив, у якому во
на працює, невеликий. І 
тим більш на його тлі 
особливо помітні прома
хи і недогляди тварин
ників.

Люба Лівітчук старає
ться у всьому насліду
вати наставницю, свою 
сестру Валентину Пара- 
хонько. Бути акуратною, 
уважною. Працювати 
швидко, але не гарячку
вати.

До речі, сьогодні про 
неї говорять як про до
свідчену, обдаровану 
доярку.

Ні, не треба скептич
них посмішок. Адже мо
же бути талановитий ку
хар і бездарний поет. 
'Кожен повинен знайти 
своє місце в житті. І Лю
ба Лівітчук його знайшла.

Микола Іванович ПУСТОВії, 
голова виконкому Голованів- 
ської сільської Ради народних 
депутатів:

— Високу честь і високе до- 1 
вір’я виявили виборці Добро- 
величкізського виборчого ок
ругу № 480 нашій Любі, моло
дій доярці колгоспу імені 
Шевченка, висунувши її канди
датом у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР. Скром
ність і принциповість — це ті 
штрихи, які можна сміливо до
дати до портрета Лівітчук. Ро
бота у неї в руках не горить, . 
вона горить у роботі. Lie зна
чить, що для Люби немає дріб
ниць у таких звичайних і по
всякденних турботах ферми, 
як годівля корів, доїння (а це 
вона робить тричі на день), 
догляд за новонародженими 
телятами тощо. Всюди вона 
залишає частину тепла своєї і 
щироі душі.

Ззичайно, виступати перед 
виборцями до цього їй не до
водилось ніколи. І тому нічого 
дивного, що хвилювалася і на
віть підглядала в папірець.

Цікава деталь. Коли загово
рила про роботу на . фермі, 
про успіхи сзоїх подруг і не
доліки колективу, то вже в за
писку зовсім не заглядала. Да
лебі, навіть голос вирівнявся і 
заззучаз зичніше, впевненіше.

І тому такими дружними й 
теплими оплесками супроводи- > 
ли її виступ учасники зустрічі , 
в Добровеличківському районі.

Кожен день Люби Лівітчук 
починається з дороги до лю
дей. І хоча-ця дорога починає
ться на фермі, та стрічка її гу
биться на далекому обрії ве
лелюдних гіерехресіь.

А А А

Обрії велелюдних пе- • і 
рехресть кличуть її ду- 1 
ми, сподівання і надії. 
«Жити з людьми — жи
ти для людей», — такий 
девіз Лівітчук.

День зачинається з 
любові до улюбленої 
справи. З любові до 
непізнаних і несходже
нні шляхів. День криль- 
ної звитяги. День Любо
ві Лівітчук.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Голопанівськин paffen.

На знімку; Люба ЛІВІТ
ЧУК серед своїх подруг по ро
боті; и колі рідного сімейства: . 
за півгодини до виступу перед- 
виборцями. _ -1

Фото 3. (РИСА.
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СПОРТИВНИЙ

ВИПУСК

«молодого
КОМУНАРА»

I
СТАРТУВАВ ПЕРЕД- 

ОЛІ МПІИСЬКИЙ 
СПОРТИВНИЙ СЕЗОН. 
НА ЙСИЛЬНІШІ 
СПОРТСМЕНИ ПЛА
НЕТИ ПОЧАЛИ ЗА
КЛЮЧНИЙ ЕТАП ПІД
ГОТОВКИ 
НЬОЇ 1
ОЛІМПІАД-80

ДО ЛІТ- 
ЗИМОВОЇ

піади наші провідні ат
лети.

52 золоті медалі чемпіо 
нів світу завоювали наші 
спортсмени торік, 42 з них 
припадає на долю пред
ставників літніх і 10 — зи
мових видів спорту. Жод
ній іншій з провідних 
спортивних держав не 
вдалося добитися таких 
успіхів.

НИ ГОРИЗОНТІ

хвилюючого дня—19 лип
ня 1980 року, — коли у 
еєличєзній чаші на Вели
кій спортивній арені Цент
рального стадіону імені 
Б. І. Леніна спалахне во
гонь XXII літніх Олімпій
ських ігор. Інтерес до 
Московської Олімпіади 
справді величезний. Крім 
чисто спортивної сторони 
справи, він зумовлюється 
й тим фактом, що вперше 
найбільший спортивний 
форум прийматиме столи
ця соціалістичної держа
ви. Немає сумніву, що 
Московськз Олімпіада-80 
стане яскравим святом 
молодості і спорту, про
йде у справді олімпійській 
атмосфері, послужить 
дальшому зміцненню взас- 
/горозуміння і 
між молоддю 
країн.

Уже само рішення Між
народного олімпійського 
комітету надати почесне 
право провести Ігри ХХі! 
літньої Олімпіади столиці 
першої у світі країни со
ціалізму було яскравим 
визнанням визначного 
вкладу Радянського Сою
зу в розвиток міжнарод

ного спортивного руху, 
утвердження високих олім
пійських принципів іа 
ідеалів. Але це рішен- 

. ня до багато чого зо- 
бов язує. Радянські спорт
смени повинні не тіль
ки гідно зустріти своїх 
гостей з десятків країн, а 
й продовжити на рідній 
землі естафету блискучих 
олімпійських перемог, по- 

. мату їхніми старшими то
варишами понад двадцять 
років тому на XV Олімпіа
ді в Хельсінкі. Сили і мож
ливості для цього у них є. 
Підтвердженням тому — 
небувалий розмах радян
ського фізкультурного ру
ху, котрий є тепер най
більш організованим і ма
совим у світі, і справді ви
датні спортивні ДОСЯГНс-Н- 
ня, Що їх показують напе
редодні наступної Олім-

дружби 
різн-х

И ВЖЕ звикли до нс- 
’ ' стійких удач на світо
вій арені наших 
важкоатлетів. Не 
ли еони й цього 
шість найвищих 
завоювали 1978 року бор
ці с’леного й класичного 
стилю і п'ять — штангісти.

Чудово виступили й на
ші гімнасти. На їхньому 
рахунку — 7 золотих, / 
срібних і 4 бронзові ме
далі світової першості, що 
проходила у французько
му місті Страсбурзі. Од
ним з героїв спортивного 
року став 26-річний абсо
лютний чемпіон ААонрс- 
альгької Олімпіади Мико
ла Андріанов із Владими
ра, який зумів після 12-річ 
ної перерви повернути ра
дянській гімнастиці титул 
абсолютного чемпіона сві
ту. Вперше стала абсолют
ною чемпіонкою світу й 
19-річна москвичка Олена 
Мухіна. Ніколи ще всього 
світового п сдестаг.у по
шани в гімнастичному ба
гатоборстві не займали 
представниці однієї краї
ни, як це сталося в Страс
бурзі, коли слідом за Му
хіною на нього піднялися 
Неллі Кім і Наталія Ша
пошникова. Радує, що у 
наших прославлених олім
пійських чемпіонок — 
Людмили Турищевої, Оль- 
іи Корбут, Ельвіри Сааді— 
підросла гідна зміна.

Справді золотим став 
минулий рік для радян
ських плавців, які на чем
піонаті світу в Західному 
Берліні завоювали 4 золо
ті, 4 срібні і 6 бронзових 
медалей. Особливо від
значилися Юлія Богдано
ва, Ліна Качюшіте і Воло
димир Сальников, котрі 
першими в історії радян
ського плавання піднялися 
на найвищу сходинку п'є
десталу пошани світової 
першості.

Намітились певні зру
шення і в легкій атлетиці, 
де ми тривалий час знач
но відставали від атлетів 
НДР і США.

Важко переоцінити всі 
успіхи радянських спорт
сменів у минулому роді.

борців і 
підкача- 

разу. По 
нагород

ГОЛОДНІЇ КОМУНАР“
Та, напевно, и не треба 
цього робити — адже по
переду наших атлетів че
кають не менш серйозні 
випробування, які стануть 
вирішальною перевіркою 
їхніх характеру і майстер
ності, допоможуть остаточ
но визначити склади олім
пійських збірних команд 
CFCP. Календар 1979 року 
надзвичайно
великими 
змаганнями, 
кожному і 
ському року.

«Королева сперту» — 
легка атлетика є й «коро
левою» Олімпійських ігор 
— на долю легкоаглеіів 
припадає велика частина 
олімпійських медалей. То
му немалий інтерес у бо
лільників викличуть, без
перечно, Кубки Європи і 
світу, які буде розіграно 
ВІДПОВІДНО 4—5 серпня в 
Канаді. Напруженим буде 
передолімпійський сезон 
у гімнастів. 20—30 травня 
е Данії і ФРН відбудуться 
чоловічий і жіночий чем
піонати Європи, с листо
паді в Японії буде розі
грано Кубок світу, а в 
грудні в США відбудеться 
чергова свгЬяа першість. 
Два великих турніри чека
ють на важкоатлетів. Це 
чемпіонат Європи (19—27 
травня, Болгарія) і жовт
невий чемпіонат Європи в. 
Болгарії та першість 
в Японії.

З інших великих 
передолімпійсько; о 
хотілося б виділити 
піонат Європи серед 
вічих команд з баскетбо
лу (9—19 червня, Італія), 
чемпіонат Європи з боксу 
(19—26 травня, ГОРН), чем
піонат Європи з волейбо
лу (4—15 жовтня, ГОран- 
і.:-), чемпіонат світу із су
часного п’ятиборства (9— 
V3 липня, Західний Бер- 
юн). чемпіонат «літу з фех
тування (18—23 серпня, 
{ Австралія) Кубок світу 
(березень, CLLiA). чемпіо
нат Європи (квітень, Руму
нія) і чемпіонат світу (ве
ресень, США) з вільно 
боротьби, чемпіонат Єп 
ропи (жовтень, Італія.) 
чемпіонат світу (грудень, 
ГОранція) з боротьби дзю
до, чемпіонат Європи 
(травень, Румунія) і ' чем
піонат світу (вересень, 
США) з класичної бороть
би, серпневий чемпіонат 
світу з велоспорту в Ні
дерландах і чемпіонат сві
ту з академічного - веслу
вання та веслування на 
байдарках і каное, які від
будуться на початку осені 
г Югославії і ГОРН.

jjy А ГОЛОВНОЮ репе- 
" 1 тицією до наступної 
Олімпіади будуть фіналь
ні змагання VII літньої 
Спартакіади народів СРСГ’.

Великий інтерес викли
кають і зимові Олімпійські 
ігри 1980.року, що відбу
дуться в американському 
містечку Лейк-Плесіді.

Отже, передолімпій
ський рік набирає розбі.-у. 
Будемо сподіватися, що 
наші спортсмени впевне
но пройдуть марафонську 
дистанцію і не знизять 
переможного темпу на 
Олімпійських іграх 1980 
року.

НИ

МННЯ—ЯЕ».
6Тклітин

Відділ ЕСДС 
чемпіон області, 

кандидат у майстри споріу 
Георгії» ДУБІВКА.

1 березня,
БЕЗСИЛИЙ ФЕРЗЬ

> насичений 
спортивними 
як і личить 

передоліміий-

світу

подій 
ро/у ~ 
ЧЄм- 

чолс-

С. шлчйн.

БАСКЕТБОЛ. Три дні в 
■ Будинку фізнультури спор

тивного клубу «Зірка» три
вали зональні змагання на 
Нубои Укрпрофради з бас
кетболу серед чоловічих 
номанд колективів фіз
культури. Добре провели 
всі зустрічі спортсмени 
кіровоградського заводуІ

«Червона зірка». Вони пе
ремогли баскетболістів 
Черкаського камвольного 
комбінату (77:6А) і заводу 
хімічних реакт.’віи міста 
Шостий, що на 
(73.53).

Червонозоріьці 
р< можцями зони 
праео продовжу еат и 
ротьбу за почесним 
фей.

ПЛАВАННЯ. В басейні 
дитячо-іонацьизї спортив
ної школи обласного спорт-

міста 
Сумщині

стали пе- 
і здобули 

бо- 
тро-

«Молодой коммунар» * 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины

На украинском языке.

ВИ /178Й

«БЕЗСМЕРТНИЙ 
ТВІР»

1856'рої.v ні ібувся пер
ший міжщіріі.Іііиії кон- 
l.\рс складання шахових 
.а ніч Ікрсмогу здобув 
1IIV: ЦЧКШЇ проблеміст КоїІ- 
рац Гнііїї.р. Однії з його 
і воріа Су.іо названо 
Посмертним»* Щоб за

мани гл чорного короля в 
матову сітку, білі жертву
ють шість фігур.

Відтоді. як було складе 
по цю іадачу, шахова 
композиція пройшла вели
кий шлях, але твір К. 15ян- 
єран досі справляє вели
ке вражспья.

1 Іропонусмо любителям 
шахів розв’язати що за
дачу.

Вілі: Крс5, ФіІ8, Та*І, 
Ті)4, 1'1)5, КГ5, пн (ІЗ, 12 
(.8 фігур).

Чорні: КрІі7. ФІ7, ТІЗ.і 
('<11, С112. КЬ2.' пп 05, їж 
fG.'fiö (10 фігур).

Мат у дев’ять ходів.
Відповіді шліть на адре

су редакції не пізніше 12 
березня.

У номері нашої газети 
за 15 лютого того року 
любителям шахів пропо
нувалося розв'язані етюд.

Редакція одержала чп- 
ма іо відповідей на цю за
дачу. Правилі,ні відповіді 
прислали інженер Кірово
градського заводу радіо- 
впробів Валерій Во.тдн- 
нер, робітник телеграфіїо- 
іе.іефошюї станції Олек
сандр Кобець, механік 
тресту «Кірової радваж- 
будз Микола Гулак, сту
дент КІСМу Ігор Ляіике- 
вич, інженер заводу трак
торних гідроагрегатів Геїі- 
надій Резников, робітник 
паливного складу Анато
лій Ромеиський, студент 
педінсі птуту Анатолій
Махно, інженери заводу 
друкарських машинок
В. Цивільов і П. Ратуш? 
няк, інструктор обласної 
ради по туризму В. Ье 
каев та інші.

Подаємо відповідь 
епод:

1. Кс8—е7-Г Kpg8—
2. g5—g6-b Kph7—І
3. КраЗ—bl! сЗ—е2
4. КрЬ4—с5 е2—е1<1
5. Крс5—<!6. Нічия.
Чорні безсилі іцо-нсбудь 

зроби ІII своїм .ферзем.

ХРОНІКА
У Києві закінчився пів- 

фі.чз і Української ради 
товариства «Спартак» із 
шашок серед чоловіків.

У змаганнях, що прохо
дили за швейцарською 
системою у вісім турів, 
узяли участь 24 майстри і 
кандидати в майстри 
спорту.

Великого успіху досяі 
кандидат у майстри спор
ту кірової ралець Микола 
Король. Набравши -5,5 оч
ка з 8 можливих, він пе
реміг у змаганнях і здо
був право учасіі у фіналі

• товариства, який почисться 
у квітні в столиці нашої 
республіки.

# * ♦

Чемпіонкою області з 
російських шашок серед 
жінок стала кандидат у 
майстри спорту інжепер- 
технолог заводу трактор
них гідроагрегатів Тетяна 
Логвішова. Друге місце 
посіла учениця машинобу
дівного технікуму Олена 
Калашникова, а трете — 
економіст машинолічиль
ної станції Лариса Ніку- 
ліна.

висунуто

> твор- 
Якови- 

«Вічний 
на здо-

1979 pony

І

РЕПОРТЕР

ВЕСЕЛКА 
БРОВЧЕНКА

Позавчора в приміщен
ні міського Палацу куль
тури імені Компанійця від
булася зустріч кіровоград
ських шанувальників крас
ного слова з нашим зем-; 
ляком, головним рєдакто-’ 
ром журналу «Дніпро», 
поетом Володимиром 
Бровченком. Вечір поезії 
перетворився на дзвінко
голосу веселку виступів, 
привітань, пісень на слова 
В. Бровченка, віршів тощо.

Щирі слова про 
чість Володимира 
ча, збірку якого 
жайвір»

державної прими 
імені Т. Г. Шевчен-

Даа дні у Кіроиоградському міському шаховому клу
бі товариства «Спарган» проходив турнір з блискавич
ної гри на приз газети «Молодий комунар». У ньому 
взяли участь 24 найсильніших шахістів міста — робіт
ники, студенти, інженери, службовці...

— Подібні змагання, судячи по редакційній пошті, 
дуже необхідні для розвитку й популяризації цього ви
ду спорту серед молоді/ — сказав у своєму виступі пе
ред учасниками турніру, відповідальний секретар газе
ти «Молодий комунар» В. СТУПАК. — Газета й надалі 
приділятиме їм особливу увагу, залучаючи до участі 

.в них активних дописувачів «Клубу 64-х клітин», який 
після невеликої .перерви відновив свою роботу на сто
рінках «Молодого комунара»;

Нинішній турнір проходив у два тури, викликавши 
великий інтерес і його учасників, й уболівальників. • 
Уже першого дня визначилися.13 фіналістів (4 канди
дати у майстри спорту .і 9 першорозрядників). Змаган
ня між Ними й визначило переможців: студента КІСМу 
Ігоря ЛЯИ1КЕВИЧА (9,5 очка з 12 можливих; перше 
місце), інженера Кіровоградського головного спеціалі
зованого конструкторського біорс посівних машин 
Олега НИЯНЕНКА (9 очон; друге місце)...

Гострою виявилася боротьба та тпетс місце: канди
дат у майстри спорту Георгій ДУБІВКА та першороз
рядник Василь ЛЯШЕНКО набрали однакову кількість 
очон. при дограванні перший з них переміг.

Трьом переможцям вручено спеціальні призи й гра- - 
моти «Молодого комунара».

На фото Л. ЛАПІНЬ: переможні (зліва направо): 
О. КИЯНЕНКО, І. ЛЯШКЕЕИЧ. Г. ДУБІВКА.

комітету чідбуласл пер
шість Ленінського району 
міста Кіровограда з пла
вання. На голубих доріж
ках у командному заліку 
найсильнішими виявилися 
студенти факультету фі
зичного виховання педаго
гічного інституту імені 
(О. С. Пушкіна. Друга схо
динка дісталася платням 
будівельного технікуму, 
третя — спортклубу «Зір-

В. Ш А БАЛ ІII.

КАЛЕНДАР БЕРЕЗНЯ
1 —12 — чемпіонат об

ласті з шахів серед чото- 
вікіч. "•

16—19 — командні зма
гання з шахів обласної 
ради товариства «Колос» 
(м. Мала Виска).

23—31 — республікан-

ські юнацькі Змагання 
юних спартаківців (м. Ки
їв).

8 березня — шаховий 
бліцтурнір серед жінок, 
присвячений Міжнародно
му жіночому дню.

Г азета 
виходить 
у вівторок 
четвер 
і суботу.

наша
відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45*35; відповідальний 
секретар, еідділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-

■ул. Луначарсьиого, 36. §а0тз°5з? “ 2-56 65; нічиа реданція -

316050, МСП

м. Кіровоград,

Обсяг 0.5 друк. ярк. Індекс 6J 1.97. Зам. № 108.

буття 
УРСР 
ка, сказали викладач Кіро
воградського педінституту 
В. ГІ. Марко, голова об
ласного літературного 
об’єднання В. О. Погріб
ний, голова обласного від
ділення Товариства книго
любів Є. П. Донцова, поет 
Валерій Гончаренко те 
інші.

Все живе моїм чуттям 
зігріто, 

І трудом, і променем 
чола, 

Бо земля ж ця — 
для буйноцаіту. 

Небо — для крила.
Поетична веселка Воло

димира Бровченка майже 
дві години радувала всіх 
учасників зустрічі своїм 
прекрасним розмаїттям 
ліричних І патріотичних 
віршів, поезій громадян
ського звучання.

На з н і м к у: Володи
мир БРОВЧЕНКО дас ав
тографи.
Фото і тенет І. КОРЗУНА.л

ВЕЧІР
ТВОРЧОЇ МОЛОДІ

Затишний, привітний зал, 
дружня, невимушена об
становка, зустрічі, бесіди... 
Зібралися молоді артисти, 
письменники, художники, 
журналісти, музиканти, 
щоб поділитися своїми 
здобутками, поговорити 
про^плани, проблеми, по
шуки.

Так пройшло третє засі
дання клубу творчої мо
лоді обласного центру у 
міському Палаці культури 
імені Компанійця.

Присутні з великим ін
тересом переглянули ви
ставку робіт самодіяльно
го художника Анатолія 
Щербини, різьбяра по де
реву Сергія Гаврищ^ 
слухали вірші викладачі, 
музики Ганни Брагінської, 
третьокурсника Кірово
градського педінституту 
Володимира Бубиря, по
знайомилися з самодіяль
ним народним ансамблем 
бального танцю «Злато- 
цвїт».

Наступна зустріч моло
дих митців відбудеться у 
березні.

Т. БОРИСОВА.
м. Кіровоград.
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