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ПЕРЕПУСТКА "^«"д В ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР
Право стати членом студентського будівельного загону Оде

щини тепер надається е першу чергу тим, хто має значок ГПО. 
Л до від’їжджаючих у Сибір і на Далекий Схід вимоги ще ви
щі — спортивний розряд.

П’ятитисячний загін молодих одеситів має освоїти нього літа 
кілька мільйонів карбованців на будівництві житла і виробни
чих об’єктів. Так що фізичне загартування тут дуже знадо
биться. Л крім того, студенти допоможуть організувати масові 
старти за програмою багатоборства ГПО для жителів тих 
районів, де вони мають працювати. При будзагонах діятимуть 
таборн-супутники, де добровільні тренери навчать дітвору азів 
спортивної майстерності.

Студеніам приморського міста є де займатися фізичною 
культурою. Сучасні спортивні комплекси мають політехнічний, 
Гідрометеорологічний та інші інститути міста, на березі моря 
діють літні спортивно-оздоровчі табори.

В. ФОМЕНМО, 
нор. ЕАТАХ
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— ТУРБОТА ВСІХ МОЛОДИХ 
Трудівників села

‘ПЕРіиа колонка
ДЛЯХУДОБИ

У доброго господаря все робиться 
вчасно, все наперед вивірено, спла
новано. Коли йдеться про корми для 
громадської худоби, то еін підрахо
вує, скільки їх треба, щоб вистачило 
до нового укосу та ще й було про за
пас. Саме так і вчинили торік моло
діжні кормодобувні бригади багатьох 
господарств Новгородківського ра
йону, колгоспу імені Суворова Боб- 
ринецького району, саме такий орієн
тир мала кормодобувна комсомоль
сько-молодіжна ланка з колгоспу 
«Перше травня» Петрівсьиого району 
та інші. Молоді тваринники, механіза
тори заготовляли сінаж, грубі корми, 
дбали про їх надійне зберігання та 
раціональне використання.

У листі передовим тваринникам 
країни Л. І. Брежнєв рекомендував:

«Накреслюючи плани дальшого під
несення тваринництва, збільшуючи 
поголів’я худоби та птиці, необхідно 
випереджаючими темпами розвивати 
кормовиробництво, забезпечувати га
рантоване постачання Фермам повно
цінних кормів. Це важливе загально
державне заедания».

« Саме так зорієнтувалися молоді тва- 
ф'иикини. всі трудівники колгоспу іме
ні Фоунпе Ульяновського району. Во
ни підрахугзли: для виконання плану 
року р.иробництел тваринницької про
дукції треба, щоб кормова група в 
структурі посівних площ займала до 
20 процентів. З кожного гектара пе
редбачено одержати 45 центнеоів кор
мових одиниць — на 7 центнерів біль
ше. ніж у середньому по району. Ви
ручать передусім блгатооічні траси. 
Моло.о.і механізатори підживили, забо
ронувати. підсіяли посіви на 738 гек
тарах. Злагоджено працює панка ме
ханізаторів. готуючись до поливу 
трав, які займають 150 гектарів. Вона 
почала монтаж дощувальних устано
вок. П’ятнадцять поливальників ска
зали: «Зберемо но менш як по 600 
центнерів зеленої маси з гектара». 
Подбали в колгоспі і про вчасний та 
доброякісний ремонт механізмів, що 
будуть зайняті на заготівлі кормів.

А ось у колгоспі імені Шевченка 
нього ж району корми нині позича
ють у сусідчіх господарствах. Яким 
повинен бути їх запас надалі, в комі
теті комсомолу колгоспу не знають. 
Отже, не спрацював і райком, який 
мав подбати про поширення досвіду 

.Жіанофланговкх.
У постанові ЦК КПРС і Ради Мі

ністрів СРСР про підготовку до зби
рання воожаю. заготівель сільсько
господарських продуктів і кормів у 
1979 році підкреслено, що есюди не
обхідно звернути увагу на те, абч 
перевиконати плани нагромадження 
всіх видів фуражу, виио'ристати дня 
цього додаткові резерви.

Впрогалжуїсчи досягнення науки І' 
передовий лосрід, гірої ресивну техно
логію Бирсбництса. на оснапі дальшої 
спеціалізації і міжколгоспної коопера
ції сільськогосподарського вироб
ництва сільські трудівники Кірово- 
градщини зобов’язались цього року 
одержати 3418 тисяч тонн кормових 
одиниць. Здійснюючи заходи по зміц
ненню нормежої бази, сопи дали сло
во закласти 334 тисячі тонн сінажу, 
виробити 96 тисяч тонн трав’яного бо- 

мрошна та інших обезводнених кормів.
розрахунку на одну умовну голосу 

тварин намічено мати по 33,3 нормо- 
мої одиниці.

Комітети комсомолу разом зі 
спеціалістами сільського господар
ства мають визначити фронт робіт 
для можної бригади, ланки. Отже, за 
роботу! Кормозаготівля —'ударний 
Фронт ДЛЯ МОЛОДІ,

ФЕСТИВАЛЬ 
ДРУЖБИ
Урочистим мітингом. який відбувся в 

столиці Болгарії, відкрився IV фестиваль 
дружби радянської і болгарської молоді. 
На чьему були присутні посланці радян
ської молоді, найкращі представники 
молодого покоління НРБ. У президії мі
тингу — члени Політбюро ЦК БКП, сек
ретарі ЦК БКП А. Лилов і Г. Филипов, ви- 
апачні громадські діячі Болгарії.

.3 вступним словом до присутніх звер
нувся перший секретар ЦК ДКСМ Г. Та
нов. Він відзначив, що фестиваль, девіз 
якого — «Дружба, братерство, комунізм», 
залипніть глибокий слід у літопису свя
щенної бо'ігарс-радянської дружби, друж
би мопеді двох країн. ДКСМ і ВЛКСМ.

З великим ентузіазмом учасники моло
діжного форуму зустріли привітання пер
шого секретаря ЦК БКП, Голови Держав
ної Ради НРБ Т. Живкова.

Про вклад Ленінського комсомолу. ра
дянської молоді в будівництво комунізму 
в СРСР. про ті. пі узи дружби, які зв’я
зують їх з комсомолом і молоддю Болга
рії. розповів г.іеча делегації радянської 
молоді, секретар ЦК ВЛКСМ В. М. Мівши.

Учасників Мітингу сердечно вітали 
«зоряні брати» М.’М. Рукавишников і 
Г Іванов.

Відбувся урочистий похід учасників 
фестивалю через площу 9-го Вересня, де 
височить Мав'їотсй І'. Димитрова, до мо
нумента на ш'гть Радянської ЛрМІЇ-ВИ5- 
но.пптечі і:и. БІзя величної скульптурної 
КОМПОЗИЦІЇ, ніо символізує нездоланну 
МОГУТНІСТЬ Рядрясьннх Збройних Сил, 
відбулись маніфестація дружби, в якій 
взяли участь представ;•ш.-и мо.-ю-Ц Софії.

в. дмитічев.

ВІДНОВЛЕНІ—ЯН НОВІ
Комплексну -систему управління якіс

тю впроваджено в Уманській райсіль- 
глспгс-.хиіиі Черкасі кої області. Цс дало 
можливість господарствам не ТІЛЬКИ 110- 
ЛІППІНТі: ТС іі'чвнй стан, збільшити стро
ки служби маїшіп, а й значно прискори
ти їх ремонт Майстерні об’єднання уже 
поставили па іінійку готовності .зернові, 
сФлосііі в кукурудзозбиральні комбайни, 
сіш.иіосаркп, жниварки, частина ланок 
приступила до налагодження сівалок, 
культиваторів і а інших причіпних зна
рядь.

ЛАВІ ДИХАЄТЬСЯ ЛЕГЛО
В число і.ранніх видобувних колекти

вів об’« дії;.пня сВорошпловградвугілля», 
які працюють па малопотужних пластах, 
щ спо.іівгііо для багатьох вийшла брига
да 1. О. Тихонюка з шахти /Україна». 
Продуктивність комбайна тут довели до 
701) тонн вугілля за добу і додатково до 
завлиния видали з початку року більш 
як 20 тисяч топи палива і

щвешід,
пшшшк ’•

ВПЕРЕД, ЮНАРМІНЦІ!
Три дні в Кіровограді тривав обласний фінал піонерської вій- І 

ськово-спортивної гри «Зірниця». Брати участь у ній випало юнар- 
мійським загонам Солгутівської (Гайворонський район), Мартоіва- я 
нівської (Олександрійський район). Кіровоградської № 13, Новоум- І 
раїнської № 6 і Компаніївської середніх шкіл. Бони — переможці | 
районних і зональних змагань.

У кожного загону — свої командир, комісар, прапороносець, _ 
барабанщик, горніст. Немаловажна деталь*, разом зі своїми вмін- 8| 
ням, спритністю і сміливістю зірничники привезли табелі успішності ж 
і класні журнали, бо справжній юнармієць повинен передусім деб- | 

ре вчитися.
Отже, ?

ПЕРШИЙДЕНЬ «ЗІРНИЦІ»
— Увага! Старт! — ко

мандує старший Інструк
тор обласної державтоін- 
спекції Леонід Якович

Гольденберг, голова жюрі 
змагань юних інспекторів 
руху. Кожній команді вру
чено маршрутний лист». У 
ньому — перелік усіх ета
пів змагань: «Регулюваль
ник», «Дорожні знаки», 
«Історія вітчизняного ав
тотранспорту», «Практич

на їзда на велосипеді»...
Не так уже й престо бу

ло учням десятирічки № 13 
м. Кіровограда здійснити 
на макетах розведення 
автотранспорту і пішохо
дів. Тож судді В. Т. Пев-

(Закінчення на 2-й єтор.).

СИЛОЮ СЛОВА
Е постанові ЦК КПРС «Про дальше поліпшення 

ідеологічної, політико-виховної роботи» відзначено, 
що у центрі лекційної та масово-політичної роботи 
повинні бути найбільш животрепетні питання внут
рішнього і міжнародного життя, боротьба за підви
щення ефективності виробництва і якості роботи, 
зміцнення дисципліни й організованості, виховання 
непримиренності до антигромадських проявів, воро
жої ідеологи та моралг.

1 Іайголс-йніїїівм в ідеологіч
ній. І1ОЛІТІІКО-ШІХОВІ1ІЙ роботі 
сі піодні є широка пропаганд.і 
марксистсько-.!« пінської теорії, 
•глибоке роз’яснення внутріш
ньої | ЗОІІІІІВПІЬОЇ політики 
наглії. документів XXV з’їзду 
КПРС. нової Конституції 
СРСР, актуальних проблем на
укового комунізму, висунутих 
у працях Генерального секре
таря ІІК КПРС. Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

Виходячи з нього, організа
ції товариства «Знання» спіль
но з комітетами комсомолу об
ласті створили 51 лекторів і 
кіислекторій, 27 молодіжних 
факультетів у народних уні
верситетах, підготували 35 
циклів лекцій.

Молоді люди ндуїь па лек
цію. щоб дістати знання, взна
ти нове, розібратись у злобо- 
Л'чіпих питаннях, у причинах 
труднощів. Вовн чекають від-

вертоі, серйозної розмови з 
усіх ішгань сучасності, особли
ве» спірних, неясних.

Сучасна радянська молодь 
не терпінь фальші, несправед
ливості, розриву між словом і 
ділом, вимагає особистого, сві
жого й емоційного ставлення 
лектора до того, про що він 
розповідає. Таким чипом, не
одмінними елементами успіху 
лекції в молодіжній аудиторії 

глибокі знання, переконли
вість, правдивість, уміння чут
ливо сприймати реакцію ауди
торії, правильна, образна мова, 
і > < 111 а б л он 11 і ст ь г ото.

Нещодавно в Кіровограді 
відбувся турнір молодих ора
торів. присвячений 60-річчю 
ЛКСМ України Ного підготу- 
валп і провели президія прав
ління обласної організації то
вариства «Знання» та бюро об- 
ьому комсомолу. Такий турнір 
проведено в області вперше. 
11а нього запросили лекторів

віком до 35 років, иіо виступа
ють з різних проблем.

З усією відповідальністю ві
дійшли до участі молодих лек
торів у турнірі в Кіровському 
м. Кіровограда, ііовомиргород- 
с’.кому, Світловодському, Кіро- 
ьоірадському районах. 11а
жаль, не були 
м. Олександрів, 
м Кіровограда, 
ськнй, Долинськпп.

представлені
Ленінський
Головапів-

Петрївськпй
та Устипівськпй райони, ічо 
свідчить про слабку роботу в
них з лекторською молоддю.

Жюрі опінюна.к) виступи 
учасників турніру за ідснію- 
тсорегнчшім рІЕШ'М, зв’язком 
із життям, .то; ічтпстю побудо
ви виступу, контактом з ауди
торією, культурою МОВИ

Більшість учасників — моло
ді вчителі. Майже всі вони 
добре підготувались і залнши-

(Закінчення на 2-й стер.).
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СИЛОЮ СЛОВА
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).
ji.ii, /х щкшш жюрі приємне вра
ження від внсіинв та відпові
дей па запитання.

У.часіїїімі конкурсу поруши
ли у своїх.виступах широке ко
легам уа.Івіш.х гем. Це і питан
ня зовнішньої політики СРСР 
( Ьороіььа І\1Н’С за розрядку 
напруженості», «Радянсоки- 
амер'иканські відносини», «Бо
ротьба за мир — основа зов
нішньої політики СРСР», «Єги
петсько-Ізраїльська змова»), це 
і питання міжнародного моло
діжного р\ху, сучасної ідсо/іо- 
іічііої боротьби. Широко було 
висвітлено аспекти морального 
виховання молоді, теми Між
народного року ДІІТН1НІ.

Високим ідеііно-террстцчним 
рівнем, ЗМІСТОВНІСТЮ, тісним 
зв'язком із жігггям, грамотніс
тю, правильністю та образніс
тю мови, знанням методики ус
ної прош'.гандн, смоціииі.стю і 
щирісгкм характеризувались 
систупіГ переможців гуршру 
Б. і і. Яремчука (Ульяновца), 
О. В. Горчішського (Гайворон), 
Т 11. Корпілепко (Олександрій
ський район), 1. А. Тптара 
(Свіїловодськ), 10. ЛІ. Сопіль
ника (Знам’янка) та багатьох 
піших.

Були іі недоліки. У частини 
молодих, лекторів немає чітко
го уявлений при ФЄ,'ЯКИМ пови
нен бути сьогодні вис гуп Лек
тора у висбк'ооезічеиій І ВЇ'СО- 
і.окульгурііііі аудиторії. Тому 
виступи • окрсМп.хт товаришів 
позначені пропагандистськими 
штампами,, повторенням за- 
ГГ'ЛЬїШл ісгіш, відсутністю жи-

вої форми,, казенним: стилем 
викладу. Л саме проти цьоіо 
застерігає и оста пив а. ЦК КПі’С 
«Про ііотіпшеішя ідеологічної, 
(ІОЛІІ'ЦКО-ВІІХОВИОЇ роботи»

Не розмова з аудиторією, а 
читання тексту вголос{ нещира 
емоційність, акторстві», низька 
поінформованість, перекручен
ня імен, посад, назв установ і 
орі анізацій, нєвмішгі розпоря
дитися відведеним часом, ве
лика КІЛЬКІСТЬ МОВНИХ і СТИЛІС
ТІВ, них помилок — ці недоліки 
були властиві невдалим висту
пам окремих учасник ill тур
ніру.

Таким чином, підсумки тур
ніру підводять до думки, що 
всі, хто прп-іегніїїї до лектор
ської роботи серед юнаків та 
дівчат і підготовки лекторської 
молоді, повинні глибше іі напо
легливіше працювати над ви
рішенням цих проблем

Постанова Ц1\ КИРС «Про 
стан і заходи поліпшення лек
ційної пропаганди» вимагає 
приділяти постійну увагу під
готовці та вихованню леп юр
ських кадрів з числа молоді, 
розширити мережу і нолшьш- 
іи ропоту шкіл молодого лек
тора, активніше залучати мо
лодих спеціалістів, acuipaii.il 
і студентів до лекторської ді
яльності.

Найкраще може бути по
ставлена робити шкіл молодо
го лектора у вузах області.

На жаль, у турнірі не взяли 
участі слухачі школи молодого 
лектора педінституту, а їхні 
колеги з інституту сі.тьюсгіма 
шшіобудуванпя не змогли no
ck ти навіть заохочувального

місця через не
високий рівень 
ПІДГОТОВКИ.

Великин за
гін лекторської

молоді вимагає серйозної, ква
ліфікованої ДОПОМОГИ В ОВОЛО
ДІННІ секретами лекторської 
майстерності, t. життєва потре
ба, створювати школи лектор
ської майстерності для моло
дих спеціалістів заводів, фаб
рик, колгоспів і радгоспів об
ласті, активніше розвивати туї 
паставщіцтво. іп.м часом окре
мі комітети комсомолу не ВМІ
ЮТЬ, а то її не бажають серйоз
но займатися лекційною рооо- 
тою серед молоді, підготовкою 
молодих лекторських кадрів.

Турнір молодих ораторів 
сподобався іїоі о учасникам, 
здеоув право па життя. Ви
словлено нооажашія проводи
ти ecu захід щороку до Дня 
радянської молоді. Розширю
ватиметься кого геогратрія, 
програма, зростатиме кількість 
учасників. 1 тоді у пас б‘у/.е 
більше кваліфікованих моло
дих лекторів.

Постанова ЦК КПРС dipo 
поліпшення ідеологічної, 119.TI- 
тико-вилоііпої роботи» вимагає 
так організувати лекційну про- 
і.аіанду серед молоді, щио 
кожна лекція, кожен масові;.і 
захід щели юнакам і дівчатам 
заряд великої ідейної силі;, 
щоб наші молоді лектори вмі
ли будній творчу думку слуха
чів, озброювати їх знанням су
спільної о розвитку, допомага
ти їм сіаіп актіівїшмії бійцями 
зг. здійснення великих- завдань 
кому ніс пічного будівництва.

В. МІШУРА, 
голова жюрі турніру моло
дих ораторів, заступник 
голови правління облас
ної організації товариства 
«Знання».

...Сонячний травень день.

24 травня 1079 року»

УКЛІН ВАИ, МЕСНИКИ!
На відзнаку 325-річчя возз’єднання 

України з Росією і на честь 60-ріЧча 
ЛКСМ України юнь кіровоградського за
воду «Червона зірка» нещодавно здійс
нила похід по місцях революційної і тру
дової слави старших поколінь.

ПонадГ\ 1 і 1 І І » І * --
50 юнакіо і дівчат заводу зібралися 
перед походим біля меморіалу 
червонозорівцям. котрі загинули в 
роки Великої Вітчизняної ВІИИП. 
Більш як 700 імен на меморіалі — 
то жива пам'ять про тих, що по
ля! ли на полях боїв.

Разом з комсомольцями в похід 
вирушили КОЛИШНІ підпільники 
Іваїі Лаврентійович Личкань і його 
дружина Надія Кири.іівна.

Частину шляху пройшли пішки. 
Багаття па привалах коло річки 
нагадували партизанські стоянки.

Селиіцс Дмитрівна було центром 
партизанською руху в районі Чор
ного лісу. Тут виходила партіїззії-

якої був юггий Микола Доброволь- 
ськиїі, згодом — голова одного А 
дмитрівських ісолгоспів

Далі — Суботі в. Легендарне село 
де жив і де поховаї ий великий і ий 
українського народу, ініціатор г.о ^9 
з’єднання України з Росією Богд>* Хмельницький.

Кінцева ійета походу — місто Чи- 
гирин, одне з найстаріших на Ук
раїні,- над яким на високому пз- 
юрку стоїть величний пам’ятник 
вождю волелюбного українське о 
народу. Часто тут зустрічаються 
колишні нартнзшіи. А цього разу 
поклонитися загиблим народним 
месникам прийшли ті, заради кот
рих батьки і діди жили і боролись 
і иігули і перемагали.

А. КЛИМЧУК.ська друкована газета, редактором

Дівчага-Зудівслььиці, що живуть у шостому гуртожитку комбінату 
«Ніроаоградиажбуд», три роки тому нз чолі з комендантом Вірою Фе
дорівною Лук’яненко створили жіночий клуб «Червона хустина».

Нині, приходами до свого клубу, еони пам'ятають, що не тільки необ
хідність навчитися правильно накривати стіг, в’язати собі шапочку чи 
кроїти сукню, а и палке бажання бути разом, у колективі приводить 
їх сюди.

Всі юнки — комсомолки, працюють на різних будовах міста. I їхні
ми руками зводяться нові споруди з Кіровограді.

Фото Л. ЛАПІНЬ.

^дуВИЁТВПН/
«ЯКБИ НЕ ТОВАРИШ
ГРИППА...»

Так називалася кореспонденція, 
опублікована в «Молодому кому
нарі» 5 квітня, йшлося про те, що 
рада наставників та комітет ком
сомолу Знам’янсьиого локомотив
ного депо мало уваги приділяють 
вихссанню молоді. На підприємстві 
траплялися випадки, коли насгав- 
ниии-вихователі дбали тільки про 
професійну підготовку підопічних і

випускали з поля зору виховну ро
боту.

Я>: повідомив редакцію заступ
ник секретаря комітету комсомолу 
депо О. Огородников, кореспонден
цію обі озорено на комсомольських 
зборах. Спільно з радою наставни
ків компеї комсомолу намітив і 
здійснив уже ряд заходів для ви
правлення становин.а.

(
випадок перший. 
ОДИН ПРОТИ ПОЛУМ’Я

Двадцять сьомого бе
резня І979 року о 23 год. 

і ЗО хв. від замикання елек
тричних проводів спалах
нула пожежа у прибудові 
до одного з корівників 
молочнотоварної ферми 

' № 2 колгоспу імені Ілліча
Гайворонського району.

(
Першим помітив поже
не*/ оперативний черговий 
по фермі Д. Кушнір.

...Крізь щілини у дверях 
пробивалася тонка цівка 
диму. Дмитро швидко зі
рвав : 
вдарив 
диму, 
стіною

| місця, де палахкотів
І гонь. Зрозумів, що поже

жа виникла від замикання 
електропроводів. Вогонь, 
прогризаючи стелю, 
магався вирватись на 
рище.

«З обстановці, що ство
рилася, нерішучість, ва- 

Ігання, боязнь загрожували 
катастрофою, і 
Кушнір прийняв 
не рішення: він 
струм, подав 
сигнал тривоги, щоб опо
вістити про пожежу пра
цівників ферми і населен
ня села, викликав по те
лефону охорону і присту
пив до евакуації тварин...» 

(З нагородного листа).
...Дим швидко проникав 

у корівник. Ще кілька 
І хвилин — і вивести стри

вожених тварин буде 
практично неможливо. 
«Двісті тридцять корів, ---

боліло у свідомості, 
всі прив'язані».

■ Відчинити двері — 
В тягом втягне вогонь.

виходу немає. Інакше 
рози задихнуться.

І гаючись якось заспокоїти 
] переляканих димом тва

рин, він одну за одною 
Lcтaз відв'язувати їх. Не 

слухались побиті до крові 
пальці. «Швидше, швид
ше!» — пульсувала думка,

підкоряла собі асі рухи, 
робила їх чіткими. Якби 

. він у ті хвилини міг поба
чити свої руки, то не впі
знав би — з синцях, по
дряпинах, брудні від іржі 
та крові. Але тоді Дмитро 
не відчував болю.

На сигнал тривоги при
бігло два колгоспники. 
Втрьох зони повідв'язува
ли майже половину тва
рин. І тоді зненацька зай-

ВИПДДОК ДРУГИЙ. 
РЯТІВНИК

Це сталося в селі Не.су- 
байці Новоархангельсько- 
го району в 1978 році. За
горівся дерев’яний димо
хід у будинку М. Л. Непо
чатої. Вогонь миттю пере
кинувся на покрівлю. Вдо
ма на той час зоставалось 
без нагляду троє малоліт-

кожен закуток. І коли си
ли вже залишали смілив
ця, він натрапив на обваж
ніле дитяче тіло. Вхопив 
його, притиснув до грудей 
і, натикаючись на ліжка, 
стільці, побіг до рятівного 
вікна...

На вулиці дитина, ще 
втратила було свідомість, 
розплакалась. Та 
дибура її плачу не чув. 
зом з односельчанами

Ман- 
. Ра-

1 він

завіси. В обличчя 
і гарячий клубок 

Обережно попід 
протиснувся до 

80-

<МИ-РПДЯНСЫи^)

АЖНИХ
товариш 
правиль- 
вимкнув 

звуковий

— І

про- 
Але 
ко- 

Нама-

нялися двері. Виникла не
безпека пожежі всереди
ні корівника.

Кушнір зрозумів: якщо 
він не встигне погасити 
полум’я, тварини, що ли 

. шились у приміщенні, за
гинуть. Вискочив надвір, 
розшукав відра. Добре, 
що вода була поруч...

Коли збив полум я з 
дверей, почув, як скрегот
нула гальмами ііожежна 
машина. Полегшено зі
тхнув і знову кинувся ви
водити з корівника тва
рин, що лишилися.

«Потім з активною учас
тю Д- Д- Кушніра вдалося 
врятувати від вогню й са
ме приміщення.

За мужність, самовідда
ність і відвагу, виявлені 
при рятуванні колгоспної 
худоби і тваринницького 
приміщення від 
Кушнір Дмитро 
вич заслуговує 
ження медаллю 
вагу на пожежі».

пожежі, 
Дем’яно- 
нагород- 
«За від-

(З нагородного листз)

ніх дітей — Сергійко, На
талочка і Лариса.

Мандибура першим по
явився на місці пожежі. 
Весь дах був уже охопле
ний полум ям. «У будинку 
можуть бути діти», — по
думав Василь. Зін підбіг 
до дверей. Зачинені. Роз
думувати було ніколи, ви
хід один: проникнути з 
будинок через вікно. На
впомацки пробирався з 
однієї кімнати в іншу, за
дихався, але вперто роз
шукував переляканих ма
лят. Двох пощастило зна
йти майже відразу. Вони 
плакали, міцно притиснув
шись одне до одного, 
стіною однієї з 
Третя дитина не 
лась.

Василь загорнув 
кіз у своє 
їх людям, 
пожежу, і 
будинок. А вогонь 
палав у всіх кімнатах.

Крок за кроком обма
цував Василь кожну ді
лянку підлоги в кімнатах,

рятузаз від вогню сам 
будинок...

За мужність 
виявлені 
від пожежі 
Василя Мандибуоу 
роджено 
відвагу на

і відвагу, 
при врятуванні 

трьох дітей, 
наго- 

медаллю «За 
пожежі».

ВИПАДОК 
ОСТАННЯ

ТРЕТІЙ. 
СПРОБА

під 
кімнаї. 
озиаа-

маню- 
пальто, передав 
що приспіли на 
знову кинувся а 

уже

«...11 листопада 1978 ро
ку загорівся будинок жи
теля села Розумівки Олеї:- 
сандрівськс-го 
В. П. Куценка. Йдучи ьа 
роботу, батьки залишили 
вдома свого чотирирічно
го сина Сашу. Граючись, 
він випадково запалив до
машні речі. Жінка, що 
проходила повз будинок, 
помітила вогонь і забила 
тривогу.

Першим прибіг Петро 
Кравченко, інженер кол
госпу «Зоря комунізму». 
Дізнавшись, що в будинку 
дитина, а двері замкнено, 
Петро, не вагаючись, вибив 
вікно і проник в охоплене

району

полум’ям приміщення. Від 
високої температури по
чала тліти одежа, дим ви
їдав очі, однак сміливець 
крок за кроком обшук»;- 
вав кімнати. Дві спроби 
знайти дитину були мар
ними. І лише за третім ра
зом, облившись водою, 
Кравченко з кутку однієї 
з кімнат знайшов непри
томного Сашка і виніс 
його з вогню.

Життя дитини було вря
товано, і т. Коваленко взяв 
участь у боротьбі з поже
жею до певної її ліквіда
ції.

За мужність і самовід
даність, виявлені при вря
туванні дитини та ліквіда
ції пожежі, т. Кравченко 
Петро Миколайович за
слуговує нагородження 
медаллю «За відзнаку на 
пожежі».

(З нагородного листа).
з»; # з>:

ТРИ ВИПАДКИ самовід-
■ даносгі і відваги мо

лодих радянських людей. 
Ілюстрація до загальнові
домої істини; в житті зав
жди є місце для подвигу. 
Проте жоден з вищезга
даних героїв не вбачає у 
вчиненому ним нічого ге
роїчного. «А як же інак
ше? Адже гинуть діти», «А 
як же інакше? Під загро
зою знищення — громад
ське добро, результати 
праці і джерело добробу
ту багатьох людей...»

Та це осмислення пер- 
шопоштовху до подвигу 
було вже потім, після 
вчинку. А що було в оті 
хвилини, коли людина 
опинилася віч-на-віч з вог
ненною стихією? Що 
штовхнуло її на подвиг? 
Так, на подвиг, бо інакше 
вчинки, про які розказа
но, не назвеш...

Коли замислюєшся над 
цим, то починаєш розумі
ти соціальне коріння 
вчинків наших людей. 
Пригадується десь вичита
ний випадок. Горів житло
вий будинок в одному з

міст буржуазної країни. З 
вогнем боролися пожеж
ники. До їх прибуття по
ліцаї, що оточили місце 
події, нікого не підпуска
ли і самі не рятували ні 
людей, які могли бути в 
будинку, ні майна. І'еле- 
репортер захлинаючись 
вів . «репортаж із місця 
події». Довкруг стояли 
мешканці сусідніх будин
ків і байдуже спостеріга
ли, як вогонь знищував 
дім. Здивовано спостеріга
ли й не розуміли, чому 
це один чоловік (радян
ський журналіст, що ви
падково був неподалік) 
кинувся було до будинку, 
а тепер щось схвильовано 
доводив поліцаям, які 
пустили його далі.

Так само байдуже 
вилися, як прибулі 
жежники швидко загасили 
вогонь, винесли з будинку 
жінку-інзаліда.

Як несхоже це на ті ви
падки, про які йшлося ви
ще! Там кожен, хто був 
поблизу, прагнув допо
могти людям (знайомі во
ни йому чи незнайомі). Бо 
є таке почуття у радян
ських людей --- почуття
обов'язку Перед суспіль
ством, перед товариша
ми, перед своєю власною 
совістю. Ми часом і не за- 
л^ислюемось над цим, бо 
ж нам завжди здається, 
що «так і треба». А наша 
людяність, готовність на 
самопожертву заради ін
ших, звичайне, як ми ка
жемо, людське прагнення 
прийти на допомогу—асе 
це риси характеру люди
ни нової, людини комуніс
тичного суспільства. І, ма
буть, закономірно, що ми 
вважаємо наш, радян
ський спосіб життя звич
ним і зрозумілим. Але па-, 
м ятаймо, що чимало ще 
людей на земній кулі жи
вуть за зовсім іншими за
конами.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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травня 1979 року » М ОЛ ОД И Й К О М У П A Р“ З епюр
'КИТ*

ВПЕРЕД, ЮНйРМІЙЦІ!
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).

ловський і Є. Г. Силенко 
зробили перший прокол у 
їхньому «Маршрутному 
листі». Прикро до сліз Олі 
Тендюк. Та що поробиш, 
таке не з одним буває. 
І дівчина відразу непоміт
но витирає очі. Адже все 
ще попереду.

їзду на велосипеді де
монструють юнармійці з 
Компановки. Наталка Яцен
ко «виписує» 
«вісімку», що 
всім хлопцям під силу.

Дівчинка та " — 
команді Саші _ .......... _
Вітя Ьазан — не новачки у 
змаганнях юних ’_____ _
рів руху. Позаторік і торік 
вони представляли нашу 
область на республікан
ських змаганнях. ——

Ось своє знання дорож
ніх знаків показують Кіра 
Шкарупа, Сергій Харчен
ко, Люба Самохвал—учні 
Мартоізанівської десяти
річки. Трохи невдало вони 
сьогодні виступають. Ма
буть, хвилюються більше, 
ніж звичайно. А це, як ві
домо, не дає зібратися з 

/’^думками, чітко відповісти 
на поставлені запитання.

У Кіри сьогодні день 
надзвичайний: і участь у 
змаганні, і... день народ
ження — їй сповнилось 
п’ятнадцять років. Друзі 
вітали її, бажали їй успіш
ного старту. Тому невдачу 
вона відчувала особливо 
гостро.

Нарешті всі етапи поза
ду. Комісія підбиває під
сумки.

— Ура, ми перші! — 
стрибають від радості 
компаніївські юнармійці. 
Так, у їхньому листі най
менше — сім — проколів. 
За ними — кіровоградці, 
потім — солгутівці.

Змагання юних інспек
торів руху закінчилися. 
Попереду ще два дні гри, 
де на зірничників чекає 
чимало напружених мо
ментів.

враженнями від першо
го дня «Зірниці» я попро

сила поділитися інспекто
ра шкіл з початкової вій
ськової підготовки облвно 
Петра Михайловича Ваня- 
шнна. Він сказав:

— Старт порадував нас, 
організаторів. Усі загони 
прибули вчасно, добре 
підготувавшись до зма
гань У день приїзду юн
армійці відразу ж узялися 
за справу: змагалися в 
підтягуванні на перекла
дині і в згинанні рук в 
упорі. Лідирували кірово
градські школярі.

Після обіду вступили в 
гру зв’язківці, розвідники, 
пожежники, туристи, сан- 
пости...

таку гарну 
навіть

II
ко

друзі
Рижко і

інспекто-

|Тблютечка МОЛОДОГО КОМУНАРА.. I

Другий 
фіналу 

зійськово- 
ко-

таких, як сигнал

Союзу, 
В. О.

місто, 
Невідомо-

булося урочисте відкрит
тя обласного фіналу вій
ськово-спортивної гри.

Чітким, розміреним кро
ком ступали на площу 
С. М. Кірова юнармійські 
загони. Після складання 
рапортів учасники лінійки 
вирушили на військове ме
моріальне кладовище. Тут 
вони поклали квіти на мо
гили воїнів, що загинули,

змагання загонів за стро
йовими прийомами по де
сятьох пунктах — дисцип
ліна строю, зовнішній ви
гляд учасників, відповідь ’ 
на привітання, виконання 
стройової пісні... Найвища 
оцінка — п’ять балів. Ок
ремо виставлялись очки 
за виконання піонерських 
ритуалів,

ліво. Вона мало не роз
плакалась від досади: тре
ба ж такому трапитись!

Кінчився конкурс, зір- 
ничники з нетерпінням че
кають результатів.

Переживає Маруся П. 
«Як же це вийшло, підве
ла друзів», — бідкається 
вона.

Жюрі оголосило: перше 
місце на конкурсі строю і 
пісні посів загін середньої 
школи № 13. На друго
му — солгутівські школя
рі. А третіми стали ново- 
українці.

Так закінчився 
день обласного 
піонерської
спортивної гри. Його 
ментує головнокомандую
чий «Зірницею» Олексій 
Миколайович Гришакоз:

— Нинішнього року 
«Зірниці» сповнилось два
надцять років. Дванадцять 
років — це пошуки, зна
хідки цікавих форм робо
ти юнармійських загонів. 
От і цього разу буквально 
в перший же день змагань 
було видно, з якою 
йозністю підійшла 
споави більшість зірнич- 
ників. Я з великим задо
воленням спостерігав за 
конкурсом строю і пісні.

* # *

Того ж дня ввечері 
головній площі міста від-

на

хлопір
з нашого
села

(Продовження. Початая 
за 1, 9, 11, 15, 22

УРИВКИ

З ПОВІСТІ

у «Молодому комунарі» 
травня ц. р.].

6. Пастка

знім
ках: відкриття 
обласного фіна
лу піонерської 
військово - пат
ріотичної гри 
«Зірниця» — на 
урочистій ліній
ці юнармійців 
вітає головно- 
командую чий 
грою О. М. ГРИ 
ШАКСВ; боєць 
загону кірово
градської се
редньої шноли 
№ 13 Таня БІ
ЛОБОРОДО В А; 
змагаються юні 
інспектори

визволяючи наше 
до монумента 
му солдатові.

Від імені ветеранів Ве
ликої Вітчизняної війни 
учасників обласного фіна
лу «Зірниця» привітав Ге
рой Радянського 
колишній льотчик 
Верхоланцев.

ДРУГИЙ
ДЕНЬ 
«ЗІРНИЦІ»

улюб-
3

«Зірниця»—наша 
лена гра... Це слова 
пісні, що найчастіше зву
чала цього дня. Адже ос
новним видом змагань був 
конкурс строю і пісні.

Умови конкурсу були 
складні: жюрі оцінювало

«Збір», марш «Під пра
пор», дії командира за
гону.

...Крокують юнармійці 
десятирічки № 13 м. Кіро
вограда на чолі з коман
диром Леонідом Непо- 
менком. Усі стройові при
йоми виконують правиль
но, бездоганно.

Останніми на конкурсі 
виступили солгутівські гір
ничники. Спочатку у них 
усе йшло нормально: чіт
ко відповіли на запитання, 
виконали речівку, заспіва
ли стройової
вильно зробили 
в русі.

Ось Тамара 
командир, дає 
«Загін, на місті 
два! Напра-во!».
дівчинка повернулася на-

пісні, пра- 
повороіи

Г ончарук, 
команду: 
стій! Раз,

І... одна

ПОЕЗІЯ

БРАТЕРСТВО
А я живу на Україні,
З моїй радянській стороні. 
Люблю її озера сині 
І ріки — гихі й голосні. 
Зорю ясну на світлім прузі, 
Де терикони підвелись. 
Пісні Росії й Білорусі, 
Що з українськими злились. 
Співають збратані народи — 
Дзвенить високая луна...
І наш Дніпро могутні води 
З Десною й Прип’яттю една.
З Радянській нашій Батьківщині 
Нас крилить зоряна мета. 
Єднають долі соколині 

^Д-томунізму висота.

СОНЕТКазкові птахи! В світлі зірІЦе сплаті сріблясті ваші крила, Та ранку сонячні вітрила Летять пітьмі наперекір.

3;і хмари стежка пролягла.., Мотор скоріше перевір, Та по Москві годинник звір. І, мов дві долі, — два крила. Па розрахунок і па риск Зіпри машини гордий блиск, Лети, впивайся висотою! Ти — поруч, небо голубе! Ось-ось машина оживе, Штурвал на себе, і — стрілою!Н * *Виноград — він мудрий.він иесиіпіпо Розпусна бруньки свої весною. Вік — бо знає: приморозки пізні Можуть вбити зав’язь пернюцвігу. Він чека стабільної погоди 1 тепла стабільного чекає. Абрикоса — ось хто легковажно Білим цвітом вибухне завзято В перпюквіптя дні ще прохолодні. Цс дівчисько довго не мудруй. Чи цвісти їіі нині, чи заждати. (Я живу, а значить — треба квітнуть,

Хлопці і дівчата просто 
молодці. Сподобався ко
мандир загону «Тимурі- 
аець» Сашко Рижко. В 
майбутньому він /ложе 
стати справжнім військо
вим командиром.

Відмінна підготовка, по
чуття відповідальності і 
патріотизму, згуртова
ність, уболівання одне за 
одного — все це прита
манне солгутівським та кі
ровоградським юнармій- 
цям. Вони залишать свій 
слід у бойових ділах «Зір
ниці» нашої області.

Репортаж вели спеці- 
_альні кореспонденти 
«Молодого комунара» 
Т. КУДРЯ і В. ГРИБ 
(фото).

Людям радість білу дарувати.А пилок з нектаром — і о все бджолам,А господі — вбрання білопінне...) Так собі намислить абрикоса —І цвіте, іі нічого їіі не лячно...За таку прекрасну легковажність Голосую віршами іі коханням.
І квітну з Вами, і боюся, 
ІЦо залишусь для Вас чужим.
І не насмілюся чомусь я 
Вані погляд стрінути своїм.
І гаяти руку Вашу в руку, 
Щоб зупинився рангом час..,
І біль солодкий, і розпуку 
Без Вас я знаю і... при Вас. 
Та все ж, — чи дійсність,

а чи сон це? — 
І чи на радість, чи біду, 
Неначе соняшник за сонцем, 
За Вами світом я іду.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКО8
м. Кірозоград.

Напринінці жовтня 1943 року Підлісне знову запру
дили завойознкни. 8 центрі села зупинилися есесів
ці — ціла частина. По кутках його снували жандарм- 
сі-кі підрозділи, нсзав.и-власозці, поліцаї-зрадники. 
Біля шкільної кам'яниці зупинилося кілька танків та 
бронемашин і ще з десяток зачохлених гармат. Поруч 
зібрався гурт офіцерів. Вони про щось жваво радили
ся, слухали Когана, водили олівцями по ізсзгорнуїіи 
на планшеті карті.

Федя і Яша, вдаючи 
простували до центру 
чутно прислухаючись 
Звернули увагу на те, 
ках, обтягнуті патронташами, не 
зброєю, час від часу поглядали в бін . . 
лісу. Коло школи хлопці помітили замасковані акація- 
ми танки й гармати, поруч яких безперервно поход
жай вартовий. Спробували пройти на центральним 
майдан, де снупчигось найбільше солдатіз. Але на
зустріч виступив здоровань єфрейтор. Він недовірли
во подививег на хлопчаків і весело прегорлав:

— Партизан! Пух-пух!
«Німці готуються до нової облави на партизанів 

Скільки техніки й військових іще ніколи не наганяли 
з село, — зробили висновок піонери. — Треба негай
но попередити Семена Івановича».

Помчали додому. Маленькі серця шалено стукотіли 
в грудях: «Лише Р устигнути!»

На нілька хвилин забігли до Вані Конозаленка і Ва
ні Юрченка. Квапливо розповіли гро побачене й почу
те від єфрейтора. Потім — додому. Відв’язали корів, 
узяли торбини»- з харчами. І незаоаром зустрілися бі
ля знайомої лісової галявини. Прийшли сюди і обидва 
Івани — Коноваленко та Юрченко. Коли дісталися 
умовленого місця, полегшено зітхнули. Лунко цвьох
нув Федьків батіг. Раз, другий, третій...

Але чому ніхто не виходить і не озивається на сиг
нал? Хлопці занепокоїлись. Нічого не дало й голосне 
гукання.

— Гаяти часу не можна: — розпорядився Федя. — 
Обидва Івани лишайтесь біля корів і стежте за підхо
дом фашистів. А ми з Яшею побіжимо до землянок.

Обшарпані й подряпані, хлопчаки ледве добралися 
до партизанів. їх провели до табору. Тут кипіла ро
бота. Партизани вантажили клунки на верхових ко
ней, обдивлялися, що брати з собою, а що знищувати 
на місці. Всі були заклопотані, з гвинтівками за пле
чима, з боєприпасами на поясах.

Семен Іванович радо зустрів хлопчанів, уважно зи 
слухав.

— Німці обходять ліс з усіх кінців. У них є гарма 
ти, танки, кулемети.. — Голос Феді був надірваним, 
нерізким.

Командир подякував піонерам за відомості і попро
сив їх зараз же повертатися назад.

— З нами лишатися вам дуже небезпечно, — ска
зав на прощання.

Борис Нопитін провів хлопчанів до найближчої про
сіки. Назад ішли позільно. Сили було витрачено. А з 
лісі темніло. Через певні проміжки часу хлопці тули
лися до стовбурів дерев і потроху відпочивали. Потім 
знову брели, зже навмання.

Нарешті вони помітили просвіт між деревами і зби
ралися вийти на галявину. Несподівана радість напов
нила серця... Але що це? Перебіжками проскакують 
за кущам» якісь силуети. Помилки бути не може... 
Карателі!

Обоє побігли від узлісся, швидко заглибилися 
в ліс.

— Що діяти б>демо? — тривожно спитав Федя.
Яша подумав трохи, потім відпозів:
— Давай назбираємо по в’язці хмизу й скажемо, що 

заблудилися...
— Гадаєш, вег-и дурні... Хто ж хмиз уночі збирає?
Вирішили переждати до ранку. Назгрібали гілочок, 

пожовклого листя і прилаштувалися під великим ду
бом. Поигорнулись один до одного і так аж до світан
ку продрімали. Прокинулись від холоду і лунного 
воронячого каркання. Обоє встали, трохи розім'я
лись назноло дуба. Потім швидко назбирали по и'и 
зочці хмизу — і в путь. Стало розвиднюватись, і хлоп
ці попрямували до високого куща глоду, шо маячій 

‘ край лісу. Гам їх уже чекали карателі...
Крізь загратовані вікна «чорного ворона» юні мес

ники бачили озброєних ворогів, що під’їжджали і під
ходили до організованої звечора засади. Десь гурко
тіли танки та бронемашини, «буде жаркий бій!» — 
подумав Федя. Усвідомлення виконаного обов'язку 
тішило його. Засмучувало те, що в такий потрібний 
час вони більше нічим не зможуть допомогти народ
ним месникам.

Нездоззі автомашина зупинилася, ,і арештованих 
піонерів провели до світлиці, яка тепер служила за 
кабінет штабу. Худющий німеца-солдат щось клацав 
на друкарській машинці, інший, з офіцерськими по
гонами, сидів за великим стопом і палив тозсту сига
ру. Він пильно оглянув хлопчаків, кивнув нонвоірам 
на двері і ламаною російською мовою спитав;

— Що ви робили в лісі?
— Збирали хмиз, — похмуро зідпозіа Федя.
— Коли ви пішг.и в ліс?
— Учора ввечері... І заблудилися...
— Що ви передавали партизанам?
— Ми не знаємо ніяких партизанів!
Федя намагався відповідати сам, неначе показуючи 

Яші, як треба поводитись на доп'-ті.
Жандарм вказівним пальцем повільно збив поліп у 

попільничку, глибе ко затягнувся димом і за хвилину 
в’їдливо перепитав-

— Стільки років прожити під лісом і заблудитися?
— Бо вже було темно, — несміливо вставив Яша. 
Федя кинув неьдоьолений погляд на товариша.
— Отож і не слід блукати там, коли гемно! — гру

бо вигукнув гітлерівець.
— Більше не будемо! — мовив крізь сльози Яша. — 

Нам і так від батьків попаде.
— Не прикидайтесь дурниками! — стукнув долонею 

по столу німець. — Ми вас знаємо! Ви — партизан
ські зв’язкові. Хто ще допомагав партизанам?

— Ми нікого не знаємо. — сказав Федя.
— Брешете, цуценята! З Іваном Кочоваленком та 

Іваном Юрченком ви товаришували?
— Ми просто навчалися з однім класі...
— Скоро будете в орній петлі гойдатись!
Через молодого секретаря, що сидів за друкарською 

машинкою, офіцер покликав конвоїрів і грізно на
казав:

— Федора Шекеля зачиніть у сараї. А цього паще- 
нозаного, Матвієьна, візьміть із собою, арештуйте, й 
оцих двох собачат! — Він подав карателям папірець...

■ Після обіду до штабу привезли Івана Юрченкз, обох 
Я Коноваленків.

жмма

з себе безтурботних хлопчанів, 
села, уважно придивляючись і 
до всього, що діялось навколо 
що асі гітлерівці ходили, з нас- 
---------- ------------ роззувалися зі 

Нсрубайсьхого

(Далі буде).

І

і
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ПРИЦІЛ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ І

Ш КЛНІШЕНЦЕВ\
; J I f

УВАГА: КОНКУРС!
На якому
місці 
буде „Зірка“?

З оком о-

А тепер 
де їхнім 

СТОЛИЦ

24 травня IM9 року

ЧЕІШШ!

територі ЯЛЬП-НО 
кіііовоградійв. 

реальні можли-

спорт-
(Кірово- 
друкар- 

на

Хто з футболістів 
«Зірки» маткАіе най
більшу кількість м'я
чів, забитих у ворота 
суперників! (скільки)!

З яким рахунком 
закінчиться останній 
матч «Зірки» у пер
шому колі чемпіона
ту!

Запрошуючи наших 
читачів до участі в кон
курсі футбольних про
видців, просимо відпо
вісти на ці запитання. 
Переможця чекає спе
ціальний приз і диплогл 
редакції.

Відповіді надсилайте 
до 25 липня ц. р.

Після зустрічі з горлів- 
ським «Шахтарем» кіро
воградська «Зірка» на
брала 8 очок і зайняла в 
турнірній таблиці 17 схо
динку. До кінця першо
го кола ще 13 турів.

На якому 
буде «Зірка»
гри з київським. СКА!

Яку кількість очок 
наберуть наші зем
ляки у першому ко
лі!

Минулого сезону жодна 
з цих команд у зустрічах 
між собою не добилася пе
реваги. Одного ралу пере
мога була па боці кірово- 
грпдців. другого — гірни
ків. Звітна гра почалася 
без розвідки, ШВИДКИМИ 
атаками господарів ста
діону Підбадьорені уболі
вальниками. вони НІДВІПЦ.У- 
валії теми І змусили гос
тем більше дбати про за
хист. Але наші земляки на 
кожну атаку відповідали 
контратакою і мали мож
ливість повести и рахунку. 
Та, як часто буває, коман
да, що не забила м’яча су
перникам, пропускає кто 
сама. Так сталося і л «Зір
кою» в першому таймі, ко
ли в її ворота було при
значено одинадцягимсі ро- 
вий удар. 10-

^зижгакягеет

МІСЦІ 
ПІСЛЯ

іпнкіа
Фото В. ГРИБА.

завоював

училища

>:ли tuvjji- _ 
Олексаяд- І 
да. С

3UO5O, МСП
м. Кіровоград,

БИ 30367. індекс 01107.

Газета 
виходить 
у вівторок 

четвер 
і суботу.
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Він де чекав, доки з ра
йонного спорткомитету на
дійде вказівка про oprani- 
зацію тих чи інших з'.іп- 
*ань. Щотижня турвічііі 
поєдинки — між команда
ми цехів і відділів, іова- 
риські зустрічі зі спорт
сменами сусідніх СІЛ, >ІЗ- 
та Гайворона. Бо стар
ший інструктор по сполгу 
колективу фізкультури ви
робничого об’єднання <Кі- 
ровоградграфіт» і.чан Ка- 
ьіїненисв переконаний: 
тільки під час напруже
них змагань иабуваетьсл 
досвід, підвищується май
стерність кожного спорт
смена. Ось і в цьому році 
у спартакіадних поєдин
ках взяло участь більше 
500 юнаків та дівчат. Зма
галися
(мсти, 
лети.

Та
старти

волейболісти. ге:’1- 
шахістя, легкол-

найбільш масові
— з багатоборства 

ІТІО. Із 770 виробнични
ків, які є членами колекти
ву фізкультури, 430 ще то
рік виконали нормативи 
комплексу. А в цьому ропі 
значок отріїмзли'ще 87.

Є пагода — Іван Каїїі- 
шенцев. кліше па бігові .по
ріжки одну невелику 
бригаду. Виїхали, скажі
мо, МОЛОДІ робІТІШКІІ Ні! 
береги Південного Бугу, 
щоб провести вихідчин 
день — і тут з ними ін
структор по спорту Іва ї 
Капі шенаев. Вл а штову ю-

ться цікаві ігри, демон | 
стругать своє вміння стрн- 
бунп, кросмепп. ' ■

) коли почались змаган
ня з багатоборства 1110 
ьа призи с Комсомольской 
правды», то практично всі 
комсомольці підприємства 
вийшли на старти. В усіх 
р.іковпх групах визначено 
чемпіонів.

Успіх принтов тс й то
му, то завалівиі мають 
хорошу спортивну базу — 
стадіон на 5 тисяч місць, 
два спортивних зали. ІІа 
придбання спортінвентар т 
в ньому році виділено 
біліше 3 тисяч карбован
ців. І немає в селищі За- 
валля таких, хто каже: 
«Тренуйтеся у себе, на 
своїх майданчиках». Тре
ба — молоді виробнични
ки допоможуть школі Є 
необхідність— школа під
дає свій зал для грзфіті'іі- 
ків. Обладнуються май
данчики в мікрорайонах 
селища. Тут тренуються і 
робітники, і школярі...

Є те у них оздоровча 
база. Сім'ями приход ігь 
сюди і рафітвнки. Демон
струють свою майстер
ність рибалки, -веслувагь- 
іп»кн. влаштовуються ма
сові запливи па човішх 
)се — заради бадьорості і 
здоров’я робітників.

І. КУКСА, 
голова Гайворонсьно- 
го районного спорт- 
комітету.

• ДЛЯ ФІЗИЧНОГО 
ГАРТУ 
молодих 
РОБІТНИКІВ

• БАГАТОБОРЦІ
гпо
НАБЛИЖАЮТЬСЯ 
МАЙСТЕРСЬКОГО 
РУБЕЖУ

• ЕКЗАМЕНУЄ 
СПАРТАКІАДА

• ЮНІ ТЕХНІКИ 
СТАЮТЬ 
ЧЕМПІОНАМИ

Для шестикласниці кі
ровоградської середньої 
школи №.13 Ірини КО- 
ЕІНЬНО найулюбленіший 
вид спорту — швидкісне 
плавання під водою. 
Тренуючись під керівни
цтвом тренера Юрія Спо- 
даренка, Ірина вже вико
нала нормативи другого 
розряду.

шт

Після відпочинку небез
печні ситуації виникали то 
біля одних, то біля других 
воріт. Два завершальних 
удари форвардів -гЗірки» 
були точними — успіху до
билися Володимир Бої да
нов і Вадим Евтушенко.

За десять хвилин до кін
ця матчу гірники встано
вили рівновагу, а потім на
били й переможний м яч. 
Стрілка хронометра арбіт
ра зупинилася, коли раху
нок був 3:2 на користь 
«Шахтаря* .

Кіровоградці зазнали чет
вертої поразки в цьогоріч
ній першості і втратили 
вже дванадцять очок.

Авангард“
Ятрань“—

щ
вчи

цщ
д

і

У Кіровограді фінішу
вали обласні юнацькі зма
гання з автомобільного 
багатоборства, до проїра
ми яких увіходили фігур
не водіння мікроавтомобі
ля (карт).

Командну перемогу здо
були вихованці обласної 
станції юних техніків. Вн- 
с гупаючи в класі машин 
125 кубічних сантиметрів, 
учень середньої школі: №6 
м. Кіровограда Юрій Тов- 
стоган був найсильвіїиим 
в особистому заліку. В 
класі машин 50 кубічних 
сантиметрів переміг учень 
середньої ніколи № 27 
м. Кіровограда Геїівадій 
Масалнкін. ?\ серед мото
циклістів знання чемпіона 
області виборов Віктор 
Кеварков (обласна станція 
юних техніків)

в. /лихапьський, 
головний суддя зма
гань.

у другому турі чемпіонату 
УРСР серед команд колек
тивів фізкультури ........."
смени «ЯтраиІ» 
градськпй завод . . 
сьхих машинок) грали 
виїзді. Вони були гостями 
ивпнгардівнів Лозової, що 
но Харківщині.

Наші земляки — дебіо- 
тппти цього розпграшу. 
Але на початку сезону До
сить часто 
так, що 
♦ псують 
лом. 1 в 
воградці 
новели 
фронтом. ПОСТІЙНО 
жуючи взяттям вооіт 
иода рів поля. На 25-й хви
лині одну з їхніх атак за
вершив Микола Васека — 
1:0.

Другий тайм також про
ходив з 
перевагою 
Вони мали

трапляються 
команді .-новачки 

нерви» старожн- 
цьому матчі кіро- 
Із самого початку 
наступ широким 

загро- 
гос-

послі збільшити рахунок. 
Та очевидно, бракувало 
досвіду. Матч, здавалося, 
закінчиться їхньою пере
могою. Ллє па останніх се
кундах господарям удало 
сів відігратися. Отже, ні
чия — 1.1. .

26 травня ятрапш прий
матимуть «Більшовик* з 
Києва.

«Радист» 
сьштй аавод 
на стадіоні

іКірової рай
раді овпробі в) 

_______ _ ___ < Піонер» об
ласного центру зустрічався 
з «Авангардом* (м. Деріа- 
чі Харківської області). 
Поєдинок також закінчив
ся внічию — 0:0. і

Заводські спортсмени на4 
своєму рахунку мають три 
очка з чотирьох, завойова
ні у себе вдома. ‘ 
поїздка до Києва, 
суперником буде 
ний «Схід».

Зпам’янський 
тип» у Яготпііі. що на Ки
ївщині. зіграв унічию (0.0) 
з «Кристалом». Олександ
рійський «Шахтар» про
грав (0:1) «Титану» з Віль- 
нцгірська Дніпропетров
ської області.

В. ШАБАЛІН.

Міжвідомча першість 
республіки з багатобор
ства комплексу ГГ10 від
булась у Перлівці. В скла
ді збірного колективу то
вариства «Авангард», який 
став переможцем нього 
турніру, виступали її кіро- 
воградці: кандидати в
міністри спорту працівник 
спортивного клубу «Зірка* 
Володимир Твсрдоступ та 
учениця машинобудівного 
технікуму Валентина Па
сюкова. В залікову копил
ку авангардівців республі
ки нони зробили • неаби
який внесок. Особливо — 
Володимир. Виступаючи

И=ІЗЕПЗЖ5ЬЛ5 Ргчэяуягтс

зз програмою четвертого 
ступеня, паш земляк на
брав 182 очки і вперше за
воював звання чемпіона 
України.

Нагадаємо, що норматив 
Майстра спорту СРСР — 
155 очок. Але, щоб не зван
ня здобути, треба набрати 
таку суму на всесоюзних 
змаганнях.

Дещо гірші показники в 
окремих видах мала Вален
тина. Та її сума очок' (162) 
свідчить про тс. що ком
сомолка теж подпіас май- 
ґтсрськнй рубіж. У жлзгіщ- 
нях серед своїх ровеснфиь 
вона піднялася на пксіїг 
СХОДИНКУ.

Патокову і Тгердсстула 
включено ДО збірної рес
публіки для участі в тра- 
днційпчі матчопій зустрічі 
багатоборців ГПО п'яти 
рсгпсб.чіїг-- Bi.’Kinvcif, Лат
нії. Литви. Естонії та Ук
раїни

В. АЛЕКСБЄННО, 
суд£ія республікан
ської категорії.

єтзая?дцг,-в-1

ВЕСЛУВАННЯ. Міжшдом- 
традиційні змагання 

•Кубок Великого Дніпра» 
три дні проходили в Дні
пропетровську. В складі 
збірної команди Україн- 
сьі'.ої ради товариства 
«Спартак» виступав кіро
воградський майстер спор
ту СРСР Серпи Тначенко. 
Каное-сімка, в складі екі
пажу якої був і наш зем
лян, на дистанції 1000 мет
рів ф нішувала першою з 
часом 3 хвилини 35 се
кунд. його нагороджено 
дипломом першого ступеня 
і призом республікансько
го спорткомітету.

КУЛЬОВА СЇРІЛЬБА. 
Триває спартакіада-79 то
вариства «Спартак» колек
тивів фізкультури серед
ніх спеціальних навчаль
них закладів. Черговим її 
в» дам були поединки з ку
льової стрільби. Еони від 
булися в тирі обкому 
ДТСАА.Ф. Звання чемпіо-

Ііа у ЧОЛСВіНІБ 
майстер спорту з льотно- 
штурманського
С. Поркуян. Він вибив 29І 
очно .з трьохсот. По 283 
очка мали його товариші 
по команді А. Тупиця і 
представник Олександрій
ського медичного учили
щі А. Задороигній. їм і ді
сталися доуге й трете 
місця. Учениця медичного 
училища м. Олександрі) 
В. Мала вибила 279 очок і 
була першою, на два очка 
менше у її однонлубниц; 
В. Кузьміної, третьою бу
ла О. Сниданова з проф
техучилища обласного по- 
бутуправліния.

У командному заліку на 
вогневих рубежах иай- 
сильнішими виявились 
майбутні працівники ци
вільної авіації. Другу й 
третю сходинки п’єдеста
лу пошани зайняли спсрт- 
смечи-меди.ии < 
рі» та Кіровограда.

розвиток ггроеих 
видів спорту на Кірово- 

Іградщині вже не раз ішло
ся на сторінках обласних 
газет. Ніхто з фізкультур
них активістів не може 
нині згадати, коли і де ма
ли успіх наші волейбольні, 
гандбольні, баскетбольні 
команди, особливо збірні. 
Волейбол, гандбол, бас
кетбол ніби стали таємни
чими для кіровоградських 
спортсменів. Щоправда, 
кілька років тому досвід- 

Ічений тренер з машино
будівного технікуму Ми
хайло Семенович Биков 
таки зумів згуртувати 
команду дівчат, яка стрім
ко йшла до Олімпу, висту- 

_ лаючи на республікан
ських змаганнях з ручного

м яча. Та набридло трене
рові випрошувати місця 
для тренувань, атакувати 
«верхи» і «низи», щоб 
створити належні умови 
для підвищення майстер
ності гандболісток. Биков 
залишив команду.

Спортивна громадськість 
чекала, що хоч перед по
чатком VII Спартакіади 
України пожвавиться ро
бота в секціях, у колекти
вах фізкультури і спорт
клубах, де 
ігрові види

І ось із 
проходили 
змагання
прийшла звістка: 
градці посграли ровенча- 
на/л — 19:25, перемогли їх 
і кримчани — 36:24.

культивуються 
спорту.
Жданова, де 

спартакіадні 
гандболістів, 

кіроео-

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

«Спортивна газета» 19 
травня дала справедливу 
оцінку «слабакам»:

«Навіть дивно, навіщо 
було посилати до Жданова 
збірні Кіровоградської, Іва- 
но-Франнівсьної. Херсон
ської. Миколаївської та 
Волинської областей? Ад
же гравці в них не мають 
належної ані технічної, ані 
фізичної підготовки. Іноді 
здавалося, що деякі з них 
саме на спартакіадному 
турнірі вперше побачили 
гандбольний майданчик. 
«Відбувши номер», коман
ди цих областей мерщій 
подалися додому...»

Ці зауваження стосую
ться передусім збірної Кі- 
ровоградщини.

Тепер знову доводиться 
зауважувати: ігрові види 
спорту в області розви
ваються самопливом — ні

іиглааикцлянЕ

масовості, ні майстерності. 
Гандболісти, волейболісти, 
баскетболісти просять по
рятунку, тсенєри шукаюіь 
теплого місця, керівникам 
рад спортивних товариств 
і відомств сняться рожеві 
ілюзії. А що, як ---------- *
станеться диво: 
дня спуститься 
команда майстрів 
м яча?.. І тоді не треба бу
де готувати своїх спорт
сменів, витрачати кошти і 
псувати один одному нер
ви. Головне — спокій.

Але спартакіадні дзвони 
дня кіровоградців б'ють 
тривожно...

справді 
одного 

з неба 
ручного
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