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весняної вахти

врожаю!

ТІЛЬКИ ФАКТИ
Постійно перевиконує 

норми на весняних польо
вих роботах Олександр 
Зарічний з колгоспу імені 
Ватутіна Новоукраїнського 
району. Так, в одну із 
змін він при завданні 33 
гектари трактором Т-150К 
підготував під ярі 78-гек- 
тарний клин.

* * *
68 гектарів зернових 

посіяв за два останніх дні 
молодий механізатор Ана
толій Ткаченко з колгос
пу імені Ульянова. Цей ре
зультат, що більш як у 
двоє перевищує денну 
норму виробітку, — один 
із кращих в Олександрій
ському районі. У весняній 
сівбі в районі беруть без
посередню участь 200 мо
лодих механізаторів.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р. Четвер, 15 травня 1980 року • ®1цн'“

Я А Н К О І И И ЕКСПЕРИМЕНТ

ЗНАЄ ВСЕ

скеп- 
мовллв, 

її доручають? 
працювали но
то так би й

ЗЙ ОСТАННІМ ДАНИИНІЛ ОЛІЇ в господарстві 
вирішували, кому до

ручити нову справу, а цс. 
було минулого року, від
разу ж з’явилися 
тики. Навіщо, 
молодим 
Ото як 
старому,
працювали. Воно до. де
якої міри зрозуміло — 
літнім людям не дуже 
хочеться братися за но
ве. Зате, і цс дуже при
ємно,—захотілося моло
дим. Усю кукурудзу за

індустріальною техноло
гією (300 гектарів) у 
колгоспі вирощу вати-

■ муть комсомольсько-мо
лодіжні колективи Вале
рія Волощука і Володи
мира Грущака.

У Валерія їх десяте
ро. А він —- ланковий. І 
познайомитися, погово
рити з кожним у ці дні 
-— маііже безнадійна 
річ. Усі — в полі. Сіяли 
ячмінь, цукрові буряки, 
соняшник. Ліпне на ра
хунку Волощука 90 гек
тарів цукристих. Взага
лі, хлопці з його ланки 
— в числі кращих меха
нізаторів колгоспу. А от 
до сівби кукурудзи за ін
дустріальною технологі
єю руки поки що не до
ходять. Не дас погода. 
Накрапають дощі. Над- • 
мірно зволожений грунт 
забиватиме сошники, 
розтягуватиме строки 
між передпосівним вне
сенням гербіцидів і за
гортанням насіння.

Впоравшись- Із цукро
вими буряками, Валерій 
Волощук вивів свій агре
гат на соняшниковий 
лан. Там і познайомили
ся. Ще по дорозі до міс
ця роботи Валерієвого 
агрегату секретар комі
тету комсомолу колгоспу 
Микола Бандюк дав 
хлопцеві коротку харак
теристику: «Хороший
механізатор, має досвід 
впрошування кукурудзи, 
завжди прагне пізнати, 
освоїти нове, прогресив
не». Чи не тому Валерій

На полях Кіросоградщини йде напружена боротьба 
за врожай завершального року п’ятирічки.

У господарствах області кукурудзою засіяно 172,7 
тисячі гектарів, що становить 58,6 процента до пла
ну. Закінчили сівбу цієї культури на зерно Бобри- 
нецький (12100 гектарів), Кіровоградський (10300 
гектарів), Компаніївський (8200 гектарів), Гайворон- 
ський (5090 гектарів) і Світловодський (2600 гекта
рів) райони.

Практично майже всі господарства впоралися із 
сівбою іншої цінної культури — цукрових буряків

гектарів, або 97,9(по області посіяно 135.9 тисячі 
процента від запланованого).

На останніх гектарах триває
Маловисківськсму, Новоархангельському, 
ському, Кіровоградському, Олександрійському, Пет- 
рівському та Онуфріївському районах. Господарства 
інших районів уже доповіли про завершення сівби ці
єї культури. За останніми даними соняшник в області 
посіяно на 137,6 тисячі гектарів. Це 93,9 процента до 
плану.

сівба соняшнику с 
Знам’ян-

БЛИЗЬКО СТА МОЛОДИХ ТРУДІВНИКІВ 
КОЛГОСПУ «ДРУЖБА» НОВОУКРАЇНСЬ
КОГО РАЙОНУ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВЕС
НЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ. У ЧИСЛІ 
ТИХ, ХТО ВИХОДИТЬ У ПОЛЕ, — КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА ЛАНКА ПО ВИ
РОЩУВАННЮ КУКУРУДЗИ ІНДУСТРІ
АЛЬНИМ МЕТОДОМ, ЯКУ ОЧОЛЮЄ ВАЛЕ
РІЙ ВОЛОЩУК. ПРО ВАТАЖКА І ЙОГО 
КОЛЕКТИВ ЦЯ РОЗПОВІДЬ.

і ііого ланка взялися ви
рощувати кукурудзу ін
дустріальним методом? 
Саме тому. (А місцеві 
скептики нехай зрозумі
ють, що тільки таким, 
як Валерій, братися за 
нову справу. Розвивати 
її, вдосконалювати тех
нологію.)

-- Ось цією, СУПІІ-8, 
і сіятимемо кукурудзу, 
— розповів Валерій. — 
Вона мені дуже подоба
ється, хоча інколи й під
водить. Так, наприклад, 
минулого року вийшли з 
ладу сальники висівного 
апарата. Доводилось на-* 
шому бригадному тока
реві Василю Кареліпу 
за пропозицією майстра- 
иаладчика Віктора Іва
новича Цьомп точити 
додаткові прокладки. 
Таке ж сталося й пинїні- 
і;ьої весни. Варто, ма
буть, це врахувати кон
структорам з кіровоград

ського зяеоду «Червона 
зірка».

Засівався соняшнико
вий лан, а розмова йшла 
про кукурудзяний. Про 
нього у Валерія всі дум
ки і помисли. Але знов- < 
таки погода не дає змо
ги приступити до сівби 
качанистої. Під час роз
мови з Волощуком були 
присутні кілька агроно
мів. Бесіда якось непо
мітно перетворилася у 
своєрідний екзамен. Ті 
хотіли з’ясувати, як 
хлопець засвоїв теоре
тичні знання по вирощу
ванню кукурудзи інду
стріальним методом. Чи 
готогий він до 
непередбачених 
цій, які можуть 
нутп у процесі 
Валерій показав 
знання, 
справжній 
Курси у Дніпропетровсь
ку, на які він їздив ра-

різних 
ситуа- 
виипк- 

роботи.
чудові 

міркував як 
спеціаліст.

зом з Іваном Мацо лою 
з колгоспу «Мир», Ми
колою Тарасюком з кол
госпу імені Калініна, 
Олегом Чорним з кол
госпу імені Ватутіна (есі 
— з одного району, Но
воукраїнського), не про
йшли безслідно. Скільки 
потрібно внести гербіци
дів на кожен гектар, про 
глибину загортання на
сіння, про інші операції 
Валерій знає точно. І 
вміє все робити. А на
прикінці розмови напів
жартома зазначив: «Хоч 
опівночі розбудіть — 
розкажу». Ось ця впев
неність зовсім перекрес
лює сумніви скептиків: 
навіщо молоді беруться 
за нову справу? «Бо во
на для молодих», — ка
же Волощук. Знає Вале
рій, що запрограмований 
ланкою врожай — по 60 
центнерів зерна з кожно
го гектара ■ 
де. (Торік, 
за старою 
одержали по 
експеримент 
минається, а 
беруть високі 
заніїя. 1 сам же Валерій 
вважає, що цс не риск. 
Для того й експеримент, 
для того п нова, прогре
сивна технологія виро
щування кукурудзи, щоб 
сягати високих рубежів.

А. ШИЛОШИИ.
P.S. Коли верстався 

номер, автор ще і ще раз 
телефонував у колгосп 
«Дружба».

Лапка Валерія Воло
щука постійно в полі. 
Але кукурудза індустрі
альним методом поки 
що не йде. На заваді по
года...

В цеху

Вже є рекорди. Хлопці 
так зуміли організувати 
свою роботу, що за світ
ловий день 25 квітня за
сіяли ячменем 74 гектари. 
Це — понад дві денні 
норми.

На весняному полі зро
били вже чимало. Піджи
вили озимину на площі 
понад чотири тисячі гек
тарів, посіяли соняшник 
на 880 гектарах. Та багато 
ще треба й зробити. Адже 
цього року збіглися стро
ки сівби ряду сільськогос
подарських культур. От
же, потрібно було шукати 
виходу. І його знайшли. 
Це — правильне агрегату
вання. Цього року всі ком
сомольсько-молодіжні ПО

під відкритим

— також бу- 
працюючи 

методикою, 
33). Що ж, 

тільки ио- 
хлепці вже 

зобов'л-

,У ці дні натхненно пра
цюють усі трудівники 
передового в Кіровоград
ському районі колгоспу 
імені Ватутіна. Щодня 
виходять на лани гос
подарства сівачі, агроно
ми, водії автотранспор
ту. Всі, в чиїх руках до
ля майбутнього врожаю..

Причетний до хлібороб
ської справи й колгоспний 
шофер Анатолій Суковач. 
Стареньким, але надійним 
ГАЗ-51 він підвозить доб
рива і насіння до агрега
тів, виконує ряд інших 
робіт.

На знімку (зліва 
направо): Анатолій СУ
КО ВА Ч, наставники мо
лоді, механізатори Мико
ла Петрович САЛ 1:11 КО 
та Анатолій Олексійович 
ФУРДУП.

Фото В. ГРИБА.

Склгдною виделась вес
на нинішнього року. Ма
буть, у травні було мен
ше днів погожих, ніж до
щових. Тз хліборобське _ 
поле — цех під відкрити/л 
небом, тож ми повинні 
бути готовими до будь- 
яких несподіванок, зобо
в'язані використовувати 
кожну погожу юдину. Так 
і роблять молоді трудів
ники нашого господарст
ва.

Комітет комсомолу ра
зом з партійною організа
цією та правлінням кол
госпу створив міцні ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи, на яких завжди 
можна покластися. Один 
із них очолює ланковий 
комуніст Петро Іванович 
Стеценко. Обговорюючк 
кандидатури членів ком
сомольсько - молодіжних 
ланок, ми прагнули поєд
нати досвід старших і 
енергію молодості. Чим-і- 
ло весен зустрів на полі 
кавалер орденів Леніна і 
Трудового Червоного Пра
пора тракторист П. І. Сте- 
ценко. На нього рівняють
ся молоді хлібороби КОМ
СОМОЛЬЦІ Володимир Мос
каленко, Олексій Вітряк, 
Олександр Мартинюк.

Ця комсомольсько-мо
лодіжна ланка може стати 
прикладом для інших. Ро
боту тут організовано 
справді добре, кожен 
член колективу знає свої 
обов’язки і чітко їх вико
нує. Молодь вирощує зер
нову кукурудзу за інду
стріальною технологією. І 
хоча справа ця для неї 
ще нова, хлопці зобов’я
залися взяти з кожного зі 
ста гектарів не менше 
п’ятдесяти центнерів зер
на. Що слова еони свого 
додержать, видно вже 
сьогодні. Трудяться друж
но. Олександр Мартинюк, 
наприклад, готує до вне
сення гербіциди, а вно
сять їх, додержуючи всіх 
правил нової технології, 
Володимир Москаленко та 
Олексій Вітряк. Щодня 
ланка засіває на шість-сім 
гектарів більше, ніж пе
редбачено норл\ою.

небом
лектиаи значно збільшили 
навантаження на трактор. 
Трьома сівалками сіяли 
ранні зернові комсомоль
ці з ланки кандидата в 
члени партії Володимира 
Гавриленка Сергій Наза
ренко, -Віктор ДоНИЛОВ, 
комуніст Євген Бондюк. 
Молоді хлібороби з честю 
виконали своє завдання: 
насіння ранніх зернових 
поклали в грунт на 168 
гектарах в оптимальні 
строки.

Три сівалки йдуть за 
трактором Т-74 комсо
мольця Леоніда Горячева. 
Любо глянути на його ро
боту. Завжди перевико
нують норми комсомольці 
Сергій Тараненко Віктор 
Луценко, Віктор Кричо- 
шей. Агрономічна служба 
колгоспу не має до них 
жодної претензії.

Безумовно, без добре 
налагодженого соціаліс
тичного змагання ми не 
досягли б таких успіхів. 
Трудове суперництво мо
білізує молодих хліборо
бів, спонукає їх працювати 
ще краще. Зараз про ви
хідні й мови бути не мо
же. Молоді хлібороби на
віть сеято Першого травня 
зустрічали в труді.

Особливу увагу ми при
діляємо гласності соціа
лістичного змагання. Кож
на комсомольсько-моло
діжна ланка, кожен сівач 
щодня знає про результа
ти роботи суперника. Про 
це розповідають «блис
кавки», стіннівки, «Комсо
мольський прожектор». 
Завдання, поставлені пе
ред молодими землеро
бами, буде ~ виконано 
Всупереч примхам цього
річної весни.

П. НАЗАРЕНКО, 
заступник голови кол
госпу по роботі з мо
лоддю.
Колгосп імені Леніна 
Долинською району.
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Повідомляють 
кореспонденти 
РАТАУ і «МК»

НА ЧЕСТЬ

ГЕРОЇВ
По-ударному працює ко

лектив навчально-вироб- 
іншого цеху заводу «Чер
вона зірка», де проходять 
робітниче загартування, 
зміцнюють трудові навики 
учні старших класів кі
ровоградських шкіл. Цех 
не раз виходив перемож
цем соціалістичного зма
гання па підприємстві.

Активні молоді вироб
ничники і в громадському 
ллітті. Так, комсомоль
сько-молодіжна бригада, 
до складу якої входять 
фрезерувальник Сергій 
Вдовиченко, свердлуваль
ниця Валентина Якимен
ко, електрик Віктор По
тапенко, фрезерувальники 
Олександр Потапенко і 
Костянтин Собовенко, 
свердлувальниці Світлана 
Діденко, Лариса Мишина 
і Наталія Гвоздь, виріши
ла на честь 35-р1ччя Ве
ликої Перемоги відрахо
вувати частину своєї мі
сячної заробітної плати до 
Фонду миру протягом ро- 
*У-

Останній внесок кожно
го робітника — ЗО карбо
ванців.

А. КЛИМЧУК.

ДО сонця
Сюди, в Карсногірку. 

їдуть звідусіль. Щоб по
клонитися пам’яті членів 
підпільної КОМСОМОЛЬСЬ
КОЇ організації «Спартак», 
Яка діяла тут у роки Ве
ликої Вітчизняної війни. 
У вихідний день з Улья- 
Повки прибули червоні 
слідопити. Вийшовши з 
музею «Спартака», вони 
побачили великий загін 
школярів, що простував 
вулицею.
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— Це вони в парк 
Пам’яті, — пояснив піо
нерам директор музею 
Г. Кулик. — Учні Красно- 
гірської восьмирічної 
школи, Голованівського 
профтехучилища № 8, мо
лоді хлібороби колгоспу 
імені Тсльмана прийшли 
під час суботішка в парк 
Пам’яті 1 посадили ще три 
тисячі берізок, ялин, дуб
ків, фруктових дерев. Це 
— алея «Спартака».

То було наприкінці 
квітня. А тепер, у травні, 
місцеві школярі знову по
спішають у парк, щоб до
глянути деревця на алеї 
«Спартака», полити во
дою, прополоти навколо 
них грунт.

— Ростіть, до соицяі

У рівень
з наставником

Коли В. Г. Рудепко, один 
з кращих волочильників 
Костяптинівського металур
гійного заводу імені Фрунзе, 
запропонував своєму учневі 
Володимиру Бритоусову 
працювати в парі, тобто і.а 
один наряд, той се тільки 
здивувався, але навіть спро
бував відмовитись: навіщо 
спеціалістові вищого класу 
ділити солідний заробіток з 
новачком, який недавно 
прийшов у колектив? Але 
наставник, у минулому ке
рівник комсомольсько-моло
діжної бригади, був ііспо- . 
хитним:

— Справу ти цілком ос
воїв. Ось якщо один з пас 
буде ставитися до роботи з 
холодком, тоді іншому до
ведеться працювати за двох.

Молодий робітник твердо 
вирішив, іцо виправдає до
вір'я, яке йому виявлене. 
Тепер перед початком кож
ної зміни обидва разом пе
ревіряли. стан лінії, спільно 
усували несправності, обго
ворювали технологію опе
рацій. Л незабаром у ка
лібрувальному цеху з’яви
лась «блискавка»: Володи
мира, який викопав місячну 
норму кваліфікованого во
лочильника, прздоровляли з 
успіхом.

О. ТАГУНОВ, 
кор. РАТАУ.

По-ударному працює в завершальному 
році десятої п'ятирічки молодь механо
складального цеху № 2 Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів. Висока 
трудова напруга памус в комсомольсько- 
молодіжній бригаді Анатолія ЛИМАРЕН
КА (фото вгорі). Колектив зобов'язався 
виконати п’ятирічно завдання до Дня 
Конституції. А групкомсорг дільниці об
робки сирих шес.срень НШ 67/100 Юрій

ЛЕОНОВ (знімок праворуч) уже дослг 
цього рубежу. Із задоволенням фіксує у 
своєму записнику здобутки молодих за
водчан секретар комсомольської органі
зації цеху Галина ЛАВРИЧЕНКО (фото 
ліворуч).

Де праця, там і пісня. Виступає хор 
МСЦ № 2 (фото внизу).

Фоторепортаж В. ГРИБА.

Донецька область

І&8О року —

Про висування робіт 
на здобуття премій 
ЦК ЛКСМ України^ 1 
Української республі
канської ради НТТ мо. 
лодим ученим, спе. 
ціалістам і виробНИч 
никамі — членам Нїт 
за кращі розробки 8 
галузі науки і техніки 
1980 року.

Іхомісія по преміях нк 
ЛКСМ України та Укра 
їнської республіканської 
ради І Іауковд-техвічного 
товариства молодим уче- 
ним, спеціалістам і пироб- 
шічнпкам — членам НТТ 
за кращі розробки в гал у-я 
науки і техніки оголошує 
приймання робіт на .здо
буття премій 1980 року.

Для участі в конкур« 
сі можуть бути подані ро
боти молодпх учених, ін
женерів, виробничників — 
членів НТТ, які пращоюц, 
у різних галузях пародію-
го господарства, вй.ад 
не старше 33 років, пш;о-ж 
няні як окремими автора-^ 
ми, так і авторськими ко-
лективами, склад яких ие 
перевищує п'яти чолові?:.

На здобуття премій мо
жуть бути подані науково- 
технічні розробки, що вно
сять важливий вклад у 
розвиток радянської нау
ки, техніки і виробництва, 
та опубліковані науково- 
дослідні роботи, виконані 
не раніш як за рік до їх 
висунення:

Висування кандидат 
па звання лауреатів про
водять первинні ради 1ІТГ 
підприємств, науково-дос
лідних, проектпо-констру к- 
горських інститутів, вузів, 
і відповідні комітети К0'. > 
сомолу через обкоми 
ЛКСМ України та обласні 
ради ІІТТ.

Матеріали-поданпя від
повідно до вимог поло
ження про конкурс на- 
прав.тяти до 1 серпня 1980 
року на адресу:

252018, м. Київ-18, пло
ща Калініна, 1, ЦК 
ЛКСМУ, комісії по премі
ях Ш< ЛКСМ України та 
У кр аїнської республікан
ської ради ІІТТ молодим 
ученим, спеціалістам, ви
робничникам — членам 
ІІТТ за кращі розробки в 
галузі науки і техніки.

Турнір молодих

нещодавно вперше про
вели Кірової радським. 
міськком комсомолу та 
правління обласної ор
ганізації товариства
«Знання». Він присвячу
вався 110-й річниці з дня 
народження В. 1. Леніна 
і 35-річчю Великої Пере
моги.

У турнірі взяли участь 
слухачі шкіл молодого 
лектора педагогічного 
інституту . імені О. С. 
Пушкіна, інституту сіль
ськогосподарського ма- 
шппобуДуоаппя, члени 
лекторських Груп міськ
кому і райкомів комсо
молу м. Кіровограда. '

Всі учасники показали 
неабияке вміння спілку
ватися з аудиторією, 
композиційно правильно 
будувати свій виступ, БИ 
соку культуру мови.

Жюрі одностайно при
судило перший приз (фо
тоапарат сОріон») сту
дентові педінституту 
Юрію Воронову. Тема йо
го виступу: «Ленін — ре
волюціонер, теоретик, 
людина».

Відзначено також ро
боти вчителів в. І. Каю- 
кова та Л. О. Чернишо- 
г:ої. студентки II. Ярової, 
робітниці головного під
приємства виробничого 
швейного об’єднання
О Доміпської. їх ваго 
роджеіго грамотами
міськкому комсомолу та 
бібліотечками.

О. КОНОНЕНКО, 
інструктор міськко
му комсомолу.

ВІД КОМІСІЇ ЦК ЛКСМУ ПО РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ПРЕМІЇ
1980 РОКУ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ »

Комісія ЦК ЛКСМУ по Республіканській комсомольсь
кій премії імені М. Островського в галузі літератури, 
мистецтва, архітектури та виконавської діяльності пові
домляє, що до участі в конкурсі на здобуття Республі
канської комсомольської премії імені М. Островського 
1980 року допущені такі кандидатури:

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ 
ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Гнатюк Н. Ю. Поетична 
збірка «Посіяла жито».

Висунута Вінницьким об
комом ЛКСМУ, Вінницькою 
обласною організацією 
Спілки письменникіз Украї
ни.

Язорізський В. О. Романи 
«Ланцюгова реакція», «Ог
лянься з осені», серія ху
дожньо-публіцистичних тво
рів про сучасника.

Висунута Спілкою пись- 
'Тленнмкіа України, журна

лом «Ранок».
В ГАЛУЗІ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТ8А 

Масаутоз Р. 3. Художнє 
оформлення книг про ком
сомол.

Висунута видавництвом 
ЦК ЛКСМУ «Молодь», газе
тою «Комсомольское зна
мя».

Кущ А. 8. Створення 
станкових скульптурних 
композицій «До сонця. Мо
лода сім’я», «Ернесто Че 
Гевара».

Висунута Спілкою худож
ників України.

Чуйков В. Є. Створення 
триптихів «Микола Остров- 
ський», «Трагедія Чілі».

Висунута Шепетівським 
міськкомом ЛКСМУ, музе-

єм МлОстровського в Ше
петівці.

В ГАЛУЗІ МУЗИКИ
Верещагін Я. Р. Створен

ня концерту для альта із 
симфонічним оркестром, 
«Святкової увертюри», 
струнного квартету «Пасто
ральний», серії пісень на 
українські народні тексти 
для сопрано й камерного 
ансамблю.

Висунута Спілкою компо
зиторів України, Київською 
міською організацією Спіл
ки композиторів України.

Камінський В. Є. Вокаль- 
носимфояічна поема «Кор- 
чагінці», пісні «Ленін слухає 
«Апасіонату», «Революції 
син», «Червоні вершники».

Висунута Львівським об
комом ЛКСМУ, Львівською 
обласною організацією 
Спілки композиторів Украї
ни.

В ГАЛУЗІ ОПЕРНО- 
ТЕАТРАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА
Молодіжний театр-студіл

Кременецького районного 
Будинку культури Терно
пільської області. Спекіаклі
за п'єсами Г. Нахупришзілі 
«Чинчраквела», Т. Габбе 
«Кришталезий черевичок», 
М. Лескова «Блоха», агіта
ційний спектакль «БАМ —

це відлуння твоє, Комсо- 
мольськ-на- Амурі».

Висунута Тернопільським 
обкомом ЛКСМУ, Терно
пільським обласним управ
лінням культури.

Кучерук А. В. Костильова 
Є. М. Виконання партій Вац
лава та Марії в балеті Аса- 
ф'єва «Бахчисарайський 
фонтан», Принца та Аврори 
в балеті П. І. Чайковського 
«Спляча красуня», Базіля й 
Кітрі в балеті Мінкуса «Дон 
Кіхот».

Висунуті Львівським об
комом ЛКСМУ, Львівським 
театром опери та балету 
ім. І. Франка.
- Хмельницький обласний 

театр ляльок. За створення 
спектаклів «Військова таєм
ниця» за однойменною по
вістю А. Гайдара «Куди ти, 
Лошатко?» Р. Москоеої, «За
чарована Мишка» А. Балін- 
та.

Висунута Хмельницьким 
обкомом ЛКСМУ, Хмель
ницьким обласним управ
лінням культури.

Одеський театр музичної 
комедії. За створення спек
таклів «На світанку» (музи
ка О. Сандлера). «Серце 
моє тут» (музика Г. Цабад- 
зе), «Місто на зорі», «Пізня 
серенада» (музика В. Ільї- 
на).

Висунута Одеським обко
мом ЛКСМ України, Україн
ським театральним товари
ством.

Кочерга А. І. За виконан
ня партій Дона Базіліо в

опарі Д. Россіні «Севільсь
кий цирюльник», Мефісто- 
феля в опері Ш. Гуно «Фз- 
уст», Досіфея 8 опері 
М. Мусоргського «Хованщи
на».

Висунута Київським міськ
комом ЛКСМУ, Українсь
ким театральним товарист
вом, Спілкою композиторів 
України.

В ГАЛУЗІ КОНЦЕРТНО- 
ВИКОНАВСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ
Заслужений самодіяльний 

ансамбль танцю УРСР 
«Юність» Закарпаття. Кон
цертні програми 1978— 
1979 років.

Висунута Закарпатським 
обкомом ЛКСМУ, Закарпат
ською обласною радою 
профспілок.

Народний самодіяльний 
жіночий вокальний ан
самбль «Сумчанка» Будинку 
культури Сумського маши
нобудівного об’єднання 
імені М. 8. Фрунзе. Кон
цертні програми 1978—1979 
років.

Висунута Сумським обко
мом ЛКСМУ, Сумською об
ласною радою профспілок, 
Сумським обласним управ
лінням культури, Сумським 
обласним відділенням му
зичного Товариства Україн
ської РСР.

Народна самодіяльна агі
таційно-художня бригада 
«Факел» Щербанівського 
Палацу культури колгоспу 
імені Кірова Возиесенсько- 
го району Миколаївської

області. Активна робота по 
культурному обслуговуван
ню сільського населенню.

Висунута Миколаївським 
обкомом ЛКСМУ, Микола
ївським обласним управлін
ням культури.

Народний самодіяльний 
хоровий колектив Тиманів- 
сьхого сільського Будинку 
культури Тульчинського ра
йону Вінницької області. 
Концертні програми 1978— 
1979 років.

Висунута Вінницьким об
комом ЛКСМУ.

Український художньо- 
спортивний ансамбль «Балет 
на льоду». Створення бале
ту «Вогонь і лід», присвяче
ного XXII Олімпійським іг
рам у Москві.

Висунута Комітетом по 
фізичній культурі та споргу 
при Раді Міністрів УРСР.

Народний самодіяльний 
фольклорний вокально-ін
струментальний ансамбг^ 

. «Дніпряни» Дніпропетро.? 
ського державного універ
ситету. Концертні програми 
1978—1979 років.

Висунута Дніпропетровсь
ким обкомом ЛКСМУ.

Народний самодіяльний 
ансамбль танцю «Політ» Ки
ївського інституту інженерів 
цивільної авіації. Концертні 
програми 1978—1979 років.

Висунута Державним ко
мітетом Української РСР по 
телебаченню і радіомовлен
ню, Київським міськкомом 
ЛКСМУ.

Народний самодіяльний 
ансамбль танцю «Горлиця»



16 тр&вня 1980 рожу

Змагаються

майбутні
маляри

ПОЗАВЧОРА В КІРО
ВОГРАДІ ВІДБУВСЯ 

4 ОБЛАСНИЙ КОНКУРС 
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙ
СТЕРНОСТІ УЧНІВ 
ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧ
НИХ УЧИЛИЩ — МАЙ
БУТНІХ МАЛЯРІВ.

Девіз конкурсу — «Ле
нінському ювілею — від
мінне кавчання, ударна 
праця молодого робітни
чого поповнення». Скла
дові змагання — теоре
тичні й практичні — виз
начили його головну мету: 
підвищення рівня профе

сійної підготовки майбут
ніх будівельників.

Усі дівчата — учасни
ці конкурсу — продемон
стрували добрі знання й 
практичні навички у своїй 
справі. Тому суперництво 
між ними було гострим, 
напруженим. А перемож
ців чекала поїздка до 
м. Харкова на республі
канський конкурс майбут
ніх малярів, де вони за
хищатимуть честь області.

На фото: через хви
лину почнеться конкурс, 
але на обличчях кожної 
учасниці — бадьора ус
мішка; за роботою учени
ця Кіровоградського 
МПТУ № 2 Катерина 
Проценко, вена стала пе
реможцем обласного кон
курсу професійної май
стерності майбутніх ма
лярів.

Фото В. ГРИБА.

-
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комом ЛКСМУ, Львівською 
обласною організацією 
Спілки архітекторів України. 
В ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

Іванов С. П. Висока вико
навська майстерність, ство
рення образіз" молодих су
часників у кінофільмах «З 
бій ідуть одні «старики», 
«Ар-хі-ме-ди», «Тривожний 
місяць вересень», «Як гар
тувалася сталь», «Народже
на революцією».

Висунута журналом «Ра
нок», Київською кіностуді
єю художніх фільміз імені 
О. Довженка, Держкіно 
УРСР.

СЕРЕД УСТАНОВ * 
КУЛЬТУРИ

Канівська бібліотека-му- 
зей імені А. П. Гай дар а. За 
активну роботу по комуніс
тичному вихованню молоді.

Висунута Черкаським об
комом ЛКСМ України.

Жовтневого Палацу культу
ри Узрг.рофради. Концертні 
програми 1978—1979 років.

Висунута Київським міськ
комом ЛКСМУ, Головним 
управлінням річкового фло
ту при Раді Міністрів УРСР, 
Республіканським міжспіл
ковим Будинком самодіяль
ної творчості УРСР.

Вокально - інструменталь
ний ансамбль «Кобза» Укр- 
концерту. Концертні про
грами 1978—1979 років.

Висунута Спілкою компо
зиторів України, Держкомі- 
тетом УРСР по телебаченню 
і радіо, Укоконцертом.

З ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ
Новаківськкй А. Я. За 

розробку проектів рестав
рації та використання па
м'ятників архітектури Львів
ської області в сучасник 
умовах.

Висунута Львівським об-
Комісія ЦК ЛКСМУ по Республіканській комсомольсь

кій премії імені М. Островського в галузі літератури, 
мистецтва, архітектури та виконавської діяльності звер
тається до широкої громадськості, комсомольських ор
ганізацій, творчих спілок, колективів та установ з про
ханням взяти участь в обговоренні перерахованих у 
цьому списку робіт.

Комісія просить редакції газет та журнапіз організу
вати на своїх сторінках широке обговорення висунутих 
робіт.

Відгуки та пропозиції, які надійдуть на адресу комі
сії, будуть враховані лід час розгляду та обговорення 
творів.

Відгуки, зауваження, пропозиції і матеріали громад
ських обговорень комісія просить надсилати до 10 черв
ня 1980 року на адресу: 252018, м. Київ, площа імені 
Калініна, 1, ЦК ЛКСМУ.комісії по Республіканській ком
сомольській премії імені М. Островського в галузі літе-
ратури, мистецтва, архітектури та виконавської діяль 
«ості.

пЛІОЛОДИЙ КОМуиЛр**

ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

Рим
«Ні!» —розміщенню аме

риканських ракет у Євро
пі! «Геть політику Кар
тера!». «Хіросіма не повин
на повторитись!» — щ ло. 
зунги скандували вчора 
тисячі учасників похиду 
за мир. роззброєння і роз
рядку. Цей масовий захід 
був організований у центрі 
Рима з ініціативи федера
цій комуністичної і со. 
ціалістичної молоді, ряду 
інших молодіжних демо
кратичних організацій 
країни.

Ця маніфестація відкри
ла місячник боротьби 
мир.

Сан-Франціско
«Пентагон, геть з універси
тету!» — піл таким лозун
гом студенти Каліфорииі- 
ського університету- в Лос- 
Анджелесі провели демон
страцію протесту проти 
мілітаристської політики 
адміністрації США. Вони 
заявили, що не бажають 
бути «гарматним м’ясом» 
Пентагону і гинути заради 
прибутків нафтових моно
полій. Студенти вимагали 
негайно закрити вербу - 
вальний центр Пентагону, 
розміщений па території 
університету.

Манагуа
Близько 300 пікарагуац- 

ських юнаків І дівчат , і о- 
туються виїхати па нав
чання у спеціальних Серед
ніх і вищих повчальних 
закладах Радянського Со
юзу га інших соціалістич
них країн.

Перші 500 студентів у 
наступному навчальному 
році почнуть заняття на 
сільськогосподарськ о м у 
факультеті, який за рішен
ням уряду створюється в 
національному автономно
му університеті Нікарагуа. 
11ро це повідомив на про 

веденій тут прес-конферен
ції голова національної ра
ди вищої освіти, ректор 
університету Маріано Фі- 
альйос. У зв язку з гострою 
нестачею лікарів і викла
дачів. підкреслив він, 
значно розширюються ме
дичний і педагогічний фа
культети.

(ТАРС).

їхня зброя-буквар,
олівець І зошит

Понад 200 тисяч ніиара- 
гуансьних юнаків і дівчат 
з Манагуа, Пеона, Масайї, 
Естелі і Матагаяіпи, котрі 
героїчно билися з лавах 
борців проти диктатури 
Сомоси, почали нову бо
ротьбу — цього разу за 
ліквідацію неписьменності 
в країні. їхня нинішня 
зброя — буквар, олівець 
і зошит. Вони вчать читати 
й писати понад 800 тисяч 
нікарагуанців.

Адольфо Кортес, 
ямсько. якому нема 
одинадцяти років, худий і 
смуглявий, з непокірними 
вихорами, що падають на 
очі. несе під пахвою зо
шит з олівцем. Оскільки 
він ще дуже малий, і'юго 
не прийняли у бригаду по 
боротьбі з неписьменніс
тю. і ось Адольфо йде вчи
ти писати й читати свого 
дідуся. «Я навчу його всьо
го того, чого меле вчать у 
школі», — каже він.

Лозунг «Навчи читати 
свого брата!» — ке проста 
фраза в Нікарагуа. З цим 
лозунгом тисячі юнаків і 
дівчат вирушили у провін
ції Наслала і Ріо Бланко. 
на рисові й кофейні план
тації Пандами 1 Департа
менте де Карасо. па золоті 
копальні Сіуна, на бавов
няні поля Чінандега.

Манагуа сьогодні — це 
місто без молоді, але це 
тому, іцо в селах і сели
щах Нікарагуа появилися 
тисячі юнаків і дівчат з 
рюкзаками, набитими олів
цями. букварями, зошита
ми.

Керівник 
друкарських 
Хосе Моралес вважає, що 
сенс усієї кампанії не 
тільки в тому, щоб навчи
ти читати й писати сої ні 
тисяч людей. Головне — 
народ дістає можливість 
широкого прилучення до 
культурного надбання, у 
нього формується нона 
свідомість. Говорячи слова
ми засновника Фронту на
ціонального визволення 
імені Сандіпо .Карлоса 
Фопсекі. «мало навчити 
людину поводишся з гвин
тівкою, треба ще навчити 
її читати й писати, щоб зо
на по справжньому вклю
чилася у справу револю
ції».

хлоп- 
ще Й

організації 
робітників

Енріхе МОРА, 
власкор АПН. 

Сан-Хосе.

З стор

Афганський репортаж

ста родавнього
. ьалх 

знатне місто, 
було більшим 
щям. іноземні 
грабували і | 
його...» — так 
тринадцятому 
марко ііоло.

Іак, давно, дуже давно, 
ще В VI столітті до н, е„ 
еогіо було центром бага
тої і процвітаючої Бакт- 
рійської держави. 329 ро
пу до н. е. Балх загароав 
Александр Македонсь
кий. Потім це місто стало 
столицею Кушанської 
держави. Згодом його за
гарбали араои. і лише у 
Х\ііі столітті воно пе
рейшло під владу афган
ського еміра.

До середини минулого 
століття розташований 
на півночі країни Балх 
лишався районним адмі
ністративним центром. 
І ому, хоча ділозс життя 
дедалі більше переміща
лося в сусіднс місто Гла- 
з.трі-Шаріф, назва про
вінції лишалася поперед
ньою —-Балх.

Мазарі-Шаріф був ві
домий, мабуть, лише 
тим, що саме на його 
землі, за давнім перека
зом, поховано хазрате 
Алі — одного з найбільш 
поважаних, в ісламській 
релігії, особливо серед 
шиїтів, святих. Сьогодні 
це місто стало одним з 
важливих торгевельно- 
економічних центрів Де
мократичної Республіки 
Афганістан (ДРА). у про
сі. нції родючі землі, про
сторі багаті пасовиська, 
достаток сонячного теп
ла. За два минулих з ча
су квітневої революції 
роки тут створено 71 коо
ператив, що об’єднав 12 
тисяч 711 сімей з 328 
кишлаків. Крім того, ор
ганізовано одинадцять 
державних сільськогос
подарських об’єднань та 
одну машинно-тракторну 
станцію. Держава надає 
їм позички, банківські 
кредити, продає на піль
гових умовах 
добрива. Велике значен- 
ня*мас прийняте недавно 
рішення уряду ДРА про 
підвищення закупівель
них цін на бавовну, цук
рові буряки і на інші ви
ди сільськогосподарсь
кої продукції. Як і рані
ше, ці місцл славляться 
своїм наракулем — одні
єю з основних статей 
афганського експорту.

Та головна відмітна ри
са провінції і самою 
Мазара, як коротко на
зивають в Афганістані 
Мазарі-Шаріф, — це 
швидкий промисловий 
розвиток. Тут спорудже
но 27 заводів, фабрик, ве
ликих майстерен. Зазед 
азотних добрив, який 
працює на місцевому 
природному газі, вироб
ляє 105 тисяч тонн кар- 
бзміду на рік, частина 
його йде на експорт. По
над 20 років у Мазарі діє 
нафтогазова компанія, 
яка при сприянні радян
ських спеціалістів веде 
розвідування на нафту і 
таз. Понад 2 мільярди ку
бометрів газу звідси що
року поставляється в Рз- 
дянський ” “ "! :
працюють 
комбінат, 
ний завод 
присмства.

Кожному новоприбу
лому в Мазар обов’язко
во понажуть гірничо- 
нафтовий технікум, збу
дований з допомогою Ра
дянського Союзу. Його 
красивий, із широкими 
вікнами будинок зустрі
чає нас відразу ж при 
в’їзді в місто. З грудні 
минулого року тут від
бувся п'ятий випуск спе
ціалістів для газової і 
нафтової промисловості

велике
А раніше 
і ще кра- 

і племена 
руйнували 

писав у 
століт гі

техніку,

Союз. У місті 
тенстильний 
бавсвноочис- 

та інші під-

Афганістану. Директор 
технікуму і'олям Хусейн 
і його заступник по нав
чальній частині Баснр 
Нарімі розпозіли мені, 
що нині в технікумі нав
чається понад 600 сту
дентів на п’яти техніч
них спеціальностях. Ра
зом з афганськими ви
кладачами їх готують 
радянські спеціалісти.

Леонід Анатолійович 
ігнатьєв — геолог. «Сво
їм головним завданням,
— сказав він, — ми вва
жаємо не тільки дати 
учням максимум знань, 
а й навчити їх практич
них навиків самостійної 
роботи». Я переконався, 
що для цього тут ство
рено всі умови. Б техні
кумі 19 лабораторій, об
ладнаних усім необхід
ним. При лабораторіях 
організовано гуртки
«і еолог», «Гірник», «Ме
ханік» та інші, де сту
денти роблять наочні по
сібники, макети, ремон
тують лабораторні маши
ни і верстати. Б дні, ко
ли я був у технікумі, тут 
го,увалися до проведен
ня студентської наукової 
конференції, на якій 
мейоутні спеціалісти ви
ступлять з доповідями.

Одна з наипопулярні- 
ших кафедр у технікумі
— кафедра російської 
мови, керує нею Олек
сандра Олексіївна Дем- 
ченно. Разом з нею пра
цюють тут іще чотир
надцять викладачів. На 
кафедрі, коли л прийшов 
туди, панувало пожвав
лення. Готувалася про
грама святкового кон
церту.

— Концерт пройде 
двома мовами, — розпо
віла «режисер» конц&рту 
Четяна Олексіївна Ме- 
хедькіна, — дарі і ро
сійською. Причому пісні, 
ецонни з п ес, віршовані 
монтажі виконуватимуть 
і афганці. Багато хто з 
них, особливо зі старших 
курсів, непогано володіє 
російською мовою. У нас 
тільки що закінчилася 
олімпіада з російської 
мови, в якій брали 
участь усі 600 учнів.

Для вивчення російсь
кої мови тут с лінгафон
ний кабінет, демонстру
ються навчальні діафіль
ми і документальні стріч
ки.

— Ми хочемо, — каже 
О. 0, Демченко, щоб 
студенти не ТІЛЬКИ си 
вчили нашу мову стосов
но до своїх спеціальнос 
той, читали радянські на
укові журнали і книги, а 
й змогли ознайомитися в 
оригіналі з величезним 
багатством російської і 
радянської літератури.

Прощаючись зі мною, 
секретар первинної пар
тійної організації Народ
но-демократичної партії 
Афганістану (НДПА) в 
технікумі товариш Дура- 
ні сказав мені:

— Наше майбутнє — 
в міцній дружбі з Радян
ським Союзом. Ось чому 
партійна організація ро
бить усе, щоб студенти 
технікуму знали якомога 
більше про вашу країну, 
вивчали російську мову. 
Стародавня земля Балху 
знаходить своє нове об
личчя з допомогою нашо
го великого сусіда — 
Країни Рад, і ми, члени 
НДПА, вважаємо своїм 
обов’язком усіма силами 
сприяти розвиткові афга- 
но радянського співробіт
ництва в ім’я миру і 
процвітання наших наро
дів.

ю. ВОЛКОВ, 
спецкор АПН. 

Мазарі-Шаріф—Кабул.

ні» часи
РИМ. (ТАРС), Ще кілька, 

років тому у італійців 
«чорною» порою року вва
жалась осінь, КОЛИ ПІСЛЯ 
періоду відпустон трудя
щих чекали значне підви
щення цін на продукти 
харчування і промислові 
товари, збільшення тари
фів на електроенергію, 
транспорт і зв'язок. Нині 
«чорними» стали всі пори 
року — проблема швидко
го зростання цін та інфля
ції с однією з найгострі- 
ших а Італії. Централь
ний інститут статистики 
повідомив, що оптові Ціни 
в березні порівняно з ана
логічним періодом 1979 ро
ку підскочили на 22,4 про
цента.

Бичем сучасної Італії є 
масове безробіття. Особли
во юстро це питання тор
кається молоді. Тепер кіль
кість молодих людей, які 
не можуть знайти застосу
вання своїм силам і знан
ням. наблизилася до пів
тора мільйона. Місцеві уні
верситети, за висловом 
тижневика «Моидсі». пере
творились у справжні 
«фабрики безробітних».

Почавши 4 травня пиціь- 
пальну кампанію перед 
призначеними на 8 червня 
виборами до муніципаль
них, провіїїціальиих і об
ласних органів самовряду
вання, Італійська компар
тія серед пайгостріших 
внутрішніх проблем країни 
назвала безробіття серед 
молоді.

Коротко про різне

Голодовка
дельфінів

Шість дельфінів монре 
альського океапаріума 
провели «ГОЛОДОВКУ» ПІС
ЛЯ того, як службовці І 
тренери цього видовищно
го закладу, широко відо
мого в .Канаді своїми бар
вистими й веселими вис
тавами, оголосили страйк.

Службовці океанаріу.мн 
страйкували разом з тися
чами робітників Монреаля, 
які вимагали поліпшення 
пенсійного забезпечення.

Як тільки тренери при
єдналися до страйку і пе
рестали появлятися на ро
боті, дельфіни припинили 
приймати їжу. Всі зусилля 
адміністраторів ні до чого 
не привели. Було еапрошс- 
но навіть провідних вете
ринарів країни, котрі ро
били дельфінам різного ро
ду щеплення і вливання, 
але й це не допомогло.

Старший ветеринар Мон
реаля Нїаи-Ліок Буро ді
йшов висновку, що дельфі
ни «просто скучали по сво
їх друзях-треперах і пуб
лічних виступах». Та було 
пізно. Тренери, що при
йшли па терміновий вик
лик адміністрації, вже не 
могли врятувати трьох 
своїх улюбленців — вони 
померли від виснаження 
та хвороб, з якими не 
справився ослаблений ор
ганізм.

М. ПОЗДНЯКОВ.

Скільки СЛОНІВ
потрібно 

і?
У дя.-унглях Бірми НІШІ 

живе близько 50Н0 слота, 
з яких понад 3 тисячі при
ручено людиною.

Багато це чи мало? Від
повісти на це запитання 
вирішила група експертів 
міністерства сільського ,ії 
лісового господарства рес
публіки. Вона встановила, 
що тільки за останні 40 
років поголів'я слонів у 
Бірмі зменшилось удвоє. 

• Щороку 100 —150 велетнів 
джунглів відловлюються 
для роботи на лісозаготів
лях, багато слонів знищу
ють браконьєри.

Разом з тим у підготов
леній експертами доповіді 
відзначається, що запро
вадження заборони на від
стріл слонів призводить 
до невиправдане високого 
зростання їх поголів’я. Ди
кі слони витоптують косі
ші рису, завдають шкоди 
плантаціям фруктових де 
рев, іноді нападають на 
села.

Експерти вважають ;.а 
необхідне створити в лісо 
вих районах Бірми 25 не 
ликах заповідників для 
слонів, а на решті терпто 
рії дозволити їх вилов і 
відстріл за ліцензіями. Ці 
заходи, на їхню думку, до 
поможуть запобігти зник 
неиніо ДИКИХ СЛОНІВ і 
звести нанівець шкоду, що 
завдається ними господар 
ствам селян.

А. АНДРЄЄ8. 
(ТАРС)
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Багатеборцям „Колоса"-
а'ятірки

Відтоді як у сільських 
колект 11 в а х фізкульту р 11 
стали предметніше займа
тися впровадженням комп
лексу ГПО, по-діловому 
розв’язувати проблему бу
дівництва нових та екс
плуатації наявних спор
тивних споруд, зроблено 
помітний крок у підвищен
ні масовості і майстернос
ті внховадців «Колоса».

— Цього року ми звер
нули увагу передусім на 
якісний показник у підго
товці спортсменів високо
го класу та значківціп 
ГПО. — сказала в розмові 
з нашим кореспондентом 
завідуюча орту псовим від
ділом обласної ради това
риства <Колос» К. В. Коліс
ник. — Та інакше й не 
могло бути — рік же не
звичайний. олімпійський. 
Прагнучи па високому ор
ганізаційному рівні про
вести змагання на місцях, 
докладали багато зусиль, 
щоб по-святковому про
йшли чемпіонати, обласної 
ради із зи-.-ошсо й літньо
го багатоборства ГПО. І 
торік восени на. святі «Зо
лотий колос> ми ВИЯВИЛИ 
чимало здібних спортсме
нів, котрі покаг-алн себе в 
багатоборстві ГПО.

І ось республіканські 
старти. К. 13. Колісник са
ма очолила команду об-

ГПО — НА МАРШІ

ласпої ради, приїхавші! в 
Кривий Ріг па змагання 
на Кубок центральної ра
ди «Колоса» з багатобор
ства. Тут стартувало 22 
команди, 180 \часників.

Перше місце посіли ба- 
гатоборці Дніпропетровсь
кої області (1338 очок). У 
складі цього колективу ви
ступали три майстри спор
ту. А «срібло.» дісталося 
нашим землянам (991 оч
ко). У команди Запорізь
кої області 976 очок — 

.ідете місце.
Всі наші багат .борці (а 

їх було десять) принесли 
команді залікові очки, вві- 
йпіоїшш в перші десятки. 
Наприклад, робітник Кіро
воградського • рсмоптпс- 
мс.хапічі.'ого заводу Укр- 
рсмтрссту Валерій Глу
щенко всього сім очок не
добрав до рівня майстра 
спорту. Він став срібним 
призером у своїй групі. А 
Валерій Доценко (село 
Злпіша Маловпсківсько! о 
району) виконав норма
тив кандидата в майстри 
і завоював «бронзу». Па 
вогневому рубежі, скажі

В ігровому залі факультету фізичного виховання 
Кіровоградського педінституту розіграно чемпіонат 
центральної ради спортивного товариства «Авангард» 
з художньої гімнастики. Особисто-командну першість 
виборювали спортсменки м. .Києва, Харківської, Дні
пропетровської, Запорізької, Кримської та інших об
ластей республіки. У командному заліку перемогу 
здобули киянки, другий і третій призи дісталися гім
насткам Запорізької і Дніпропетровської областей. 
Абсолютною чемпіонкою в особистому заліку стала 
майстер спорту з Києва Тетяна Мороз. Вена ж пере-’ 
могла о більшості окремих Еправ.

Наш кореспондент звернувся з кількома запитан
нями до головного судді змагань, старшого виклада
ча факультету фізичного виховання Кіровоградського 

педінституту, майстра спорту В. С. Викової.

Впевненість
грацій

ЧИ ДАЛЕКО 
ДО ОЛІМПУ?

■ ВІД АФІН — 
ДО МОСКВИ

І ...І парі

І Кубертена
О 
Е
V
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Заслуги П'<-.ра де Кубер
тена у справі відродження 
Олімпійських ігор загаль
новідомі. Та Далеко не ко
жен знає, що основопо
ложник сучасних Олімпіад 
був рі.шосторонпім спорт
сменом. Щоправда, в Олім
пійських іграх він пс брав 
участі, але спортивним 
вправам віддавав чимало 
часу. Протягом восьми го
дин він двічі (на парі!) 
їздив на велосипеді, гоноч
ному мотоциклі, скакав на 
коні, фехтував, займався 
боксом, тенісом і в цій не
звичайній суперечці пере
магав.
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До олімпійської прої ра
ми класична боротьба ухо
дить з 1896 року (в 1900 і 
1904 рр. змагання не про
води інсьі. У перших олім
пійських турнірах ВИСОТИ 
брали борці Швеції та Фін
ляндії. Радянські атлети 
дебютували 1952 року' в 
Хельеінкі і завоювали в 
неофіційному командному 
заліку першість. Відтоді 
ще нікому не вдалося взя
ти гору над нашими олім
пійцями.

І
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Бути прапороносцем під 
час відкриття Олімпійсь
ких ігор — честь велика, 
її удостоюється кращий із 
кращих. Олімпійський 
чемпіон з важкої атлети
ки Юрій Власов двічі йшов 
у першій шерензі збірної 
Радянською Союзу.

Спортивно - гімнастич
ний клуб ПДР еб'еднує 
більш як 2.700 тис. чоло
вік. Кожен шостий житель 
республіки є членом цієї 
організації І регулярно 
тренується. До послуг фіз
культурників і спортсме
нів ЦДР — понад 300 ста
діонів. 250 спортивних за
лів. близько 8700 комплек
сних майданчиків, більше 
600 водних стадіонів і за
критих басейнів, близько 
1500 трамплінів Д'ія стриб
ків на лижах. Найпопуляр- 
ніші в Німецькій Демокра
тичній Республіці футбол 
(понад 512 тисяч тих. хто 
займається ним), гімнасти
ка (350 тис.). легка атле
тика (понад 160 тисяч).

мо, він вибив 99 очок зі 
100 .можливих. Високі ре
зультати на стометровій 
водній доріжці були у 
Олександра Глущспка — 
1 хв. 11 сек., а кросову 
трикілометрову дистанцію 
він подолав за 9 .хв. 08 сск.

Упевнено вист упила жі
ноча половина команди. 
Виховніслька д 11 тс ад і; а 
колгоспу «Шлях до кому
нізму» Долішського райо
ну Людмила Корнєва, вчи

телька Помїчнянської се
редньої школи № 3 Доб- 
ровеличківського району 
Олена Кацап, завідуюча 
Будинком культури облас
ної сільськогосподарської 
дослідної станції Т. Б. 
Кудря були в перших п’я
тірках превідпнх багаго- 
борок.

На знімку: Олена Кацап, 
чемпіонка обласної ради 
товариства «Колос» із ба- 
гатсборстса ГПС.

• ВІД ЗНАЧКА ГПО —
ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ МЕДАЛІ

• БАГАТОБОРЦІ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВА «КОЛОС» СЕРЕД 
ПРИЗЕРШ РЕСПУБЛІКИ

@ У СПОРТИВНОМУ КЛУБЕ —
ПІДЛІТКИ

• ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

«ЗІРКЛ»-<НОВАТОР»-кО
Цього разу уболівальники, що прийшли 

на стадіон спортклубу «Зірка», мали 6о 
гравців своєї улюбленої команди неаби
які претензії — в попередньому матчі 

кіровоградські футболісти програли в 
Чернігові «Десні» з рахунком 3:0. І те

тер, на власному полі, «Зірці» аж ніяк 
не можна було підводити своїх шачу-

есльникіе. «Нсеатор» повсякчас насту
пав. Бо двадцята сходинка в турнірній 
таблиці його тики не влаштовувала. Та 
й кіровоградцям не можна буго втра
чати дорогоцінні очки' 15-й рядок у 
таблиці — місце, яке не красить. І на
ші земляки атакували на всіх флангах, 
ламаючи опір суперника. Але захист 
«Новатора» був міцним. Тож лише 
Леонідові Маслову пощастило точно 
пробити м'яч, який потрапив у сіїку 
ьсріт «Новатора» — 1:0.

І

І

— Вам, як голові облас
ної федерації художньої 
гімнастики, очевидно, ві
домо, чому ці змагання, 
причому не вперше, про
водяться в Кіровограді?

— Паша федерація 
прагне розширити геогра
фію художньої гімнастики 
в Кіровоградській області. 
Тому з метою її популяри
зації ми попросили цент
ральну раду товариства 
«Авангард' проводити ці 
змагання у нас. Прохання 
задовольнили.

Вже є певні результати. 
Нині в дитячо-юнацькій 
спортивній школі відкрито 
кілька відділень художньої 
гімнастики. Керують ни
ми випускниці факультету 
Фізичного виховання пед
інституту майстри епорт.у 
Марина Овчаренко. Ната
лія Ляхова та Ірина Кова
льова. I ПРИЙШЛИ перші 
здобутки. В останніх зма
ганнях. що їх проно с; іо 
Міністерство освіти УРСО, 
брали участь і юні кіроио- 
і рядки. Виступаючи за 
програмою кчіі.іі’/іятів у 
майстри спорту. Наталя 
Цивільова посіла трете 
місце. А Наталя Семсиень. 
яга навчається лише в 

4 третьому класі, стала дру
гою призеркою серед тих. 
хто виступав за програ
мою юніоррк.

— Що показали ниніш
ні змагання?

— Воші продемонстру
вали зрослий рівень май
стерності учасниць, підви
щення вимог до скла.' ачня 
довільної програми. При 
виконанні вправ збільши
лась кількість кидків, ак
робатичних елементів. Ус
піху добивається та спорт
сменка. котра найкраще 
викопає і«-і вимоги в усіх 
пправах. Крім Тетяни Мо
роз. добре справилися з 
ним .'•••іпонізькі ГІМП-’ІСТІ.И 
Ольга Родіонова і Ганні 
Ковалик, що стали другою 
і третьою призерками.

Поза конкурсом у зма
ганнях узяли участь і на
ші спортсменки — пред
ставниці спортивного 10- 
варпетва «Буревісника, 
студентки факультету фі.і- 
виховапня Валентина Се
ме пісна. Лілії Старикова. 
Раїса Ігиатова. Віта Мар- 
тиіневська. Всі дівчата ви
ступали непогано. але 
краше за своїх подруг -- 
Валентина Семешсва. Вона 
вдруге підтвердила норма
тив майстра спорту і ді
стала право на присво«.ші:і 
цього високого звання.

— Ви першовідирипачка 
художньої гімнастики в 
Кіровограді. Розкажі гь. 
будь ласка, як вона роз
винулася за час свого іс
нування.

— Починати доаелося. 
як :;аи,уіь. на голому міс
ці. адже груп художні «й 
гімнастики на Кіровогоа”- 

■ типі.тоді не було. Створи 
ли секцію на факультеті 
«різичіїого виховання і по
чали тренування. Впери»-' 
взяли участь V республі
канських змаганнях 1963 
року і посіли толі ти г<: 
і ьоме місце. Звичайно, на
ші дівчата ще не були го
тові для боротьби із ееп- 
йозннми суперниками. 
Але поступово приходив 
досвід зростала майстер
ність. І ось 1969 року на 
спартакіаді ?.ї і 11 і с т е р с. і в. і
освіти Української РСР 
зробили крок уперед — 
вибороли четверте місце. 
А ше через три роки ,іа 
такій же спартакіаді стали 
с'-ібними призерами. Успіх 
прийшов минулого року. 
Паш;: команда зіікоюри'іп 
звання чемпіона серед 
гімнасток факультетів фі
зичного виховання .педву- 
зір республіки.

З часу запровадження 
художньої гімнастиіш на 
факультеті Фізичного ви
ховання пілготовлено 20 
майстрів і 24 н.'ндпдлтії: 
у майстри спорту.
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О К БЫ добре пс працю- 
л вали палаци піонерів, 
глуби, бібліотеки, стадіо
ни, — вопи не можуть 
охопити своїм впливом 
усіх дітей І ПІДЛІТКІВ. Осі., 
чому велика увага- у нас 
приділяється роботі з під
ростаючим поколінням за 
місцем проживания.

Житловий масив заводу 
«Червона зірка», що виріс 
по вулиці Кременчуцькій, 
— один з наймолодших у 
Кіровограді. І відразу ж 
після його створення по
стало питання про орга
нізацію при ньому дитячо- 
підліткового клубу. Адже 
в мікрорайоні проживає 
понад 2500 чоловік, у тому 
числі 700 дітей і підлітків, 
а поблизу немає жодного 
к у л ь т у р н о - ос в і т і ц о то зак
ладу.

Жек заводу «Червона 
зірка», керівництво домо
управління № 3 виділили 
для клубу кілька примі
щень, придбали необхідне 
обладнання. На пій ба .і 
розмістилися зал настіль
ного тенісу з шістьма с іо
нами. шахово-шашкова 
кімната, бібліотека з чи
тальним залом, фотолабо
раторія. майстерні техніч
ної творчості. Па відкри
тому повітрі обладнали 
спортивний майданчик для

гри в настільний т< ніс, во- 
л е й бол, м і 11 і - ф у тб< ;л.

Але для плодотворної 
роботи клубу слід було 
нуртувати актив, залучи
ти до цього громадській іь. 
Створили раду клубу, 
який назвали «Зірочкою». 
іТізпішс появилися клуб
ний статут, емблема. Цс 
підносить значущість клу-
бу в очах дітей і підлітків,

Михайло Дерев’янко удо
стоївся Почесної грамоти 
цк іуіксм.
ВЕЛИКУ допомогу по- 

дають клубу шефи —- 
споривший клуб «Зірка», 
обласна стщщія юних тех
ніків, Палац піонерів та 
школярів, дитячий сектор 
Палацу культури імені 
Жовтня, середня школа 
№ 23, дитяча бібліотек і

дять у домоуправлінні, бе
ре участь понад 600 юнії'; 
спортсменів, у тому числі 
з приватного сектора. У 
фінальних міських спаріт- 
кіадішх змаганнях пред
став 1111 к 11 д о м о у п р а в л і 1111 я 
вперше виступплі; 1977 ро
ку і посіли третє 'Місце. 
Особливо вдалим був д;'Я 
клубу 1978 рік, коли його

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ -----------------------------------------------------------------

ЗА СВІТЛОМ „ЗІРОЧКИ“
гоїш ставляться до робо ні
в ньому, як до серйозної 
справп.-

Цілорічно в клубі діють 
спортивні секції з легкої 
атлетики, футболу, на
стільного тенісу, шахів і 
шашок. З великим інтере
сом відвідують хлопчики 
і дівчатка спортивно-тех
нічні гуртки — судію- й 
а в і а м о дел ы і п й, карбуван
ня, «Вмілі руки», радіо
технічний, фото, технічної 
творчості школярів.

Забігаючи наперед, ска
жу, що за активну роботу 
но розвитку фізкультури і 
спорту за місцем прожи
вання голова ради клубу

імені Дубіпіпа, багато ен
тузіастів із заводу «Чер
вона зірка».

Особливо подоба юті ,с я 
дітям і підліткам змаган
ня за програмою спарта
кіади «Юність». Житло
вий масив умовно розби
то на дільниці — колекти
ви фізкультури, очолювані 
капітанами або фізорга
ми. До їх обов'язків уві
ходить проведення зма
гань у своїх колективах, 
комплектування команд 
для участі в клубній спар
такіаді.

І ось результати. І І.і 
перших сіап'а.х спартакіа
ди «Юність», що -лрохо-

команда стала чемпіоном 
спартакіади.

62 рази юні спортсмени 
«Зірочки» брали участь у 
міських та обласних зма
ганнях. 32 рази виходили 
переможцями у 19 випад
ках були на других міс
цях. За розвиток фізкуль
тури і спорту за місцем 
проживания домоуправ
ління № 3. як перем о ж ця 
обласного огляду-конкур
су. відзначено грамотами 
обласної ради профспілок, 
обкому комсомолу та об
ласного спорткомитету. 
КУЛЬТУРНО- МАСОВА

і фізкультурно-спор
тивна робота мають вслч-

кпй виховний вплив на ді
тей і підлітків, особливо 
тих, хто свого часу був па 
обліку ч інспекції у спра
вах неповнолітніх і вва
жався «важким». Рада 
клубу, тренери, керівники 
гуртків сміливо довіряли 
таким хлопцям, давалії їм 
громадські завдання

Однії із колишніх «важ
ких», Володимир Воско
бойников, замінив на пос- ■ 
ту голови ради клубу «Зі
рочка» Михайла Дерев’ян
ка, що піші служінь у Ра
дянській Армії. Олександр 
НІмпгслі.ськіїй і Павло 
Маііорснко тренують тепі-- 
систіїз. За останні два ро
ки жодного підлітка з до
моуправління пс взято па 
облік інспекцією у спра
вах поповполітиі.х за пору-, 
ііісішя правопорядку.

Отже, клуб «Зірочка» 
успішно працює на ніші 
фізичного загартування та 
виховання дітей і підліт
ків. Так, щоб стали воші 
в ряди будівничих .

Д. БАДІЯН, 
педагог - організатор 
домоуправління Не З 
заводу «Червона зір
ка».
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