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УВАГА! ДЗВОНИТЬ ТЕЛЕФОН

ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ:

«ПОСІЯТИ У СТИСЛІ СТРОКИ»! — ПІД ТА
КИМ ДЕВІЗОМ ПРАЦЮЮТЬ МОЛОДІ СІВА’П 
КОЛГОСПУ «ПРАПОР КОМУНІЗМУ» ОЛЕК
САНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. І З ЧЕСТЮ ДО
ТРИМУЮТЬ СЛОВА. А ТОН У РОБОТІ ЗАДАЄ 
ДЕЛЕГАТ XXIV З’ЇЗДУ КОМСОМОЛУ УКРАЇ
НИ ЧЛЕН РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ МОЛОДИЙ 
КОМУНІСТ МИКОЛА МУЗАФАРОВ. ЩОДНЯ 
НОРМУ ПО ЗАСІВУ ОЗИМОГО КЛИНУ ВІН 
ПЕРЕВИКОНУЄ МАЙЖЕ В ПІВТОРА РАЗИ.

На 20 процентах площ 
зібрали господарства об
ласті кукурудзу на кор- 
наж. Найкраще заготов
ляють цей корм трудів
ники Петрівського, Голо- 
ванівського та Олександ
рійського районів. А се
ред буряководів найви
щі показники у праці 
мають долинчани, зна- 
м’янчани, онуфріївці.

ОСІННІМ РОБОТАМ-КОМПЛЕКС
НЕОЦІНЕННІ
УРОКИ

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

ДО дня 
ПЕРЕМОГИ

Чимало комсомольсько- 
молодіжних колективів на 
того міста працюють із ви
передженням планових зав
дань, виступають з патріо
тичними ініціативами і по
чинаннями. Нині бюро мі
ськкому комсомолу підтри- 

*- мало ініціативу КМК меха
носкладального цеху № 5 
заводу «Гідросила» (брига
дир Олександр Душкевич, 

упкомсорг Надія Волокі- 
іа) і КМК механоскла. 
ільного цеху № 2 ремонт

но-механічного заводу іме
ні В. К. Таратути (бригадир 
Микола Дрозд, групком- 
сорг Юрій Матвіснко) «40- 
річчю Великої Перемоги — 
40 ударних трудових тиж
нів». Крім того, комсомоль
сько-молодіжна 
Миколи Дрозда 
виконати п’ятирічне завдан
ня до 9 травня наступного 
року.

Нині всі КМК міста стали 
на трудову вахту, присвяче
ну 40-річчю Перемоги ра
дянського народу у Великій 
Вітчизняній війні. Багато з 
них зарахували в свої ряди 
героїв війни.

Підсумки трудової вахти 
будуть підбиті на розшире- 

К. кому засіданні бюро міськ
кому комсомолу, а пере
можці удостояться честі бу
ти сфотографованими біля 

■розгорнутих прапорів мі
ської комсомольської орга
нізації.

бригада 
вирішила

графіком

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН. 
Сумлінно працює на зби

ранні соняшнику в колгоспі 
імені Карла Маркса кан
дидат у члени КПРС 
Леонід Фурса. Комбайном 
СК-б за два робочих дні 
він упорав 38-гсктарну 
площу.

для юних
Унікальний досвід будів

ництва нового життя на
громаджений старшими 
поколіннями радянських 
людей. Про те, як краще 
використовувати це неоці
ненне надбання для даль
шого поліпшення вихован
ня молоді, йде мова на 
семінарі-нараді голів Рад 
ветеранів комсомолу прй 
ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкомах і обко
мах комсомолу. Він від« 
крився 11 вересня в Мо
скві.

Гостями столиці стали 
ветерани громадянської | 
Великої Вітчизняної воєн, 
організатори перших кол
госпів і ударники перши?} 
.п’ятирічок освоювані ці
лини.

Вітаючи їх, секретар ЦК 
ВЛКСМ Д. О. Охромій під
креслив, що в традиції Ле
нінського комсомолу — 
бережно вбирати досвід 
старших поколінь, творчо 
застосовувати його.

Один з головних напря
мів у роботі Рад ветера
нів — військово-патріотич
не виховання юних. Вивчи
ти й узагальнити досвід 
кращих — завдання семі
нару, організованого ІДИ 
ВЛКСМ.

|Кор. ТАРС£.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РА
ЙОН. Триває заготівля си
лосу з гички і стебел ку. 
курудзи. Добре справляю
ться з узятими зобов’я
заннями трудівники кол. 
госну «Іскра». При плані 
2500 тонн вони заклали в 
траншеї 1780 тонн цінного 
корму. 11а буряковому по
лі відзначається комсо
молець Анатолій Шкиль- 
шок. Гнчкозбиралшіою ма- 
ш4ною БМ.-6 він щодня 
виконує виробничу норму. -

НОВОУКРАЇНСЬКИИ 
РАЙОН. Комсомольці та 
молодь колгоспу імені Ле. 
пінського комсомолу ді
лом' відгукуються Тій "за
клик зібрати півтораріч
ний запас кормів. 11а зби
ранні кукурудзи на силос 
при плані 36 тисяч тонн 
уже зібрано 33 тисячі 
тонн. Комсомольці О. Зу
бов, та В. Романенко по
дають приклад у роботі 
навіть старшим, товари
шам. Так, О. Зубов ком
байном КСС-2,6 скосив 
к льтуру на 199 гектарах, 
заготовивши загалом 8054 
тонни. Він . очолює соціа
лістичне змагання в райо
ні.

БОБРИНЕЦЬКИй РА
ЙОН. ‘Трудівники кол
госпу «Комінтерн» зобо- 
в’язалися зібрати, цукрові 
буряки до 25 вересня. Сьо
годні серед лідерів змагай, 
ня у господарстві сімей, 
ний екіпаж у складі Степа
на Івановича і Миколи 
Колісників. Комбайном 
РКС-6 із 50-гектарпої пло
щі вони виконали 1830 
тонн солодких коренів.

Точпо за графіком зби
раю ті, цукрові буряки ме
ханізатори колгоспу імені 
Дзержпнського. Вони ста
раються, щоб між копан. 
пям і вивезенням цукрової 
сировини не було розриву. 
У цьому їм допомагає і та 
обставина, що поруч із 
плантацією цукрового бу
ряка знаходиться і площа 
кормового. Тож досвідче
ний комбайнер Ласло Ла- 
словпч Дешко та молодий 
помічник Валерій Сі.мокоп 
при створенні достатнього 
запасу цукрової сировини 
переводять свого КС-6 на 
кормову плантацію. Такий 
метод збирання забезпечує 
високу продуктивність зби
ральної техніки, повністю 
ліквідовує вимушені про
стої.

Ласло Ласловнч і Вале
рій працюють разом давно, 
хоч молодий механізатор 
лише навесні повернувся з 
лав Радянської Армії. 
Звідси цішов комсомолець

ПІСЛЯ
ВИСТУПУ

«Недалеко
на військову службу. Ра
зом працювали, то й про
воджав наставник свого 
виховання з батьківським 
напуттям — добре служи
ти і про землю рідну не 
забувати. І Валерій новер. 
нувся в своє господарство. 
Знову працює поруч із 
своїм вихователем. Зба-

ганується досвідом 
боробською 
Твердо стоїть на 
ськіГі землі, яка 
віддячує йому за 
турботу.

На знімку: 
ник Я. ДЕШКО та В. 
МОКОП.

Фото М. САВЕНКА. 
Компаніївський район.

і хлі- 
мудрістю. 

батьків. 
щедро 

любов і

настав-
СІ-

Численними гра- 
від- 

Тстявн і

М. МАХИНЯ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга

нізацій Кіровоградсько
го міськкому комсо
молу.

Колгосп «Ленінський шлях». Молочнотоварна фер
ма ЛІ’ 3. Комсомольсько-молодіжний колектив наго
роджено Почесною грамотою облвиконкому, обл- 
профради та обкому ЛКСА4 України за підсумками 
соціалістичного змаїання тваринників області за ус
пішне проведення зимівлі худоби, збільшення вироб
ництва і закупівель продуктів тваринництва в стійло
вий період 1983**84 року.

дала па ферму, 
ла з дівчатами.
разу
не об’єднатись вам воднії
колектив.

розмовля-
Одного

запропонувала: а чи

■їїпїїііліїїппвдм

З дівчатами зустрілася 
під час обіднього доїння, 
їх у КМК троє: Катерина 
І алап, Катерина Кожухар 
і Тетяна Кожухар. Нині 
дівчата щодня надоюють 
не менше чотирнадцяти кі
лограмів молока від коро
ви. Кожного ранку в 
КМК — підбиття підсум
ків, яке триває хвилин 
п’ять — десять. Дівчата 
встигають проаналізувати 
минулий трудовий день, 
скласти план па сьогодні, 
порадитися. Хто надоїв 
учора більше, ніж поза-

вчора, отримує червоний 
прапорець, менше — си
ній. Жодного синього ме
ні не довелося побачити. 
Лише червові.

Як створився їх КМК? 
Зовсім не формально: є три 
комсомолки — давай КМК! 
Пі, пе гак цс було. Кожна 
отримала групу. Досвіду 
вже немало, хоч і пе ос
воїли всіх професійних 
тонкощів. Старалися. А на
дої — ні з місця. Пер
ший секретар районного 
комітету комсомолу Ната
лія Поліщук часто прнїз-

мсдалі «За трудову доб
лесть», 
мотамп та преміями 
значена праця 
Катерини Кожухар. 

За вісім місяців 
дівчата перекрили

року 
трити

сячний рубіж. В результа
ті — друге місце по об
ласті. Але розуміли, що

ТВАРИННИЦТВО-/. __ 
ЯДАРНИИ ФРОНТ
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Погодились. Разом груп їх- показник — не 
не доїли, але коли треба 
було — допомагали одна 
одній. Вирішили змагати
сь. 1 насамперед подбали 
про гласність трудового 
суперниціва. Отак і з’яви
лися червоні і сиві пра
порці. -

Комсо.м ол ьс ько -м ол о д і ж - 
йому вже четвертий рік. 
Катерина Галав удостоєна 
державної нагороди —

межа. 
Чимало років працює на 
фермі 'Г. Балпцька. її на
дій становить 3408 кіло
грамів молока від корови.

— Тамара Сергіївна — 
найкращий зразок трудо
вого завзяття, — говорить 
Тетяна Кожухар. — Ди
вишся, як працює ця жін
ка, і сам підтягуєшся.

Ще один приклад для 
дівчат: їх групкомсорг,

Катя Галан. Комуніст, 
член бюро партійної орга
нізації колгоспу, щира, 
добра, чесна, в роботі 
сумлінна. Вона — заспіву
вач усіх трудових почи
нань колективу.

Кожен день — то для 
дівчат ще одна, хоч і ма
ленька, сходинка до май
стерності.

— Є доярки, що низькі 
показники прикривають 
недоліками на фермі. 
Мовляв, і того нема, і тс не 
так, зробіть, щоб було все 
гаразд, то й падої високі 
будуть. Ми па це не ки
ваємо. Основне — це став
лення до своєї роботи, — 
говорить Катерина Галан.

...Не так усе просто в їх
ній роботі, як здається. 
Проблеми є. Але члени 
КМК розв’язують їх друж
но, наполегливо, по комсо- 
мольськи.

Н. ЗВЄНОВА.
Новоархангельський 
район.

й до біди«
Так називався критич

ний виступ старшого ін
женера воєнізованої по
жежної частини № 2 
охороні Юровського райо
ну м. Кіровограда О. Кср- 
ніс нк а, де йшлося про гру
бі порушення правил про
типожежної безпеки па 
комбінаті хлібопродуктів 
№ 2. Відповідь редакції 
надіслав головний інженер 
комбінату В. Ф. Філіпам. 
Він повідомив, що виступ 
газети був обговорений ва 
розширеному засіданні ке
рівників цехів і служб під
приємства. Критика визна
на правильною. За наря
дом обласного управління 
комбінат одержав устатку
вання, необхідне для 
укомплектування цехових 
стендів протипожежної 
безпеки. У кінці червня на 
кукурудзообробному заво
ді комбінату були прове
дені роботи по просочу
ванню вогнезахисними ре
човинами дерев’яних кон
струкцій складів.

Нині електрослюсарі під
приємства об’єднані у спе
ціальну бригаду, і кожно
му з них щозміни визна
чається конкретне завдан
ня по обслуговуванню 
електроустаткування, своє
часному звільненню від 
пилу електродвигунів і пуп
кової апаратури. Змовте« 
вано вентилятор для об- 
дуву електродвигунів У 
роздільному пункті Ч№ІІІ.
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НАШІ ЗДОБУТІ ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО!

«Молодий комунар» 13 вересня 1984 року
ч.

Хай труд переростав
у красу

Якби мені дозелось відповідати на запитання «Що ро- 
людину доброю, прекрасною, щасливою?», я від- 

гіЬзІв би, що тільки праця спроможна піднести людину 
Над собою, тільки вона може допомогти виховати лю- 
аИну нового, комуністичного суспільства. 1 про це у пер- 
ш/ чергу мусимо пам’ятати ми, комсомольці, бо наша 
дорога в життя тільки починається.

Зовсім недавно, 1 вересня, мені випало бути на святі 
знань в Троянській середній школі. Кзіти, галстуки, ус- 
Дішки на засмаглих лицях... Усі з нетерпінням чекають 
урочистої лінійки, і ось вона вже шикується, завмирає, 
слухає уважно привітання з новим навчальним роком.

Потім слово надають голові колгоспу імені Мічуріна 
В. П. Оцабрику і секретареві парторганізації Ю. М. 
Прищепі. Вони розповідають, як хто потрудився влітку 
не колгоспних ланах, найсумнівнішим вручають грамо
ти, цінні подарунки. Є чим звітувати школі: із 70 учнів 
середніх і старших класів на полях і фермах працюва
ли 57. Таких юних помічниць, як секретар шкільної ком
сомольської організації Світлана Прохоренко, яка під
міняла на фермі свою мзму-доярку, у колгоспі багато.

Всього під час літньої трудової чверті активно пра
цювали 20 трудових загонів старшокласників району, 17 
із них — у сільському господарстві виконали робіт на 
2384 карбованці.

У Постанові ЦК КПРС «Про основні напрями реформи 
Загальноосвітньої та професійної школи» як одно з най
важливіших завдань виділяються виховання гідного по
повнення робітничого класу й колгоспного селянства, 
прищеплення підростаючому поколінню любові до пра- 
ищ Відрадно бачити, що з кожним роком зростає кіль
кість сімейних екіпажів, кількість випускників шкіл, які 
йдуть працювати в сферу матеріального виробництва, 
пов’язують своє життя з селом. Результатом профорієн
таційної роботи є направлення 31 випускника шкіл райо
ну колгоспними стипендіатами в сільськогосподарські 
вищі та середні спеціальні заклади.

У районі ще відчувається нестача механізаторів та 
тваринників, тому райком комсомолу пропонує керівни
кам господарств направляти кращих випускників шкіл, 
які виявили бажання вступити в наше СПТУ № 38. Це 
дало б змогу краще вести профорієнтаційну роботу з 
учнями, створити своєрідний «чотирикутник» — школа, 
райком комсомолу, господарство, училище, — в полі зо
ру якого б постійно знаходились майбутні хлібороби. На 
жаль, ще не асі керівники господарств відгукнулись, але 
позитивні зміни вже є.

■рОБІТНИК Світловод- 
ського комбінату твер

дих сплавів і тугоплавких 
металів Юрій Каравайчен- 
ко—один із багатотисячне», 
го загону комсомольців і 
молоді наддніпрянського 
міста, які беруть участь у 
поході «Шляхами слави 
батьків». Скоро він буде 
призваний в армію. Який 
гарт здобув юнак, готуючи 
себе до військової служби? 
Він довго пам’ятатиме уро
ки мужноеїі в десятирічці 
№ 4, де слухав напутні 
слова колишніх фронто
виків. Він знає, якою ці
ною радянський народ пе
реміг у Великій Вітчизня
ній. Неабияке сходження 
мав комсомолець Караван, 
ченко, беручи участь у вій
ськово-спортивних іграх 
«Зірниця», «Орля», числен
них турнірах з багатобор
ства ГПО. Запам’яталися 
молодому робітникові зу
стрічі з ветеранами війни 
під час походів місцями 
визвольних боїв радян
ських воїнів з німецько- 
фашистським и загарбни
ками, що точились сорок 
літ тому на берегах Дніп
ра. Одягнувши робочу спе
цівку, Юрій став одним із 
кращих робітників комбі
нату. Здобути трудовий 
гарт Юрію Каравайченку 
допомогли комуністи, ве
терани підприємства. До 
лав Радянської Армії при
зовник ітиме зі значком 
молодого гвардійця п’яти

Більше двох тисяч молодих трудівників, включившись 
у соціалістичне змагання під девізом «XI п’ятирічці — 
ударну працю, ентузіазм і творчість молодих», підтри
мавши патріотичний почин комсомольців Побузького ні
келевого заводу «Честь і слава по праці», достроково 
виконали плани та соціалістичні зобов’язання першого 
півріччя.

Найбільшого успіху досягли комсомольсько-молодіж
ні колективи Побузького нікелевого заводу і Голованів- 
ського хлібзаводу, КМК молочнотоварної ферми Пере- 
гонівського відділку цукрокомбінагу.

Ми з гордістю можемо сказати, що більше, ніж кож
ний третій гектар зібраного хліба з районі — комсо
мольський. Багато комбайнових екіпажів були сімейни
ми. А найбільшого успіху на жнивах досяг екіпаж На- 
дольнякіз із колгоспу «Дружба», який «Колосом» намо
лотив 8051 центнер хліба.

Молодь району напружено трудиться на «зелених 
жнивах», сівбі озимих, копанні цукрових буряків. На цей 
період створено комсомольсько-молодіжні екіпажі, 
ланки.

Зокрема, на заготівлі кормів у районі працює 7 заго
нів, 58 ланок, 114 комсомольсько-молодіжних екіпажів. 
Комсомольці колгоспу імені Тельмана через районну 
газету «Комуністична праця» висловили пропозицію під
тримати ініціативу трудівників нашої області — загото
вити півторарічний запас кормів для тваринництва, 
і тельманці показують приклад — комсомольсько-моло
діжна бригаде заклала більше 400 тонн цінного корму. 
8 роботі водіїв, що транспортують зелену масу з поля, 
тон задає групкомсорг кандидат у члени КПРС В. Іль- 
ченко, від нього намагаються не відставати комсомоль
ці Ю. Марчак, П. Патик, В. Олійник.

Рейд районного «Комсомольського прожектора» у 
колгоспах імені XX з’їзду КПРС та «Комуніст» виявив 
упущення в організації праці, розукомплектування тех
ніки. Серйозно задуматися слід спілчанам цих госпо
дарств.

Райком та комітети комсомолу приділяють увагу роз
виткові трудового суперництва між комсомольсько-мо
лодіжними колективами. У районі працює більше 40 ком
сомольсько-молодіжних колективів. Цього року створе
но ще два — на МТФ колгоспу імені Жданова та АТП 

.райоб’єднання «Сільгоспхімія».
Якось, аналізуючи трудове суперництво КМК, я помі- 

•£иа, що перші місця виборюють майже одні і ті ж ком
сомольсько-молодіжні колективи. Основний наш недолік 
у тому, що ми ще мало працюємо з КМК, які відстають.

Сьогодні комсомольці та молодь району готуються до 
ризначної події в житті нашої комсомольської організа
ції — вручення премії імені М. Островського за успіхи 
• зійськово-патріотичному вихованні підростаючого по- 
ІоліннЯ музею підпільної комсомольської організації 

Спартак» у Красногірці. Хлопці і дівчата зустрічаються 
ветеранами війни, проводять мітинги. Ми знаємо, що 

найкращим виявом вдячності тим, хто віддав життя за 
сьогоднішнє чисте небо, буде наша сумлінна праця.

' С. ОСИПЕНКО, 
перший секретар Голованіеського райкому 
ЛКСМ України.

ВСІ МУЗИ — 
ГОСТІ школи

Викладання основ теат
рального мистецтва учням 
львівських шкіл почнуть у 
новому навчальному році 
провідні актори і режисери 
міста. Досвід у цій спразі 
вже с: протягом кількох ро
ків у середніх школах пра
цюють університети естетич
ного виховання.

У розклад занять цих 
шкіл включено «День теат
ру». Він проводиться з іні
ціативи Львівського міжоб
ласного відділення україн
ського театрального тов.|ж- 
ства і місьного відділу на
родної освіти, які уклали 
договір про творчу співдруж
ність. На п’яти кафедрах 
актори, режисери, мистецтво
знавці театру юного глядача 
вчать школярів ангорської 
майстерності, вокалу, основ 
нласичного і народного тан
цю, історії мистецтв. Школя
рі беруть участь в обгово
ренні репертуарних планів, 
рецензуванні прем’єр, самі 
виступають у масових сце
нах.

Допомагають у роботі студентам фізино-математичиого фанультету Кіровоград
ського педінституту на збиранні овочів почуття колективізму, тісний контакт із 
життям спілчан колгоспу імені XXV з’їзду КПРС. А ще виступи студентської агіт
бригади, спортивні змагання...

На знімку: командир загону Людмила ЗАДНІПРЯНА, секретар комітету 
комсомолу колгоспу імені XXV з’їзду ИЛРС Володимир ЗАЙВИЙ та комісар загону 
Олена БУРЯК пеоед черговою планіркою.

Фото М. САВЕНКА.
Онуфріївський район.

Дорога редакціє!
Ми — молоде подруж

жя, тож прагнемо само, 
утвердитись, як кажуть, 
«знайти себе». Зацікави
ла стаття ІО. Гаєва «В 
дюнах поблизу Дніпра». 
Надрукуйте, будь ласка, 

, відповіді на наші запи
тання: які ще, крім За
порізької АЕС, будови є 
республіканськими та все
союзними комсомоль
ськими; які умови чека, 
ють добровольців па 
місцях (робота, житло, 
тощо); які документи 
необхідні для направ- 
лешія на ударні комсо
мольські будови. Були б 
дуже вдячні, якби ви по
відомили також, де 
можна отримати вичерп
ну практичну інформа
цію з цього питання,

З повагою Сергій і Те. 
тяна Коробовп.
с. Рівне, 
Нозоукраїнський район.

До «Молодого комунар'а» 
надходять нові й нові листи 
із подібними запитаннями, 
Дати відповідь на них ре

дакція попросила заступника 
завідуючого відділом робіт
ничої та сільської молоді 
обкому ЛКСМУ В. Добро- 
батька.

За роки одинадцятої п’я
тирічки понад 3000 юнаків 
та дівчат області були на
правлені за комсомоль
ськими путівками но бу
дівництво важливих об’єк- 

річки, відзнаками пере, 
можця обласник фіналів з 
багатоборства ГПО.

Таких, як комсомолець 
Каравайченко, в Світло- 
водську сотні. Міськком 
комсомолу в ході XI етапу 
походу «Шляхами слави 
батьків» постійно приділяє 
увагу трудовому, мораль
ному, військово-патріотич
ному вихованню підроста
ючого покоління, пропа
ганді всесвітнього значен
ня Великого Жовтня і ві
копомної Перемоги над 
фашизмом. Пошукові за
гони, беручи участь в опе. 
рації «Згадаймо всіх по- 
іменно», провели 430 інди
відуальних досліджень. Зу
стрічаючись із ветеранами 
війни, школярі написали 
сотні творів па тему «Ор
ден у твоєму домі».

Плідну роботу в ході по- 
тукової операції «Згадай
мо всіх поіменно» здійсни
ли комсомольські активісти 
Голоті івсьного району. В 
усіх школах тут діють по- 
иг,нов загони. За час поо- 
ведення операції вони 
встановили майже 50 імен 
невідомих героїв. Рай
ком узагальнив досвід 
кращих загонів — «Пат
ріота* з Красноярської 
восьмирічки, «Котовця» з 
Перегонізсьної десятиріч
ки, «Пошуку» з Люшневат- 
ської восьмирічки. Завдя
ки роботі червоних слідо
питів поповнились експо
зиції В дев’яти музейних 
німндтах, багатьох куточ
ках бойової слави.

КІД «Глобус» Голова- 
нівської СШ № 2 підтри
мує тісні зв’язки зі школя
рами Білорусії. Пошукова

НА УДАРНІ, КОМСОМОЛЬСЬКІ
тів народного гоїгодар- 
ства країни. Щороку до 
райкомів, міськкомів ком
сомолу, в обласний комі
тет ЛКСМУ звертається 
велика кількість бажаючих 
поїхати на такі будови. 
Окрім згаданої вже Запо
різької АЕС, до ударних 
комсомольських будов 
республіканського та все
союзного масштабу слід 
віднести будівництво но
вих об’єктів Єнакіївського 
коксохімзаводу, Південно
української АЕС. Комсо
мольськими будовами є 
також шахти Донбасу, но
ві промислові об’єкти Сур
гута, Уренгоя, Якутії тощо. 
В межах Кіровоградщини 
об’єктами ударного будів
ництва є шахта «Ведмежо, 
ярська» з Олександрій
ському районі, в обласно
му центрі — чавуноливар
ний завод, заводи «Гідро- 
сила», гідролізно-дріжд
жовий, Липнязький цукро
завод, а також Кіровоград
ське виробниче об’єднан
ня по сівалках «Червона 
зірка».

Юнаки та дівчата, що 
приїжджають на такі бу-

ДО 40-РІЧЧЯ
ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

група клубу тепер листує
ться з ЗО колишніми пар
тизанами із з'єднання Г’е. 
роя Радянського Союзу 
М. І. Паумова.

Багато добрих справ на 
рахунку слідопитів олек
сандрійських середніх шкіл 
№№ 1, 10, 12 та міського 
загону «Пошук». Школярі 
розшукали більше 200 
учасників битв під Моск
вою, па берегах Волги, 68 
героїв Дніпровської насту
пальної операції. В руко
писних книгах «Літопису 
Великої Вітчизняної» з’я
вились сторінки Про ПОД
ВИГИ 9 сипів полків, 15 піо- 
нерів-героїв.

Працює в Олександрії 
школа мужності, що ство
рена при громадському 
краєзнавчому музеї міста, 
де першими наставниками 
молоді ветерани війни і 
праці А. Ф. Худякова, А. С. 
ГІономаренко, А. Т. Кри- 
улепко, Г. А. Ярошенко, 
А. 3. Кумицький. За десять 
літ існування школи в ній 
здобули високий мораль, 
ний гарт більше 1200 піо
нерів і комсомольців, кот
рі стали відмінниками на
вчання, ударниками кому, 
містичної праці, відміннії- 
ками бойової і політичної 
підготовки.

дови, а разі потреби на
бувають спеціальність без 
відриву від виробництва. 
Як відомо, більшість рес
публіканських та всесоюз
них УКБ розташована в 
щойно освоєних, молодих, 
так би мовити, районах та 
містах країни. Зрозуміло, 
темпи капітального будів
ництва об’єктів соціально
го призначення там ще 
нижчі від виробничих. Ось 
чому одиноким добро
вольцям гарантовано од
разу після прибуття лише 
гуртожиток. Як виняток, 
комітети комсо/лолу дають 
направлення спілчанам, що 
їдуть ' сім'ями, за кон
кретною домовленісію з 
адміністрацією будови чи 
об'єкту. Зокрема, сімей
ним добровольцям з ком
сомольськими путівками 
на Єнакіївському коксохі
мічному заводі гаранто
вано місце в сімейному 
гуртожитку, а протягом 
двох років роботи — упо
рядкована квартира. Уп
равління «Дніпробуду» 
(Південно-Українська АЕС) 
за півроку — сімейний 
гуртожиток, а протягом

Який
Урізноманітнили роботу 

по військово-патріотично- 
му вихованню молоді ком
сомольські організації БоО. 
ринецького району. Тради. 
цінними тут стали військо
во-спортивні змагання на» 
призи героїв-земляків. У 
квітневі дні призовники і 
допризовники з усіх сіл 
зібралися в селі Витяігвці 
на велике спортивне свято. 
Футболісти змагалися за 
приз пам’яті Героя Радян
ського Союзу І. С. Індика, 
волейболісти — за кубок 
імені Героя Радянсько
го Союзу Д. М. Осад
чого, а на вогневому рубе
жі розігрувався приз іме
ні Героя Радянського Со> 
юзу В. 3. Порика.

Ще масовіші змагання 
влаштували бобрпнчаїмІ 
під час тижня, що ііровсЯ 
дйвея під девізом «До пра- 
ці і оборони — готові!». 
В травневі дні юнаки та 
дівчата взяли участь у пер
шості району з багатобор
ства ГПО. Ä напередодні 
свята Перемоги сотні кра
щих спортсменів ВИЙШЛИ 
на старти легкоатлетично
го пробігу, який присвячу
вався 40-річчю визволення 
України від німецько-фа
шистських загарбників. Всі 
ці заходи мали неабияку 
віддачу. Високий мораль
ніш вплив на спортсменів 
справилй зустрічі під «ас 
турнірів із колишніми

£

трьох наступних років — 
постійне житло. Адмі
ністрація тресту «Кірово- 
градмашважбуд», який бу
дує нові корпуси «Червоної 
зірки», забезпечить мо
лоді сім’ї у 1985 році сі
мейним гуртожитком при 
умові укладання трудово
го договору вже тепер.

Комсомольці та молодь, 
що бажають узяти путівки 
на будови, мають пройти 
медичну комісію для отри
мання довідки за формою 
№ 216, де б вказувався 
висновок про придатн1ь-.і_ 
добровольця для роботи 
на конкретному об’єкті (з 
урахуванням його геогра
фічного положення тощо). 
Окрім цього, мають бути 
ще комсомольські харак
теристики з останнього 
місця роботи. При звіль
ненні з роботи рекомен
дується в трудовій книжці 
робити запис про направ
лення на ударну помсо* 
мольську будову за ком
сомольською путівкою. 
Між іншим, з окремих ви
падках комсомольські пу
тівки надаються також 
неспілчанам (у тому числі 
молодим комуністам), кот
рі добре зарекомендували 
себе на попередньому 
місці роботи і мають буді
вельну спеціальність. Як 
бачите, Сергію і Тетяно, 
вибір перед вами, а також 
вашими однодумцями, ве
ликий.
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орієнтир «Пошуку»?
фронтовиками. Сотні юна
ків І дівчат виконали роз. 
рядні нормативи і стали 
Значківцями ГПО.♦ * *

Однак аналіз справ нц 
місцях показує, що ще не 
всюди комітети комсомолу 
виробили чітку систем}' 
роботи по військово-пат
ріотичному вихованню мо
лоді, в ході XI етапу по
ходу «Шляхами слави 
батьків» не впкорнстовува. 
лясь дійові форми вихо- 
раїшя. Військово-патріо
тичні акції практикува
лись у деяких організа
ціях від випадку до ’ ви
падку.

За рішенням ЦК ВЛКСМ 
туристична експедиція 

«Моя Батьківщина—СРСР» 
стала складовою частиною 
Всесоюзного походу ком
сомольців 'І молоді місця
ми революційної, бойової 
та трудової слави радян
ського народу. Учасникам 
експедиції пропонувались 
такі маршрути: «Дорогою 
Великого Жовтня:/; «Ніхто 
не забутий», «Будні вели
ких будов», «Ордени Бать
ківщини на знаменах ком
сомолу», «Дорогами друж
би», «Вітчизни вірнії си

пи», «До архітектурних та 
історичних пам'ятників 
країни». Ллє не на всіх 
цих маршрутах сповна ви. 
значились експедиційні за
гони Гайворонського, Уль
яновського, Вільшаїїсько- 
го та інших районів об
ласті. Якщо, скажімо, по
шукові загоїш Ульянов
ського району поповнили 
«Літопис Великої Вітчиз
няної» новими матеріалам 
ми про героїв-земляків, то 
про воїнів, які визволяли 
свій район від німецько- 
фашистських загарбників, 
таких матеріалів дуже 
мало.

Деякі слідопити не зна
ють, як правильно вести 
пошук. І тоді до редакції 
надходять листи на зрасон 
такого: «В нашому селі
похозані загиблі воїни. До
поможіть встановити їх 
імена. Звідни ці герої?». 
Якщо ж імена загиблих ві. 
домі, то пошуковці не 
орієнтуються як встановити 
зв’язки з їх рідними. В 
школі ж мають знати, які 
частини визволяли той чи 
інший населений пункт. 
Про службу в Радянській 
Армії в рони Великої Віт
чизняної, про полеглих, і 
тих, хто пропав безвісти, 
відомості можна отримати 
в архіві Міністерства обо
рони СРСР (г. Подольск 
Московской области, Вар
шавское шоссе, 9-а). Довід

ки про службу на Військо
во-Морському Флоті у во
єнний період видає Цент
ральний військово-мор
ський архів (г. Гатчина Ле
нинградской области,
ул. Цветочная. 2). Відомос
ті про поранення і ліку
вання в госпіталях в роки 
Великої Вітчизняної є у 
Військово-медичному му
зеї Міністерства оборони 
СРСР (г. Ленинград. Лаза
ретный переулок. 2).

•і: * *

А ось інший факт. З іні
ціативи молодої вчительки 
Олеїні Купріянко семи
класники " Воронівської 
восьмирічки І Іовоукраїн- 
ського району почали за
писувати спогади воїнів- 
земляків. Більше сорока 
колишніх фронтовиків роз
повіли червоним слідопи
там про дороги війни, яки
ми вони пройшли. їх роз
повіді школярі записали 
па окремих аркушиках на
перу. Але цим спогадам 
бракує повноти, точної 
інформації. Одні не вказу
ють помер військового під
розділу, роду військ, яки
ми орденами і медалями 
(за який подвиг) нагород
жені, інші забули вказати 
рік народження, місце ро
боти в післявоєнний пе
ріод, у визволенні ЯКИХ 
міст і країн брали участь. 

Конкретно треба було за
писати про окремі бонові 
епізоди, найбільш пам’ятні 
миттєвості війни.

Якби і Іовоукраїнський 
райком комсомолу роз
повсюдив вчасно спеціаль
ну анкету учасника Ве
ликої Вітчизняної війни в 
кожній комсомольській і 
піонерській організаціях, 
слідопити мали б чіткий 
орієнтир, як вести пошук, 
як оформляти зібрані ма
теріали.

Наприклад, червоні слі
допити Голованівської де
сятирічки № 2 заповни
ли більше ста подібних 
анкет. Ось одна з них — 
анкета II. Г1. Калієвсько- 
го, стрілочника станції 
Ємнлївка. Визволяв Лат
вію, Литву, Польщу, штур. 
мував Берлін. Перша бо- 
нова нагорода — медаль 
«За відвагу» (потім отри, 
мав ще сім нагород). Був 

поранений. Колишній фрон
товик — ударник комуніс
тичної праці. В останній 
графі «Анкети» (Що б ви 
побажали майбутнім поко- 
лінням радянських лю
дей?) ГІарфен Пилипович 
записав: «Моїм сипам,
внукам, всім вам, мої до

рогі співвітчизники, всім 
народам світу — чистого 
неба, миру, щастя. Борі
ться за мир на планеті, 
будьте пильними». І додав 
до анкети свою фронтову 
фотокарточку.

А яні це релінвії — 
фронтові листи! Червоні 
слідопити з Першотравен- 
ки, Полтавии Компаніїв- 
сьного району йдуть у нож
ну сім’ю, просять переда
ти лист сина, батька з 
фронту — з тим. щоб бе
режно понласти його на 
стенді в музейній кімнаті, 
зачитати на уроці мужнос
ті. Так роблять і піонери 
та комсомольці села Крас- 
ногірки Голованівсьного 
району. 8 музеї підпільної 
комсомольської організац ї 
«Спартак» зберігаються 
листи комуністки М. І. Ма
лої і комсомолки Люби Ри
мар, особисті речі соїнів- 
земляків.

Добру справу зробили 
активісти І Іовоукраїиської 
районцої організації Това
риства но охороні пам'я
ток історії і культури. В 
кожному- селі (в клубах, 
школах, будинках культу
ри, музейних кімнатах) є 
стенди, на них виставлені 
фотознімки всіх пам'ятни
ків, що є на території ра
йону, портрети героїв-зем
ляків.

»

Яка ж комсомольська 
організація найкраще по
працювала в ході XI етапу 
походу «Шляхами бать- 
ків»,_-експедиції «Літопиа 
Велиної Вітчизняної», опе
рації «Згадаймо всіх по
іменно» — серед промис
лових підприємств, кол
госпів і радгоспів, вищих 
і середніх навчальних за
кладів. загальноосвітніх 

шніл і профтехучилищ, 
яка найкраща ор. анізація 
ДТСААФ, сфери культури і 
побутового обслуговуван
ня? В якому туризт ічьоілу, 
клубі мають кращі здобут- - 
КИ В ХОДІ експедиції сМея 
Батьківщина — СРСР»? На 
ці запитання мають відпо
вісти міськкоми і райкоми 
комсомолу з інформаціях, 
надсилаючи їх в обком - 
ЛКСМУ. Вони також по
винні назвати кращий 
пам'ятник, створений на 
громадських засадах, кра
щу нонкурсну кінострічку 
любительської кіностудії, 
представити кращу пісню 
на військово-патріотичну 
тему, яку написали міс
цеві автори. Проте о де
яких районах області фор-' 
малько поставилися до 
справи, коли підсумовува
ли роботу комсомольських 
організацій на XI етапі по
ходу. І старання багатьох 
активістів зал ч хіи-іися не
поміченими.

Похід МОЛОДІ МІСЦЯМИ 
революційної, бойової і 
трудової слави радян
ського народу, присвяче. 
шиї 40-річ.чю Великої Пе
ремоги, триває. Пого шта
би на місцях повинні чіт
кіше спрямувати і органі
зувати цеп масовий рух. 
Байдужість у такій справі 
недопустима. В кожному, 
селі, кожном} місті пам'я
тають про героїв Великої 
Вітчизняної. Тож ми маємо 
зробити все, аби їх імена 
й через багато літ золо
том сяяли на плитах обе
лісків, па сторінках літонн. 
еу Слави.

М. ШЕВЧУК.
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ЦЕ _ ЦІКАВО J

Пожива для розуму І

Пам ятаю, зовсім
недавно південно-західна 
Відножнна Лісової балки 
була голою, і тільки ніж
но рожевів степовий сухо
цвіт. Та з часом тут під. 
пясся молодий лісок і ви
тіснив степові трави. За
мість них стали з’являти
ся лісові. Я кілька років 
Спостерігав за цими пере
мінами. В молодому ліску 
з’явилися грнбії-сироїжкн.

Я теж прийшов СЮДИ у 
червні за грибами. Але 
цього разу відножшіу бал
ки я не впізнав. Про гриби 
годі було й згадувати. Все 
було чорним від пожежі. 
Гіовиснхалн обгорілі ку
щі, зовсім зникли трави. 
Неприродно виглядали на 
чорному тлі лише зелені 
верхівки дерев — вогонь 
не добрався до них. Не 
чути було й птахів, яких 
у цей час бувало немало 
тут. Від колишньої краси 
не лишилося й сліду... Не 
знаю, чи бачив, яку сумну 
картину залишив після се. 
бс тон’ хто розпалив ба
гаття і покинув його. Як
що бачив, то, можливо, і 
йому було неприємно і не
затишно тут. Чорно, пусто. 

[ Люди навчились садити 
дерева, створювати руко
творні ліси. Цс нелегкий 
труд, на нього потрібні 
роки... Вогонь же знищує 
все за якусь коротку мить.

У минулому році чиясь 
недобра рука намагалась 
випалювати травостій і на 
історичних схилах валів 
колишньої фортеці в Кіро
вограді. Горіли минулої 
осені опале листя і сухо- 
стін в посадці Озерної бал
ки, де вогонь змушена бу
ла приборкувати пожежна 
команда. Горіли й інші по
садки, що оточують місто. 
На жаль, сухий травостій

і лисі я випалюють не 
ради необхідності, а прос
то гак, щоб урізіїо'мані гни
ти своє перебування 
природі. А. ще — від 
знання, якої шкоди

на 
пе
нс 

завдає природі. Якби ко
жен пам’ятав, що, випа
люючи значні ділянки тра
в’яного покриву, вій по
шкоджує прикореневі ший
ки дерев, кущі, насіння і 
грибниці, якби знав, що 
там. де знищено кущі, уже 
не будуть гніздитись і спі
вати солов’ї, навряд чи ро. 
бив би це заради розваги 
чи егоїстичного бажання 
гострих відчуттів. Окрім 
того, не зайве нагадати, 
що розведення багать у 
місті і приміських зонах 
відпочинку суперечить еле
ментарним санітарним нор
мам.

Прийшла осінь. Незаба
ром знову опаде листя і 
висохнуть трави. Знову 
виникне небезпека пожеж. 
Звичайно, працівники лісо
вого господарства області, 
зеленого господарства Кі
ровограда, органи право
порядку, обласна інспек
ція по охороні природи, 
обласна організація Укра
їнського товариства при
роди, громадськість міста 
вживуть заходів по охоро
ні лісових Насаджень від 
вогню. Хотілося б, щоб не 
залишились ба йду ж п м п 
вчителі і батьки, юні охо
ронці природи. Щоб ко
жен, хто виїде у вихідний 
відпочити за місто, спілку, 
вався з нашою матінкою- 
природою ввічливо і ша
нобливо. На «Вп»...

М. НОЖНО8, 
член Українського та 
Зсеросійського това
риств охорони приро
ди.

, Кіровоград.м.

золоті 
може, 
чарів- 
казці

ного дня, комсомольсько- 
молодіжний колектив 1-го 
медоб’єднанкя був одно
стайним у своєму бажанні 
поїхати саме туди.

П ять просік виво
дять відвідувачів парку до 
мальовничих ландшафтів: 
озера Кит, фонтанів, Яли
нової алеї... Дізнаємось,

«святого

Фотоетюд В. ГРИБА.Тихо над річною, вечір пливе...

Кожен, хто живе на Кі- 
розоградщині (та, певно, і 
за її межами) знає, що 
дендропарк Веселі Боко- 
веньки — один із кращих 
зразків садово-паркового 
мистецтва. Не раз уже, 
плануючи маршрути вихід-

НАШІ ВРАЖЕННЯ

ПОДОРОЖ 
ДО ЗОЛОТОЇ 
РИБКИ

ЧИТАЧ СТУРБОВАНИЙ
Шановна редакціє І

На день народження си
ну я хотів подарувати хви
лястих папуг. Пішов на ри
нок. Яких тільки птахів я 
там не побачив! Але най
більше мене вразили ці
ни. Двадцять карбованців 
дозелося віддати за пару 

що озеро Кит, до якого ви
водить тополина алея, на
звали так за схожість із 
формою морської твари
ни. Крім того, в озері бив 
фонтан висотою до 20 
метрів. А озеро Золота 
Рибка, скажімо, дістало та
ке ім’я тому, що у свій час 
там жили справжні 
рибки. І хто знає, 
серед них були такі 
ниці, як у відомій 
Пушкіна...

Алея Комсомольців, га
лявина Возз’єднання, Мис. 
ливська галявина, острів 
Молодіжний. Рідкісні по
роди дерев, кущів. Ма
льовничий куточок руко
творної природи не зали
шив нікого байдужим.

В. КОСЕНКО.
м. Кіровоград.

пгахів, п’ятнадцять за кліт
ку, яка у магазині кошту
вала б 6 крб. 50 коп.

Приніс я пташок додо
му. А тут якраз завітав 
приятель. Побачив покуп
ку та й каже: «А як почнуть 
ці пташки розмножувати
ся, — що будеш з ними 
робити?» А й справді, куди 
дівати молодняк, якщо він

Мабуть, багатьом жнте- 
ля^і європейської частини 
країни запам’ятався бе
резневий вечір 1977 року, 
коли в кімнатах раптово 
загойдалися люстри, за
дзеленчав посуд, ’ посуну
лися по підлозі столи й
крісла. Це був відгомін 
землетрусу, що набрав 
найбільшої сили у приду- 
пайських районах Румунії 
і Болгарії. А яка природа 
підземних поштовхів? Про 
це детально розповідається 
в першій із трьох книг 
«Енциклопедії чудес» під 
назвою «Звичайне в незвн. 
чайному» кандидата філо
софських наук Володимира 
Мезенцева, яка у видавни
цтві «Веселка» вийшла у 
світ українською мовою. 
В ній ідеться про загадко
ві явища в природі — тор
надо, тайфуни, піщані бу
рі, різновиди вітру, так 
звані кольорові опади то
що.

Відомо, що деякі загад
ки природи широко вико
ристовувалися служителя
ми релігії для одурманен-

з’явиться? Зоомагазину в 
Кіровограді немає. Іти на 
ринок до тих самих спеку
лянтів і пропонувати їм 
пташенят?

Чи не зможете ви мені 
відповісти, коли нарешті 
продаж птахів, дрібних де
коративних тварин, риб 
перестане бути монопо
лією спекулянтів? Чому 

ня віруючих. Ну, ось ска
жімо, такий приклад із 
давньоруських літописів. 
Коли посуха у Великому 
Новгороді викликала го
лод, жителі міста виріши
ли, що це грішник-єпіскоп 
Іоаїш накликав «гнів гос
подній», і вирішили ВТОПИ
ТИ його у Волхові. Проте 
в останню мить передума
ли — посадили 
отця» на пліт і відштовх
нули від берега. І тут ста
лося диво: пліт, винесений 
па середину ріки, поплив 
проти течії. Приголомшені 
новгородці вирішили, що 
бог заступився за свого 
«посланця» і повернув рух 
води у Волхові. Проте ви
падки, коли ріка раптом 
починає текти назад,—не 
така вже й рідкість.

Про ці та подібні дива 
природи можна дізнатися 
у згаданій книзі. У свій 
час Л. Толстой говорив: 
«Намагайся дати розуму 
якнайбільше поживи». Цс 
видання — хороша ілю
страція до слів класика.

Л. БОРИСОВА.

досі а обласному центр! 
немає магазину, де по ко
місійних цінах можна бу
ло б купити пташину чи, 
скажімо, хом’ячка? І при 
необхідності можна було 
б здати до того ж мага
зину пташенят чи молод
няк рибок.

М. ОЛЕКСІЄНКО.
-і
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Юнги сивого Азова

13 вересня 1984 року —-----

Тугий вітер Азова на
повнив вітрила яхти «Шкі
пер», яка вирушила вїд 
причалу Жданова до бере, 
гів північних морів. До її 
штурвалу стали не профе
сійні моряки, а хлопча
ки клубу «Вітер мандрів», 
створеного в приморсько
му місті.

Крута хвиля била в борт 
білосніжного судна, на 
якому побували наші ко
респонденти перед дале
ким рейсом екіпажу. Зу
стрів їх хлопчачий коман
дир Сергій Жаков — ро
бітник місцевого судноре
монтного заводу, досвід
чений яхтсмен, який про. 
йшов сотні миль на збудо
ваних власними руками 
вітрильниках.

З походів у школи, на 
класні години та піонер
ські збори, за словами 
С. Жакова, починалась 
його капітанська біогра
фія. Але хлопців не дове
лося чекати, як чекають 
погоди біля моря. Ще б 
пак: їм пропонувалося збу
дувати своїми руками 
справжнє судно, здатне 
борознити моря та океани! 
Звичайно, виготовлення 
найвідповідальніших вуз
лів залишили за собою 
шефи — трудівники Азов
ського морського паро
плавства.

Напрочуд гарний ви
йшов вітрильник, який 
хлопці назвали «Шкіпер»— 

значить капітан, Оволоді
ваючи робітничими про
фесіями, що відповідає 
завданням шкільної ре
форми, юнги АзовЬ водно
час навчалися бути гідни
ми продовжувачами спра
ви їхнього земляка -з; 
першовідкривача Півночі 
Георгія Седова,

Нелегка морська наука, 
але кожний член клубу з 
успіхом опанував її: капі
тан Сергій Жаков навчив 
юних мореплавців правил 
навігації, орієнтування по 
зорях і компасу.

У свій перший далекий 
рейс вихованці клубу взя
ли на борт судна незви
чайний вантаж — шість 
чавунних пам’ятних плит, 
що їх відлили металурги 
комбінату «Азовсталь». 
Посланці сивого Азова 
встановлять їх в Архан
гельську.

Молодіжний клуб «Ві
тер мандрів» — лише 
один *з спортивних колек
тивів, який входить до 
складу «команди» місько
го об єднання «Кальміус». 
Нині в ньому займаються 
близько 300 юнаків і дів
чат, Свої морські флоти
лії, створені юними моря
ками з допомогою шефів, 
мають усі великі підпри
ємства Жданова.

О. ТОХТОМИШ, 
М. СТОЛЯРОВ, 

кор. РАТАУ.
Донецька область.

«Молодий комунар»

РЕПОРТАЖ

Вирує 
ярмарок

Під’їжджаємо до Вели
ких Сорочинців. Обабіч 
дороги — автомобілі, ав
тобуси, мотоцикли... На 
ярмарок приїхали не тіль
ки з сусідніх районів та 
областей, а й з інших рес
публік.

Тут, на батьківщині М. В. 
Гоголя, щороку вирує тра
диційний Сорочинський 
ярмарок. На площі 200 
гектарів розташувались 
лотки та павільйони. Тор
говельні організації про

понують широкий вибір 
тбвйрів промислових, гос
подарських, предметів ши
рокого вжитку, продуктів 
харчування. Будь ласка, 
смакуйте миргородськими 
варениками, полтавськи
ми галушками, опішнян- 
ськими гречаниками, кре
менчуцькою юшкою, хо- 
рольськими ПШОНЯНИКаААИ, 
гадяцьким кулешем...

У суботу та неділю з ран
нього ранку і до пізнього 
вечора ярмаркових роз
важають троїсті музики, 
бандуристи, гумористи, 
танцюристи та інші учас
ники художньої самоді
яльності Полтавщини.

А ось прямо на очах де
монструють своє вміння і 
одразу - пропонують купи
ти вироби народні уміль
ці: хомутецькі гончарі,
гребінники, савинські бон

дарі, обухівські ткалі, в’я
зальники кошиків, віників.

І повними господарями 
на ярмарку є гоголівські 
герої. Гримить весілля Па
раски та Гриця. В центрі 
ярмаркових подій Солопі^ 
.Черевик із Хіврею та іф’- 
валь Вакула. А яка юрбр 
цікавих за возом, на яко
му везуть самого «автора» 
«Сорочинського ярмарку»!

Найменшим відвідувачам 
ярмарку цікаві ігри, роз
ваги, атракціони ласкаво 
пропонує «Сорочинська 
веселка».

Вирує ярмарок!..

С. ФЕНЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
Кіровоград — Великі 
Сорочинці на Полтав
щині.

Фото автора.
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міст
Ка-
Уз- 

РСР 
на

в ' Це ще раз довів фінал 
| особисто-командного чем- 
| ліонату Радянського Сою

зу з мотокросу, що про. 
ходиз минулої суботи і не
ділі.

Результати півфіналь
них змагань мотокросме- 
нів у Чернівцях, Алма- 
Аті, Тбілісі та інших міс
тах показали хорошу під
готовленість команд-пере- 

I можниць попередніх зо
нальних турнірів. Кожна 
із збірних Російської 

у дерації, України, 
Москви і Ленінграда, 
захської, Латвійської, 
бецької і Грузинської 
була претендентом
призи. Та попереду склад
ний екзамен, який не кож
ному під силу. Комента
тор змагань, добре відо
мий у країні мотогонщик 
Ігор Григор єв одразу ж 
застеріг: траса дуже на
сичена багатьма «сюрпри
зами» — тут і глибокі ями, 
і піщані «хвилі», і круті 
спуски та віражі. Словом, 
підкорити завадівську ди

станцію зможе тільки СИЛЬ
НИЙ, витриманий, мужній, 
вольовий.У Таким себе показав у І першому ж старті член
збірної команди Україн
ської РСР Олександр Мо
розов. Вийшло так. Моро
зов на старті лишився по
заду всіх гонщиків. Та ось І круг за кругом, і він фіні
шує четвертим. Далі у 
своєму класі мотоциклів 
125 кубічних сантиметрів 
Олександр Морозов пока
зав філігранно відточену I 'ЗДУ-

Завадівка неодноразово 
ставала ареною гострої_

підкорюється Завадівсьиа траса
боротьби серед найсиль- жінкам, які змагалися на 
ніших мотокросменів, і 
диктували швидкість, по
казували, як треба вихову
вати в собі волю до пере
моги. Такими були на тра
сі у всіх

які мотоциклах класу 125 ку
бічних сантиметрів.

Дещо краще склав ек
замен майстер спорту 
Радянського Союзу наш 
земляк Олександр Кости-заїздах Юрій Ху-

дяков (клас мотоцикла 
500 кубічних сантиметрів, 
м. Москва) і Володимир 
Худяков (250 кубічних сан
тиметрів, м. Ленінград).

На трасі часто можна 
було почути коментатор
ське «Молодці, хлопці, 
здорово їздять!». Ці слова 
адресувалися латвійським 
юніорам Нормундсу Ер- 
кулісу, Гіртсу Мурнієксу, 
їх тренерам. І не раз бу
ло сказано, що у прибал
тійських республіках доб
ре поставлена робота по 
розвитку технічних видів 
спорту. Це ще раз під
твердилося виступами лат
війських спортсменів. Чо
го не скажеш про вже на
чебто і маститих гонщи
ків з Кіровоградщини, зо
крема, Клавдію Нижник, 
яка набагато поступалася 
Тетяні Плюхіній З'НОВССИ- 
бірська, Ларисі Козловій 
з Москви, Світлані Люби- 
моеій із Тули та іншим

ря. Хоч він і не виступав 
у перших двох заїздах, та 
есє ж йому випало нелег
ке випробування. Над 
трасою почали згущува
тись хмари, пішов дощ. 
Саме в цей час дається

—Інайпотужнішому
мотоциклів — 500 І

старт 
класу 
кубічних сантиметрів. Се- 
реД восьми гонщиків, 
які лишилися на трасі 
в такій екстремальній си
туації, Олександр Кости- 
ря. Він іде четвертим. 
«Молодець!» — лунає над 
трасою... О. Костиря здо
буває «золоті» очки для 
збірної команди України. 
«Молодець!». Олександр 
Костиря сприяв успішно
му просуванню команди 
вперед — на другу схо
динку п’єдесталу пошани.

Найвищий клас їзди про
демонстрував Юрій Худя
ков. Здавалося б, можна 
спокійно відпочивати, — 
два заїзди виграно (саме 
за їх результатами визна
чається переможець), од
нак Юрій вийшов на трасу 
під зливу. І тут нікому не 
поступився першістю. Так 
само, як і його брат Во
лодимир Худяков у класі 
мотоциклів 250 кубічних 
сантиметрів.

На машинах класу 350 
кубічних сантиметрів ви
соку майстерність проде
монстрували майстри спор
ту Союзу РСР Володимир 
Кавінов і Олег Шокун — 
обидва члени збірної 
команди України, майстер 
спорту міжнародного кла
су москвич Анатолій Ов- 
чинников, майстер спорту 
міжнародного класу ленін
градець Анатолій Бочков 
та інші.

Команда Латвійської РСР 
не увійшла до призової 
трійки. І все ж чимало 
спортсменів цієї республі
ки показали бійцівський 
характер. Серед юних мо
тогонщиків, які продемон
стрували волю до перемо
ги і високу майстерність, 
був представник Латвії 
Нормундс Еркуліс. Йому 
вручено спеціальний приз 
«Молодого комунара».

І. ЖЕВДНІВСЬКИЙ.

Гостям ми завжди раді
Цс був тридцятий між

народний матч »Зірки» — 
кіровоградці приймали 
футболістів національної 
збірної Республіки Гвіііся- 
Бісау,

В обох таймах гри іні
ціативою володіли госпо
дарі стадіону, підключив
ши до атак усі лінії. І їх 
бойовнтість увінчалась ус. 
піхом — два м’ячі у воро
та суперніґків забив Ігор 
Черненко, по одному Вале, 
рій Самофалов' (з пеналь
ті) ,' Михайло Калита та 
Сергій Улїіцькіїй. А фут
болісти ГвГнсї-Бісау зумі
ли двічі взяти ворота 
«Зірки».

Три дні гості з Африки 
перебували в Кіровограді, 
їм було влаштовано при-

ОБ'ЄДНАНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
ТРЕСТУ «КІРОВОГРАДСІЛЬБУД» 

запрошує на курси 
крою та шиття легкого плаття

Пропонуємо різні форми, варіанти і періоди 
навчання.

1. 10-місячний — з 10 вересня ц. р.
2. 9-місячний — з 10 жовтня ц. р.
3. 8-місячний — з 10 листопада ц. р.
4. 6-місячне заочне навчання (для іногород

ніх) — підвищення кваліфікації та знань.
5. Художнє в'язання.
Навчання у дві зміни, розраховане для тих, 

хто працює або навчається.
Навчання платне згідно з прейскурантом із 

розрахунку 5 крб. за місяць навчання. По за
кінченні навчання єидається відповіднйй до
кумент.

Реєстрація, прийом заяв та оформлення 
проводяться щодня, крім суботи, з 12 00 до 
15.00 і з 16.00 до 19.00.

Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Гага- 
ріна^б.

ФУТБОЛ

йом у виконкомі обласно^ 
Ради народних депутатів. 
Заступник голови облви
конкому Є. М. Чабаненку 
розповіла про досягнення 
трудящих КіровоградшіТ, 
пп у виконанні рішеїіь 
XXV! з’їзду КПРС, озв8г 
помила з історією нашого 
краю. Футболісти побува
ли в цехах виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка», колгоспі 
«Україна» Кіровоград
ського району, відвідали 
хуіір Надія, історичні міс
ця Кіровограда.

В. ТВЕРДОСТУП.
псяЕииигзяггаиЕзигзйлгх
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