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... Працюють всі верстати.
Фото Г. ЗУБЕНКА.
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ІІовгородкіиець Василь Кравченко відповів на »від
мінно»,

У гаго

Наймолодшому з 
вісімнадцять. Це — Віктор 
Горобець, токар Ульянов
ського районного об’єд
нання «Сільгосптехніка». 
У нього третій виробничий 
розряд. Хлопець поглядає 
на своїх суперників, дещо 
бентежиться: у гайворонця 
Валерія Осауленка п’ятий 
розряд, у кремгесівця Ва
силя Кузьменка — четвер
тий. До такого рівня май
стерності дійшли більше 
десяти учасників змагання, 
яке має ось-ось розпоча
тись.

Змагання неабияке: на 
нього приїхали представ
ники всіх районів області, 
переможці конкурсів на 
кращого молодого токаря. 
І ось нині треба визначи
ти, хто серед них най
виразніший.

Рівень професійної май
стерності молодих енту
зіастів міряють директор 
Кіровоградського агрегат
ного заводу М. Караманов 
(він голова жюрі конкур
су), начальник четвертого 
цеху цього ж заводу 
В. Авдєєв, один з кращих 
токарів заводу «Червона 
зірка» М. Левицький, інже-

ПСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Кращий молодий токар області Павло Громов з членом 
заводу. «Червона зірка» М. Ф. Левицькнм.

жюрі конкурсу токарем

учасни- 
нелегке 
повинен

виготовити

мери, майстри цехів, тех
нологи й інші спеціалісти 
з різних підприємств об
ласного центру.

Перед кожним 
ком конкурсу 
завдання. Він 
скласти іспит з теорії то
карної справи, швидко і 
вміло підготувати інстру
менти, а потім 
дві деталі.

...В кімнаті — 
макетів стоїть 
стрункий юнак. Розповідає 
про різні верстати, опера
ції на них. Його запитують 

тиша. Біля 
високий

про тонкощі виготовлення 
найрізноманітніших дета
лей, вибір технології. І 
знову чітка відповідь. Ва
силь Кравченко, токар 
Новгородківського відді
лення «Сільгосптехніка», 
екзамен з теорії складає 
на відмінно.

А тим часом в цеху 
вже почали працювати 
верстати. Найшвидше під
готував інструменти до ро
боти Павло Громов, токар 
агрегатного заводу, пере
можець міського конкур
су. Через одинадцять хви
лин він уже був готовий 
натиснути пускову кнопку, 
ще за сім хвилин про це 
повідомив і олександрієць 
Олексій Шалько.

Нарешті, всі токарі схи
лились над кресленнями, 
пущені в дію верстати. 
Майже біля кожного учас
ника змагання зупинився 
член жюрі. А далі — убо
лівальники, комсомольські 
активісти, друзі тих, хто 
має отримати оцінку суво
рих суддів. Промайнуло 
десять хвилин. Член жюрі 
М. Левицький повідомив 
голову оргкомітету кон
курсу В. Андреева:

— Першим йде Громов. 
Він вірно вибрав техноло
гію виготовлення обох де
талей. Вірно 
лення, добре 
стат.

І раптом — 
Ка: зіпсувався
Павло швидко готує ін
струмент до роботи, і зно
ву верстат діс. В іншому 
кінці цеху краще інших 
працюють долинчанин 
Дмитро Халявко, онуфрі- 
ївоць Станіслав Бодягін, 
новгородківець Василь 
Кравченко, представ ник 
червонозорівців Олег Сот
ников.

Секундомір відрахував 
55 хвилин. І в кабінеті 
майстра відділу технічно
го контролю з’явився 
Павло Громов. Ретельно 
вивіряється кожна деталь. 
Контролери ставлять за
гальну оцінку — 4,45 бала. 
Якщо врахувати той час, 
який витратив 
Кравченко на 
виготовлення 
тів, то він навіть 
справився з 
Але його чекала невдача: 
допустив мізерну неточ
ність. І судді нижче оціни
ли його роботу за верста
том.

А М. Ф. Левицький зно
ву повідомляв:

— На диво спокійно 
працює Дмитро Халявко. 
Жодної зупинки не було. 
Й інструменту не заміню
вав. Невдача у Віктора 
Горобця. Зовсім пошкодив

20 липня в Кіровограді відбулися збори партійного 
активу області, які обговорили підсумки липневого 
(1968 р.) Пленуму Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу.

З доповіддю про підсумки липневого Пленуму ЦК 
КПРС, Зустрічі у Варшаві делегацій комуністичних і 
робітничих партій соціалістичних країн та завдання 
обласної партійної організації виступив перший сек
ретар обкому КП України М. М. Кобильчак.

Промовці, які виступили на зборах, гаряче схвали
ли Постанову липневого Пленуму ЦК КПРС про під
сумки Зустрічі у Варшаві делегацій комуністичних і 
робітничих партій Болгарії, Угорщини, Німецької Де
мократичної Республіки, Польщі та Радянського 
Союзу. Вони відзначили, що діяльність Політбюро 
ЦК КПРС у галузі міжнародної політики відповідає 
життєвим інтересам народів братніх соціалістичних 
країн, інтересам боротьби за зміцнення соціалістич
ної співдружності, інтересам боротьби проти імперіа
лізму. Висновки, до яких прийшли учасники Варшав
ської Зустрічі делегацій комуністичних і робітничих 
партій, сприятимуть дальшому всебічному розвиткові 
братерських відносин між країнами соціалізму, зміц
ненню соціалістичної системи, посиленню боротьби за 
справу соціалізму в Чехословаччині.

Обстановка в ЧССР, яка склалася за останні міся
ці, підкреслювалось у виступах на зборах, викликає 
глибоку стурбованість і законну тривогу у комуніс
тів, усіх радянських людей, у трудящих братніх со
ціалістичних країн. Промовці одностайно підтримали 
положення листа, з яким від імені своїх комуністич
них і робітничих партій учасники Зустрічі у Варшаві 
звернулися до Центрального Комітету Комуністич
ної партії Чехословаччини.

Учасники зборів, які виступили, висловили пере
конання, що лист братніх партій знайде розуміння І 
підтримку з боку Комуністичної партії і трудящих 
Чехословаччини, як вияв щирої дружньої інтернаціо
нальної допомоги партій і народів ряду соціалістки 
них країн, і сприятиме зміцненню дружби між наро
дами Чехословаччини та Радянського Союзу, всієї 
соціалістичної співдружності.

Всі товариші, які виступили в дебатах, одностайно 
схвалили Постанову Пленуму ЦК КПРС, заходи,( 
яких вживають ЦК КПРС і Радянський уряд в ім'я 
зміцнення позицій соціалізму і миру.

На зборах одноголосно прийнято резолюцію. Збори 
одностайно схвалили Постанову липневого Пленуму 
ЦК КПРС «Про підсумки Зустрічі у Варшаві делега
цій комуністичних і робітничих партій соціалістичних 
країн», діяльність делегації ЦК КПРС на Зустрічі ко
муністичних і робітничих партій у Варшаві і прий
нятий на Зустрічі лист братніх партій Центральному 
Комітетові Комуністичної партії Чехословаччини.

У резолюції зборів висловлюється непохитна ріши
мість комуністів Кіровоградщини зміцнювати еднгстг» 
партії і народу, поліпшувати ідеологічну роботу, ко
муністичне виховання трудящих. Під керівництвом 
партійної організації комуністи, всі трудящі об
ласті, говориться в резолюції, докладуть максимум 
зусиль до того, щоб успішно виконати завдання п'я-і 
тирічки, гідно зустріти 100-річчя з Дня народження і 
Володимира Ілліча Леніна.

І І 1
ж ЙМ

деталь, прочитавши невір
но креслення.

І ось перед членами 
жюрі сімнадцять карток 
учасників змагання. Най
більша кількість балів на
раховується представнику 
агрегатного заводу Павлу 
Громову, проти його пріз
вища виставляється циф
ра 23,35. Дмитро Халяв
ко — 18,6, Станіслав Бо- 
дягін — 18,51, Олег Сот- 
ников — 18,04. Члени жю
рі відповідно визначають 
їм місця переможців. Во
ни пропонують підвищити 
професійний розряд ок
ремим токарям: Павлу 
Громову замість третьо
го — четвертий, олександ- 
рійцю Олексію Шальку 

замість другого — тре
тій.

Знову вишикувались пе
ред членами жюрі учасни
ки змагання. Агрегаті- 

вець і іавло ї ромов отри- 
мує приз переможця —• 
транзисторний г.рийм а ч, 
долинчанин Дмитро Ха
лявко — він на другому 
місці — фотоапарат, а 
Станіслав Бодягін, пред
ставник онуфріївської ра
йонної комсомольсь к о ї 
організації, вибор о а ш и 
третє місце, одержав 
іменний годинник.

Всі учасники конкурсу 
були нагороджені грамо
тами обкому 
значками ЦК 
«Молодому 
виробництва».

Спеціальнй приз — ма
кет токарного верстата —• 
вручений Кіровоградсько
му міськкому ЛКСМУ, 
Адже представники мі
ської комсомольської ор
ганізації досягли найкра
щих показників
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ЦИФРИ
ТРУДОВИХ ПЕРЕМОГ

У повідомленні ЦСУ СРСР про 
підсумки виконання державної о пла
ну розвитку народного господарства 
СРСР у першому півріччі 19(і$ року 
говориться, що трудящі Радянською 
Союзу добились дальшою зростання 
суспільного виробництва і народного 
добробуту. Минуле півріччя заверши
ло першу половину п’ятирічки. Зав-

даїшя п’ятирічною плану за цсЛ пе
ріод виконуються успішно.

План першого півріччя но обсягу 
реалізованої продукції і випуску 
більшості найважливіших видів виро
бів перевиконано. Приріст промисло
вого виробництва порівняно з відпо
відним періодом минулого року ста
новив близько 9 процентів.

У першому півріччі трипало перс- 
педенни промислових підприємств на 
нову систему планування та еконо
мічного стимулювання. Додатково

переведено на нову систему більш як 
(і тисяч підприємств різних галузей. 
Всього за попою системою працюва
ло понад ІЗ тисяч промислових під
приємств, на «кі припадає половина 
всієї промислової продукції і близь
ко Сі) процентів прибутку.

Відповідно до постанови вереснево
го (1967 р.) Пленуму ЦК КПРС про 
заходи по дальшому підвищенню ма
теріального добробуту радянського 
народу з 1 січня цього року збільше
но мінімальні розміри заробітної пла-

іи робітників і службовців усіх галу- 
іей народного господарства.

Середньомісяча заробітна плата ро
бітників і службовців збільшилась по
рівняно з відповідним періодом мину
лого року на 8 процентів. Оплата пра
ці колгоспників підвищилась на •' 
процентів. Грошові доходи населення 
зросли порівняно з першим півріччя І 
1907 року на 10,1 процента.

За рахунок державних коштів І кош
тів жиглово-будівельної кооперації в 
першому півріччі введено в експлу-

аганію більш як 560 тисяч нових 
упорядкованих квартир загальною 
площею близько 22 мільйона квадрат
них метрів. Крім того, збудовано ве
лику кількість житлових будинків 
колгоспами, а також робітниками, 
службовцями і колгоспниками за ра
хунок власних коштів і з допомогою 
державного кредиту.

Населення Радянського Союзу на і 
липня 1968 року становило близько 
238 мільйонів чоловік.

ВІДДАВНА СЕЛО це красно тишею.
Яблуневою тишею, що причаїлася 

над річкою. Вихопившись з-над степово
го пагорбка, воно збігає до річки, в оби
два кінці, тягнеться новенькими 
ками.

Мабуть, тому і назвали село 
кою.

А ще славне село те добрими 
ми. Коли згасає вечір, над яблуневими 
садами, над вербами стелиться пісня. 
Про рідну землю, про село, про кохан
ня...

Пізнього-пізнього вечора зі степу 
вертає в яблуневий сад і Володимир 
Захарович Табунець.

«Ви обов'язково колись розкажіть про 
Табунців. То цікаві люди».

Я пам’ятаю ці слова, що зійшли з уст 
товаришів Володимира Захаровича.

Я пам’ятаю ці слова: «Ви обов’язково 
розкажіть про ТабунцівІ».

БІЛЯ БАТЬКОВОГО ПОРТРЕТА
Вікна його будинку виходять прямо 

на річку. З неї віє прохолодою, а в кім
наті і без того приємно від гостинності 
Табунців. Володимир Захарович заво
дить розмову про те, чим сьогодні жи
ве його господарство. Він, голова арті
лі «Жовтень», уже місяць, як у відпуст
ці, але не було того дня, щоб не виїхав 
у степ.

Ось і сьогодні півдня ми їздили по
лями. Володимир Табунець показував, 
на яку ділянку завтра вийдуть комбай
ни, ходив буряковими плантаціями. А 
додому привіз вінок з пшеничного ко
лосу і поставив на найвидніше місце« 
Біля батькового портрета.

Я ще й раніше помітив портрет моло
дої людини, так років двадцяти восьми 
«— тридцяти. Густа зачіска, великі очі, 
повні мрії і якоїсь зажури... «Ви обов’яз
ково розкажіть про Табунців. І особли
во про старшого»...

...Старший — Захарій Табунець. Його 
біографія може стати на трьох-чотирьох 
рядках: комуніст з 1932. Організовував 
колгосп у Маловисківському районі. 
Прямо в лице стріляли куркулі, а він за
лишився живим. Залишився живим, але 
прийшов пораненим з лінії Маннергей
ма молодий лейтенант Захарій Табунець

- колишній секретар партійної органі
зації Ульяновського відділка радгоспу.

Ті, хто пам’ятає старшого Табунця, 
розповідали, з якою енергією брався за 
роботу інструктор Маловисківського 
райкому партії Захарій Табунець.

...Відходив червень — перший місяць 
літа. Червоніли в садах вишні. Пшениці 
були, як море. І небо було, як море, 
синє. Збиралися жнивувати.

У своєму щоденнику Захарій зробив 
ще один запис: «Такі хліба, що й не сни
лося. І жнива будуть гарячі, як червень... 
19. VI. 1941».

Через три дні комуніст Захарій Табу
нець вклонився перед дорогою тополи
ній алеї, що бігла повз його хату в 
степ. Розцілував дружину. Вона, ланко-

будин-

Тишків-

людь-

ва рільничої бригади Олена Табунець, 
ледь встигла прибігти зі степу, щоб по
бачитися...

Йшли курними дорогами машини. За 
селом, у тракторній бригаді, торохкоті
ли молотарки. На узбіччі шляху, лід то
полиною алеєю, плакали діти Табунця: 
Микола, Борис, Ліда, Володя...

Перший і останній лист прийшов з 
Одеси. Написаний наспіх, олівцем: «Бе
режи, Оленко, дітей, а ми скоро зустрі
немося. Ми мало зробили. Наші сини пі
дуть далі...»

...І вони зустрілися через двадцять 
два роки. Вона держала в руках пар
тійний квиток. І ще раз перечитувала: 
«Табунець Захарій Володимирович. Час 
вступу до партії — 1932. Виданий Вис- 
ківським райкомом партії Одеської об
ласті. Номер партквитка — 1723344».

Квиток був закривавлений і потертий 
часом. Вона ще прочитала кілька рядків 
з невеликої книги: «З цих сторінок бу
дуть говорити з вами герої підземної 
Керчі, герої Аджимушкайських ката
комб, що стали цитаделлю нескореної 
Радянської землі в глибокому тилу во
рога. Відданість любимій Батьківщині, 
вірність воїнській присязі, безсмертна

(ТЛРС).

Фото В. КовпакаОлена Демснтіївна 1 Володимир Захарович ТАБУНЦІ.

ТАБУНЦІ

Сторінка щоденника командира роги За« 
харія Табунця. Підсумок дня — вбито 
16 фрпців...

віра в партію Леніна... Таким був і За
харій Табунець — герой Аджимушкайсь- 
кої трагедії...»

Аджимушкайські каменоломні. Одна з 
найбільш героїчних і разом з тим тра
гічних сторінок Великої Вітчизняної вій
ни. Густими колонами, відстоюючи ко
жен шматок кримського степу, йшли до 
моря наші солдати. З партійним квитком 
а кишені гімнастьорки, з раною під сер
цем бився на вулицях Керчі старший 
лейтенант Захарій Табунець.

І вже прийшов час, коли неможливо 
було стояти під небом. Тоді командир 
роти Захарій Табунець і ще кілька со
тень солдатів, попрощавшись з травне
вим сонцем, зійшли в підземелля 
Аджимушкая. Близько шести місяців 
вони тримали другу оборону. Вони бе
регли останню краплю води у флязі. 
Вони не здавалися. Тоді фашисти поча
ли нагнітати гази у катакомби. А неско
рені катакомби Аджимушкая не здава
лися...

З щоденника командира третьої роти 
третього батальйону старшого лейтенан
та Табунця: «Пропало без вісті •— 5;
поранено — 1; вбито фашистів —’ 16; 
взято трофеїв: гвинтівок — 3 шт., куле
метних стрічок — 4, патронів — 600 шт. 
Старший лейтенант Табунець».

Потім їх залишилося бли
зько десяти.

По війні надійшла по
хоронна. А через двадцять 
два роки піонери однієї з 
шкіл Керчі знайшли... Скрізь 
відчувалась його присут-- 
ність: його автомат, його 
фляга, йото партквиток в 
кишені гімнастьорки, що 
майже зітліла від часу.

; .«Табунець Захарій Володи
мирович. Час вступу до пар
тії —• 1932. Висківський рай
ком партії». І ще кілька ар
кушів щоденника команди
ра третьої роти третього 
батальйону старшого лейте
нанта Захарія Табунця, який 
він він до останньої, хви
лини».

«...Відданість лю б им і й 
Батьківщині, вірність воїн
ській присязі, безсмертна 
віра и партію Леніна були 
тією незборимою силою, 
яка гартувала волю бійців, 
вела їх на смертний бій з 
ненависним ворогом в ім’я 
щастя народу... Таким був і 
Захарій Табунець — герой 
Аджимушкайської траге
дії...»

... Біля фотографії батька 
поряд з портретом Володи
мира Ілліча Леніна — вінок 
з шпеничного колосу. Щой
но зі степу його приніс мо
лодий Табунець — го-

тіївна приїхала до сина (вона вже на пен
сії, та працює в городній бригаді). По
рається по господарству дружина Марія. 
Десь має приїхати Борис Табунець. А 
Володимир — в кімнаті господар.

Навпроти дверей біля портрета бать
ка лежить вінок з пшеничного колосу. 
Він нагадує Володимиру Табунцю, що не 
сьогодні-завтра — жнива. А Володимир 
уже турбується, якими-то будуть буряки.

— Такими, як у мене, вже не бу
дуть, — жартує Олена Дементіївна.

Того року, коли їй присвоїли звання 
Героя, ланка Олени Табунець зібрала по 
602 центнери буряків з гектара. Нинішня 
весна видалась посушливою, і все ж ви
ди на урожай непогані. Сусіди прямо 
дивуються, як це у «Жовтні» без дощу 
— і кукурудза краща, і пшениці, І буря
ки як з води ростуть.

Шість років тому Володимир Табунець 
закінчив Вищу партійну школу при ЦК 
КП України, і тоді хліборобської науки 
вчила його мати.

Володимира Табунця направили в один 
із відстаючих колгоспів. Того часу, коли 
він приймав головування, оплата трудо
дня в артілі не перевищувала тридцяти 
копійок. За останні роки разом з секре
тарем партійного комітету Іваном Іль- 
ченком, комуністами агрономом Дани
лом Попенком і зоотехніком Параскою 
Пархоменко багато зробив Табунець. 
Прибутки артілі сягнули далеко за міль
йон. Шістнадцять корівників І пташників 
виросли на території тваринницького 
містечка. П'ятдесят шість комуністів в ар
тілі — то велика сила і велика підмога 
голові правління.

...«І жнива будуть гарячі, як червень». 
Батькові слова згадує наймолодший син 
Борис — комбайнер Ульяновського від
ділка радгоспу Маловисківського цукро- 
комбінату. Він теж стане комуністом. Бо
рису Табунцю дали рекомендацію сек-

Колесник, керуючий відділком Юрій 
Глушков. До лав партії його приймати
муть в гарячу жнивну пору, яку так лю
бив -захарій Табунець.

Я прощався з Оленою Дементіївною 
(у неї завтра багато депутатських справ).

Ще за селом понад річкою ми прохо
димо з Володимиром Табунцем. Він при
водить мене до невеликого сквера, до 
серед лип І кленів у суворій зажурі 
стоїть скульптура воїна. Поряд — десят
ки надмогильних плит, на яких висічені 
за тих* «КАВОХ ТИСЯЧ В?ЇН'‘В' як5 пол”гли 
за тихе яблуневе село Тишківку... Рядові* 
Андрій Бусленко, Іван Галкін, Шакур За- 
кірров, Микола Бондаренко... Р

Дві тисячі жителів села приносять у 
'■ «о «"‘л 

р.хог.°ім:х: -ос«,
двох ТИСЯЧ

лова артілі «Жовтень».
Колись у цих степах бригадиром рільни

чої бригади працював Захарій Володи
мирович Табунець.

ОЛЕНА ДЕМЕНТІЇВНА

...Вона стояла серед густого моря хлі
бів. Одна-однісінька серед степу. А 
звідусіль горіли пшениці диким полу
м’ям. Вона вже посивіла від густого мо
ря пшениці і дикого полум’я.

На видноколі рвалися снаряди в пше
ницях. «Такі хліба, що й не снилося. І 
жнива будуть гарячими, як червень...»

Паслися в пшениці коні. Горів степ. 
Плакали на возі діти Олени Табунець і 
ховалися від дикого полум’я під бре
зент.

Вона йшла до свого Захарія...
Протарабанили дорогою фашистські 

мотоцикли. І зупинилися. Вона не хова
лася.

Один з них заговорив російською мо
вою.

— Комуністка?...
Вона мовчала. Тихим мовчанням вчо

рашнього степу мовчала мати. Плакали 
тихо діти.

Четверо скинули дітей на землю і ри«. 
лися на возі.

Вона забрала все, що мав Захарій: 
мисливську рушницю, його офіцерський 
костюм (пам’ять з лінії Маннергейма), 
його книги. -

— Жона офіцера?.. 
Один вистрілив.

Вона впала у пшениці...
- Потім її ставили до шибениці. ___

— Вона йшла за більшовиками до РвтаР партійної організації відділка Іван 
Дніпра. Ті повісити...

Знову горів степ, бомбили наші літа
ки, і фашисти розбіглися,

Біля шибениці плакали діти: Ліда, Ми
кола, Борис і Володя. з

Мати, повела їх пшеницями, що горіли 
диким полум’ям.

Потім нові хазяї радгоспу послали П, 
Олену Табунець, жінку червоного коман
дира, садити бурякові висадки. Вона са
дила їх уверх корінням. Увечері ходила 
просити хліба дітям: Ліді, Миколі, Бори
су І Володі...

...йшов перший місяць літа 1947-го. 
Червоніли у садах вишні. Того ж дня, 
тільки через шість років, коли Захарія 
Табунця інструктора райкому партії, 
призвали на війну, її, Олену Табунець —« 
ланкову рільничої бригади (тут вісім ро
ків тому бригадиром був її Захарій) — 
викликали до райкому партії. І зачитали 
Указ: «За видатні досягнення в розвит
ку сільського господарства Олені Де- 
ментіївні Табунець присвоїти звання Ге
роя Соціалістичної Праці...»

СИНИ ПІДУТЬ ДАЛІ...

З-над річки віє прохолодою, а в кімнаті 
Ьез ТОГО приємно від гостинності Табун

ців. Тільки на один день Олена Демен-

ресло в ділах і прагненнях 
тИшківці*.

Во?ков' Володимир Волков 
«о » В„™ЛвИМвН тЧ ГРИГ°РІ* Костен- 
налмпг8 Д-МИР ТабУн®иь кладе поряд 
надмогильної плити живі квіти. Р Я

'”’га,оть «И.І квіти на брат, 
бунця У' Д® пмо“і,мо Захарія Та-

Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
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А ЩО
ЯК БЕЗ П’ЯТОГО
ДАЙМУ?

Уявіть, що ви разом 
тисячами любителів 
бола сидите 
чекаєте 
диктор 
сьогодні 
коли і гра триватиме ли
ше 45 хвилин. Другий тайм 
при нагоді дограватимуть 
потім. Мабуть, годі було 
шукати байдужих серед 
уболівальників. Люди по
чали б висловлювати 
задоволення, 
вали б.

Та в спорті 
буває. А ось 

будівельних

з 
фут- 

на стадіоні, 
матчу. І раптом 
оголошує, що 
спортсменам ні-

не- 
протесту-

такого не 
у нас, на 
майданчи

ках, подібні непорозумін
ня трапляються. Для при
кладу можна взяти дитя
чу спортивну школу, яка 
споруджується в Кірово
граді. Вже тричі за 
танні роки збиралися 
об’єкті будівельники, три
чі починали працювати і 
тричі їм через кілька днів 
казали:

— Досить. Тайм відкла
дається. Забирайте інст-

ос-
на

рі» чимало друкувалося 
матеріалів про спортивну 
школу. В кожній — об’єк
тивна критика будівель
них організацій. Йшлося 
і про наше управління. І 
теж справедлива оцінка.

В комсомольській орга
нізації БУ-125 обговорю
вались надруковані мате
ріали. В березні створили 
і послали на об’єкт комсо
мольсько-молодіжну бри
гаду монтажників. Очо
лив її молодий комуніст 
Вячеслав Бояров. В неї 
включили кращих спеціа
лістів: Андрія Кисіля, Ана
толія Герасименка та ін
ших хлопців, які недавно 
прославились старанням і 
вмінням на спорудженні 
доменної печі на Криво
різькому металургійному 
заводі імені Леніна. Ад
міністрація виділила їм 

автокран, необхідні інст
рументи.

Тоді ми надіялися, що. 
й підприємства тресту 
«Кіровоградпро м б у д» 
почнуть будівництво не 
лише на словах. Спершу 
й все йшло ніби непогано. 
Але так було недовго. 
Хлопці змонтували 57 ко
лон і... зупинились. Більше 
деталі не надходили. По
дзвонили на «Буддеталь».

— Почекайте трохи, — 
відповіли. — Пришлемо.

Почекали... І залишили

румент і переходьте на 
інщі об'єкти.

Коли ж будуть догра
ватися відкладені робочі 
«тайми»? Хто винен у цьо- об’єкт. Залізобетонні кон- 
му відкладанні?

Керівники тресту «Кі
ровоградпромбуд» скла
дали вину на заводи дніп

ропетровського тресту 
«Дніпрозаліз о б е т о н». 
Мовляв, стримують, не 
присилають своєчасно за
мовлені конструкції для 
перекрить. А без цього 
ніби й вони не можуть 
продовжувати працюва
ти.

А насправді собака не 
там закопана, 
петровці, 
нилися з 
трібних 
деталей. І 
прислали, 
те місяця 
продовжувати 
Але цього не зробиш без 
колон І регелів, які має 
виготовити завод «Буд
деталь» тресту «Кірово
градпромбуд». І не відо
мо, коли підприємство 
зможе дати їх потрібну 
’кількість. :

Можуть бути затримки 
й з інших причин. Цими 
днями наше управління 
перегнало з Олександрії 
■ Кіровоград потужний 
монтажний кран. Ставити 
ж його ніяк і ніде. І тут 
знову винен місцевий 
трест, вірніше, його друге 
будівельне управлі н н я, 
де начальником Д. Т. Фе
доров. Воно й досі не під
готувало для встановлення 

крана потрібного майдан
чика, навіть не вирівняло 
грунт. Там лежить велика 
купа каміння, перемішано
го з зе/ллею, бракує під’« 
їздів, не перенесена елек
тролінія, яка заважає мон
тажу колон у плавальному 
басейні.

В «Молодому комуна-

Дніпро- 
дійсно, запіз- 

доставкою по- 
залізобетонних 
все ж вони їх 
Прислали біль- 
тому. Можна б 

монтаж.

Kl.

струкції так і не поступи
ли.

І ще одне. На плаваль
ний басейн йдуть вісім
надцятиметрові, а на ве
ликий спортивний зал — 
двадцятичотирьо х м е т- 
рові ферми. Але для під
готовки їх до монтажу 
колектив БУ-2 також не 
підготував майданчика.

В другому будівельно
му управлінні тресту є чи
мала комсомольська ор
ганізація. Секретарем там 
— Валерій Мішериченко. 
Здавалося б, є кому по
турбувати керівників, на
гадати їм про зобов’язан
ня. Так ні, відмовчуються. 
Не відчувається молодіж
ного вогника і серед юна
ків та дівчат комбінату 
«Буддеталь». Зараз під
приємство почало, правда, 

поставляти залізобетонні 
вироби, та їх дуже мало.

І все ж, незважаючи 
на таке становище, буді
вельники знов, учетверте 
готуються розпочати спо
рудження школи. Кажу 
розпочати, бо там прак
тично ще майже нічого не 
зроблено. Треба ж на
решті зіграти оті відкла
дені «тайми». Ми надіємо
ся, що й колективи трес
ту «Кіровоградпромбуд» 
набудуть потрібної фор
ми і вийдуть на об’єкт. За
раз будівництву позаоб- 
ласні організації не зава
жають.

П’ятого тайму не повин- 
бути.

О. ТОВСТОГАН, 
секретар комсомоль
ської організації спе
ціалізованого буді
вельного управління 
№ І 25.

м. Кіровоград.

но

ьти делегата
Він був одним з перших комсомольців Гайворона. Тамбов

ський юнак служив тут у військовій комендатурі залізничної 
с аяцп, в 1920 році його обрали членом райкому комсомолу, 
гомсомозу посяали Делегат°м на перший губернський з’їзд 

віе ж,,ття> через фронти Великої Вітчизняної ВІЙНИ 
Степян М,,колай°ВИЧ Яковлев пам’ять про ТІ роки, 

тпж..!Г,ДОКумент' «писаний друкарською машинкою на прос- 
ч»т, .У»’1 папеРУ> — мандат делегата з’їзду.

'ЗД відбувався 23 червня 1921 року у Вінниці. 
ЯкляР->г0!,а'1ЬНІ’1' пенсіонер, полковник у відставці, С. М. 
йону СВ часто надсилає листи з Ліоскви комсомольцям ра- 

«Лише кілька років я прожив у Гайвороні, — пише він, -• 
V гПпГади про них Д°Р0ГІ Мені».

п гДаПаоР°н1 в 1920 році С. М. Яковлева прийняли до партії, 
тптіл р0ЯС£,к°му райкомі КП(б)У він одержав свій перший 
ппртшвнй документ — кандидатську картку.

С. ЕИДЛІН.

• ДЛЯ ЮВІЛЕЙНОГО 
ГОСТИНЦЯ

ЗАКЛЮЧНІ 
АКОРДИ 
ЖЕНЦІВ

По-справжньому, 
по-солдатськи

Що не день, то й нові 
добрі вісті про тих, хто 
включився в змагання 
на кращого молодого 
комбайнера області, за 
приз «Молодого кому
нара».

На кінець минулого 
тижня комбайнер артілі 
імені XXI з'їзду КПРС 
Бобринецького району 
Вячеслаз Серпиньов ско
сив 246 гектарів колосо
вих і намолотив 4422 
центнери зерна.

Проти імен молодих 
женців Якова Чорномора 
та Олексія Коломійця з 
колгоспів імені XX з'їзду 
КПРС та «Україна» 
(Онуфріївський район) 
відповідно з’яви л и с я 
цифри: 270 та 4200, 250 
та 5347.

Комбайнер артілі імені 
Леніна Знам’янського 
району Анатолій Доб- 
ротняк на 247 гектарах 
намолотив 3933 центне
ри зерна.

W # #

Вісімдесят яєць на 
курку-несучку має пташ
ниця колгоспу «Кому
нізм» Опуфріївського ра« 
нону Раїса Музика.

★ * ★

50 думпкарів та 4 
електровози зобов’яза
лися полагодити в юві
лейному році молоді ре
монтники Балахівського 
вуглерозрізу. Вже нині 
на їх рахунку 30 відре
монтованих думпкарів і 
4 електровози.

• « *

2100 кілограмів молока 
на корову надоїв Воло
димир Шевчук,, дояр 
колгоспу ім. Калініна 
Ульяновського району.

Цей табір, що поблизу 
Знам’янки, дещо незви
чайний. [ режим тут по- 
солдатському суворий, і 

лише до- 
Тому для

відпочивають 
призовники, 
пах ранкова зарядка — 
спеціальний комплекс 
вправ (фото вгорі).

У восьмикласника Ва
ні Зубкова не завжди ці 
вправи виходять вдало, 
бо він найменший в ше
рензі. Зате коли Вані 
вручають зброю, то вже 
краще нього ніхто не 
нестиме варту. В таких 
випадках до нього інак
ше, як Іван Іванович не 
звернешся.

...Табір спочиває. Тіль
ки вартовий не спить. 
Через кілька хвилин 
горн сповістить підйом, 
тоді він зможе спокійно 
піти на відпочинок (фо
то внизу).

Фото Г. Зубенка.

ВЕЛИКИЙ Комсомольський провулок, 
7/8. Радянський ПІдготопчпй комітет IX 
Всесвітнього фестивалю молоді I студентів.

До зустрічі □ Софії лишаються лічені дні.. 
Тому в «штаиквартмрі» комітету на кожно
му кроці відчуваєш дихання свята. Ми, 
журналісти, звичайно, заходимо насампе
ред до своїх колег у прес-центр. Один з 
його керівників Дмитро Полонськнй ПОВІ
ДОМЛЯЄ останні новини: готовий черговий 
номер «Вісника фестивалю», тільки що 
одержаний із Софії помер газети «Фести
валь». що видається Міжнародним підго
товчим комітетом, у дорозі делегати бага
тьох країн.

Наш співбесідник показує декілька книг, 
тільки що виданих до форуму юності. Одна 
з них, «До зустрічі, СофІєІ» розповідає 
про історію фестивалів. У ній наводяться 
такі цифри — 200 тисяч делегатів Із усіх 
країн світу брали участь у минулих святах 
молоді. 72 країни були представлені на 
першому фестивалі у Празі. 137 — на ос
танньому d Хельсінкі. Ще більш представ
ницькою буде софійська зустріч. Про це похід І мітинг. Учасники фестивалю будуть 
красномовно говорять листи пре підготовку ‘"ж ' ----- —-* - ■ —
до фестивалю в десятках країн свігу, які 
щоденно приходять у Москву.

Майже у всіх повідомленнях одна спіль
на тема ■— В’єтнам. У багатьох країнах 
пройшли маніфестації солідарності з ге
роїчним народом цієї країни. Молодь св(- «тими дпьмн, під чиє „киї dia-»ja»•••»•" 
ту розуміє, що допомога братньому иаро* концерт багатьох дитячих колективів Бо.т 
д’овї, що бореться проти американських —” ------- - — ------ ------ •- •
агресорів, буде найкращою підготовкою до 
фестивалю. Юнаків і дівчат не можуть не 
хвилювати події, що відбуваються на 
землі.

Девіз ЇХ Всесвітнього фестивалю «За 
солідарність, мир І дружбу!», як у фокусі, 
сконцентрував найважливіші завдання, що 
стоять перед молоддю нашого часу. Во
ни — в дальшому зміцненні єдності, згур
тованості І солідарності юності світу.

Нема сумніву, що фестиваль допоможе 
об’єднати зусилля молоді планети у бо
ротьбі за ці ідеали.

Солідарність з В’єтнамом стане головним 
змістом політичної програми зустрічі юпос- 
ті планети, говорить заступник голови Ко
мітету молодіжних організацій СРСР Ва
лентин Василенко. Уисе другий день фести
валю повністю присвячується солідарності 
молоді з боротьбою героїчного народу про
ти агресії американського імперіалізму. 
Головною подією дня стано факельний

э імперіалізму, 
стано факельний

зараз їздять по дорогах Англії. Вони про« 
водять збір подарунків і коштів, розпос« 
сюджують значки ВФДМ і марки Націо
нального фронту визволення Південного 
В’єтнаму.

Підсумки Всесвітньої кампанії дій бу
дуть підведені в столиці фестивалю Тут 
відбудеться урочиста передача коштів, зі
браних молоддю. У Софії відкриється

І ДО ЗУСТРІЧІ, 
СОФІЄ!

в цей день працювати, щоб внести кошти 
у фонд міжнародної солідарності, вони 
нідвідають міжнародні фотовиставки, що 
розповідають про життя, працю І бороть
бу в’єтнамського народу. Юність планети 
проведе маніфестацію дружби з в’єтнам
ськими дітьми, під час якої відбудеться

'________  „........................................"'*1-
гарії, конкурси дитячих малюнків 1 віршіп. 

Ми знайомимося Із співробітником Ко
мітету Андрієм ФІлІпповим. який зовсім не
давно повернувся з Будапешта, де знахо
диться штаб-квартира Всесвітньої федера
ції демократичної молоді. Як відомо, 
ВФДМ проводить у ці дні Всесвітню кам
панію дій молоді за перемогу в'єтнамсько
го народу, свободу, незалежність І мир.

— 180 національних молодіжних І сту
дентських організацій підтримали що кам
панію, — розповідає Андрій. — Ось хоч би 
один приклад. Молоді борці за мир Із Ве
ликобританії у величезному автофургоні
~~

«в’єтнамський центр», який розміститься п 
новому триповерховому будинку однієї із 
столичних шкіл. Тут пройдуть бесіди в’вт-* 
камських друзіп з членами інших націо
нальних делегацій, демонстрації фільмів, 
створених прогресивними кінематографіста’ 
ми, які відвідали країну.

...Збирається в дорогу паша, радянська 
делегація. Представники всіх союзних рес« 
публік, країв, областей країни з’їжджаю«’ 
ться в ці дні до Москви. Скоро столиця 
урочисто проведе вісімсот радянських юна
ків I дівчат до Софії.

А поки що п Комітеті дбайливо упако
вують численні подарунки, сувеніри, кар
тини, фотографії, котрі візьмуть з собой» 
посланці нашої молоді. Радянська делега
ція привезе в Софію І новий документаль
ний фільм «Естафета солідарності», який 
розкаже про славні фестивальні традиції 
юності світу,

І. ВЕКСЛЕР, 3. ХРОМОВА, 
кор. ТАРС.
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ТВІЙ РОВЕСНИК 
ЗА РУБЕЖЕМ

МІЖНАРОДНИЙ 
ПІОНЕРТАБІР 
НА КУБІ

ГАВАНА, 
кубинського 
ща Хібакоа, 
ного в горах Ескамбрая, 
відкрився міжнародний 
піонерський табір імені 
26 липня — в честь наці
онального свята Куби.

У ньому відпочивають 
близько 300 дітей з 16 
країн, в тому числі — 70 
піонерів із соціалістич
них країн.

ПІВНІЧНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

ТРОМСЕ. В цьому нор
везькому місті прохо
дить фестиваль народів 
заполярних районів Нор
вегії, Швеції, Фінляндії 
і Радянського Союзу. 
Представники громадсь
кості, профспілок, діячі 
науки і культури, пред
ставники ділових кіл, жі
ночих і молодіжних ор
ганізацій, спортсмени 
продовжили і розшири
ли дружні контакти, до- 
сягли взаєморозуміння 
по важливих 
що стосуються 
їн, обмінялися 
з актуальних проблем 
боротьби за мир і без
пеки на півночі Європи.

На березі 
водосхови- 
розташова-

________________________________________________)

ОПЕРАЦІЯ „ПОШУК“

Піросмані
Щедрі фарби

сер-

питаннях, 
цих кра- 
думками

СОЛІДАРНІСТЬ 
З ТОВАРИШЕМ 
І БОРЦЕМ

РИМ. Сотні молодих 
комуністів італійської 
столиці провели тут мі
тинг протесту проти ви
року, який був винесе
ний керівникові сіцілій- 
ської організації Іта
лійської комуністичної 
федерації молоді Фран
ко Падруту. За участь у 
демонстрації 
американської 
В’єтнамі він був засуд
жений на два роки і 
п’ять місяців тюремного 
ув’язнення.

проти 
агресії у

РОЗГІН 
АНТИВОЄННОЇ 
ДЕМОНСТРАЦІЇ

САНТЬЯГО, 
сльозоточивими 
розігнали 
молодіжну Н
цію о чілійській столиці. 
Учасники минулорічного 
маршу солідарності з 
народом В’єтнаму і про
тесту проти агресії аме
риканського імперіа
лізму зібрались на од
ній з площ, щоб відзна
чити річницю цієї зна
менної події, що об'єд
нала юнаків і дівчат 
різних політичних погля
дів. Після мітингу ма
ніфестанти, вишикував
шись у колону, попря
мували до центру міста, 
де були зустрінуті кара
бінерами.

КиЙКвМИ І 
газами 

карабінери 
демонстра-

(ТАРС).

ФУТБОЛ

СЮРПРИЗ
ПЕРЕД 
АНТРАКТОМ

ЯКБИ я не знав Піросмані, я бачив би Кав
каз ііедопроявленим, як неясний знімок, без 

фарб і тіней, без деталей і конгурів і без си
ньої мли його валівсхідннх і шшівевропейськпх 
просторів», — писав К. Г. ПаустовськпП.

«Ні в кого з художників я не знаю подібно
го відгуття Грузії, — запевняй грузинський 
живописець Д.‘ Н, Канабадзс. — Мені здає
ться, що з появою картин Піросманішвілі моє 
життя стало багатше, щасливіше. Великою 
любов’ю до батьківшннн пронизана творчість 
геніального бідняка Піко».

«Ним повинна гордитися Грузія,—стверджу
вав В. Маяковський. — Ного не можна не лю
бити, і він буде шанований всюди, де люблять 
мистецтво». • * *

Виставка картин Ніно Піросманішвілі, най
більша з усіх, які були до цих пір, розгорнута 
в Московському музеї мистецтва народів Схо
ду; звідти вона поїде в Польщу, у Францію.

Другий місяць відкрита виставка, але перед 
музеем весь час стрічкою в’ється черга. В ній

і приїжджі, для яких експозиція Піросмані
швілі стала в цьому році одним із кращих 
подарунків столиці, і москвичі, котрі, як і я, 
йдуть на виставку не перший раз. йдуть, щоб 
знову зустрітися з чудовим мистецтвом худож
ника.

Вони дуже прості, картини Піросманішвілі. 
Селяни збирають урожай. Рибалки ловлять 
рибу. Традиційні грузинські гулянки па відкри
тому повітрі. Натюрморти з плодів і бараня
чих туш... Величезна доброта, моральна чис
тота ховається за невигадливістю сюжетів Пі
росманішвілі. Від його картин віє відчуттям 
ліричної схвильованості, романтичної підне
сеності. Особливо відчувається це п зобра
женні маленьких дітей, що пасуть гусей, тяг
нуться до винограду, граються повітряними 
кульками.

Пам’ятаю, як ударило мене по серцю, коли 
я вперше побачила в Аіузеї мистецтв Грузії 
звірів Піросмані. Маленького, облитого місяч
ним сяйвом ведмедика, що невпевнено повзе 
по гілці великого, розлогого дерева, непово
роткого жирафа... Цс відчуття не пройшло з 
першим напливом захоплення — кожного разу, 
приходячн на виставку, я знову відчуваю сум 
і зосередженість, особливе, ні з чим не зрів
няне хвилювання, і бачу, як хвилюються де
сятки, сотні глядачів, опинившись у дивному 
світі образів Піросмані і зрозумівши, що її за
думаний маленький ослик, тяжко навантаже
ний величезними в’язками дров, і настороже
на ляклива лань, і ведмедиця, що оберігає 
зворушливих у своїй безпомічності ведме
жат, — цс не просто тварини, а «знаки жит
тя», символи. Своїми картинами талановитий 
художник розмовляє з нами не про окремі 
істоти, не про окремих людей, а про життя 
на землі взагалі. Життя, яке повинне бути 
добрим, чесним і радісним.

Піросманішвілі буп дуже бідний. Він сам 
робив пензлі, писав на простій клейонці, не 
міг дозволити собі витратити фарбу навіть 
на те, щоб повністю загрунтувати поверхню

клейонки. І все ж художник досягав дивовиж
них кольорових ефектів, незвичайної густоти і 
насиченості кольору. За свідченням очевидців, 
писав він дуже легко, швидко. Намічав кон
тур предметів, потім зафарбовував їх; нічого 
не виправляв, не переписував, ніколи не клав 
один мазок на інший.

Піросманішвілі не копіював натуру. Він не 
перевантажував картини деталями, а давав у 
них головне — загальне враження, узагальне
не н правдиве, І виявляв у побаченому харак
терність. Ного картини прості за побудовою і 
одночасно складні по глибині і різноманітнос
ті почуттів, переданих пензлем. Сумними, по
хмурими очима дивиться дід-двірник; м’якими 
хвилями струмує отара баранців і прозорим 
виноградом і оранжевими кулдмн хурми сяюгь 
вивіски трактирів. Не зовнішня правдоподіб
ність — синтез правди! І в той же час вели
чезною самобутністю, своєрідністю сприйняття 
світу вражають його полотна.

Безпосередньості художників-примітивістів 
не можна наслідувати. Примітивісти і профе

сіональні художники бачать 
життя по-різному, ставлять 
перед собою різні творчі зав
дання. Лін знаємо чудових 
примітивістів — французь
кого митника Анрі Руссо, 
югославського селянина Іва
на Генералнча, американку 
бабусю Аіозес, українок Ган
ну Собачко і Марію ГІрнма- 
ченко, польського шахтаря 
Т. Оденку. Ніко Піросмані
швілі — в перших їх рядах.

Із майже двох тисяч кар
тин Піросманішвілі до нас 
дійшло менше половини. Са
ме ім’я Піросмані могло 
лишитися невідомим, якби 

його в 1912 році ие відкрив художник Кирило 
.Михайлович Здансзич. Блукаючи по вулицях 
Тифліса, він помітив вивіски, написані Ніко. 
Побачив живопис, зовсім не схожий на той, 
що зустрічався в подібних закладах. І витра
тив багато років і сил, щоб зібрати і зберег
ти картини талановитого самоучки. Цю ко
лекцію пін передав у Музей мистецтва Грузії.

і зараз жива в Грузії чудова традиція по
шуків талановитих людей. Гурам Габашвілі, 
керівник ізостудії Буднику народної творчості 
в Тбілісі, не жде, доки таланти прийдуть за
писуватися в студію. Кожного літа відправ
ляються експедиції в далекі, важкодоступні 
райони. 1 недарма на Всесоюзній виставці са
модіяльності одні з найцікавіших зразків на
родної творчості були показані Будинком на
родної творчості в Тбілісі.

Але чи завжди ми достатньо уважні до того, 
шо нас оточує? У одного з моїх знайомих 
художників в майстерні висить «килимок», 
написаний на клейонці казковий пейзаж. Він 
присланий із Закарпаття. Хто автор — невідо
мо. Проте по силі виразності, ио поетичності 
бачення світу цей «килимок» не поступається 
перед багатьма роботами примітивістів.

Дуже гарні «килимки» я бачила в Ростопі 
Ярославському, в Новгородській області, в 
Ярсмчі. Дивовижної краси народна графіка 
зустрічалася мені в Бурятії.

Студії художньої самодіяльності проводять 
зараз велику роботу, об'єднуючи тих, хто ці
кавиться образотворчим мистецтвом. І все ж, 
ях правило, туди йдуть ті, хто прагне збагнути 
таємниці професіональної майстерності, вивчи
ти закони перспективи, композиції.

В ім’я народної культури талановитих на
родних майстрів-прнмітивістів треба шукати. 
Так, як шукає їх Гурам Габашвілі. І робити 
це тим, хто розуміє мистецтво, може відрізни
ти його під ремісницької дрібнички, «вболіває» 
за нього. Цьому вчить і історія життя, і кар
тини Ніко Піросманішвілі.

О. ВОРОНОВА.

В останньому турі першого кола чемпіонату країни з футбола 
серед команд другої групи класу «А» кіровоградській «Зірці» 
дістався суперник не із слабких. Вона зустрілася в Харкові з 
місцевим «Металістом», який перед цією грою відставав від на
ших земляків ляше на одне очко і поступався їм місцем у 
турнірній таблиці. «Металіст» — єдина команда, яка зуміла 
завдати поразки лідеру підгрупи — миколаївському «Суднобу
дівнику». В харківській команді всі лінії грають однаково доб
ре. Особливо надійний у ній захист. Він пропустив найменшу 
кількість голів — 9.

Припустимо, ще такому суперникові, та ше й на його полі 
не гріх І програти, але з мінімальним рахунком. Адже і «Мета
ліст» не так давно зазвав поразки саме з мінімальним рахуиком 
(0:1 у себе вдома від липецького «Металурга», який займає 
одне з останніх місць в турнірній таблиці).

Кіровоградиі ж програли харків’янам з рахунком 0:4 і все не 
сталося в другій половині другого тайму. Трималися, трималися, 
а під кінень не витримали напруження. Ця поразка підкинула 
«Зірку» з другого чіспя па четверте.

БК 02264.

ПОМІЧНА
Червоні слідопити се

редньої школи № 1 роз
шукали рідних Івана Шев
ченка, який загинув при 
звільненні міста від фа
шистських загарбників. 
До братської могили, що 
в парку вузлового заліз
ничного клубу, ніколи не 
заростає стежка, жителі 
міста приносять сюди кві
ти вдячності. Батько вої
на, його два брати і сест
ра, які приїздили з Пет- 
рівського району на мо
гилу, дякували помічнян- 
цям за добру пам ять про 
Івана та його бойових по
братимів.

І. ВЕДМІДЬ.

МАЛА ВИСКА
Велика сім’я Бондаре

вих: сини, внуки і правну
ки живуть і працюють на 
«Уралмаші»., Бондарев- 
старший будував завод в 
30-х роках. Звідси пішов 
на війну його син Георгій. 
В 1944-му він загинув при 
виконанні бойового зав
дання. Слідопити СШ № З

розшукали рідних відваж
ного воїна. До них в гості 
приїхали мати воїна Па- 
расковія Юхимівна та йо
го сестра Оксано. Вони 
вручили піонерській дру
жині школи прапор і два 
горни в пам’ять про сина і 
брата.

ДОЛИНСЬКД
На дверях, одного із 

класів СШ № 2 прибито 
табличку «Тут з 1920-го по 
1927-й рік навчався Герой 
Радянського Союзу Т. С. 
Лядський». Героя-земляка 
розшукали червоні слідо
пити клубу «Орля», запро
сили до себе в гості. Ти
мофій Сергійович приїз
див у рідну школу. Він 
розповів школярам про 
службу в авіації, про бо
йові дії радянських льот
чиків. На урочистій лінійці 
Героя було прийнято в 
почесні піонери.

На фото: Герой Радян
ського Союзу Т. С. Ляд
ський серед школярів 
Долинської СШ № 2.

Фото Ар. Бойка.

РУД! САНІТАРИ
На Україні — 225 видів мура

шок. Особливо корисні руДі лісо
ві мурашки. Вони справжні са
нітари, старанно оберігають 
дерева від шкідників. Сповни
лось п'ять років, як чернігівці 
штучно почали розселяти комах, 
ДОПОМІГШИ їм розширити воло
діння на 2000 гектарів.

За ефективністю розселення 
мурашок на Чернігівщині стс- . 
жать вчені Білоруського науко
во-дослідного Інституту лісового 
господарства.

ЗНАХІДКА В УРГУ1ІЧІ-
Кпигу, яка писалася двісті ро

ків, знайдено и узбецькому міс
течку Ургуті. її передав Са
маркандському університету міс
цевий житель 11. Бсрдплров. У 
книзі описуються племена, з 
яких склалася узбецька народ
ність

НА ТРАДИЦІЙНОМУ витоці 
новобудов нашого міста, в ра

йоні кіровоградських Чсрсмушок, 
креслять розпашіле липневе небо 
стріли підйомних' кранів, вили
скують на сонці забронзовілі спи
ни будівельників. Цього разу вони 
готують подарунок племені сту
дентському. починається забудова 
своєрідного наукового містечка, з 
цем — новим Кіровоградським інститу
том сільськогосподарського машинобуду
вання.

Поки що не серце існує лише в проек
ті, розробленому групою конструкторів 
Київського інституту експериментально
го проектування. А зараз вирішується 
пекуча проблема студентського житла — 
будуються два п’ятиповерхові гуртожит
ки, розраховані на 1200 студентів. До 
спорудження головного корпусу при
ступлять в кіпці липня, закінчити його 
заплановано на 1970 рік. Зводить май
бутнє містечко будівельне управління 
№ 3 тресту «Кіровоградпромбуд».

Девіз архітектурного проекту — ви
няткова простота, строгість ритму ліній
тнвттдвадввпяткжмЕМвяжзжнякзі

м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: секретаріату — 2-45-35, від
ділів — 2-45-36.

БУДИ
В СТУДЕНТІВ
НОВОСІЛЛЯ

та світло. Йому підпорядковані і широкі 
привітні вікна, і ажурні переплетіння 
сходів. З лівого боку розміститься КН1І-. 
госхорпщс та наукова бібліотека з прос
торим читальним залом, праворуч — 
спеціальні аудиторії, де 200 — 300 чоло
вік зможуть одночасно слухати лекції.

Подбали і про спортсменів інституту. 
Для них збудують прекрасний палац 
спорту з баскетбольними та волейболь
ними майданчиками, плавальним басей
ном, кортами, манежами і т. ін. Одним 
словом, все, починаючи з котельні для 
опалення і кінчаючи студентською їдаль
нею, становитиме єдиний комплекс.

Г. ДУШЕЙ КО, 
студент факультету журналістики 
Київського держуніверситету.

• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 23 липня. 16.00 

Для дітей. «Пригоди ЧйВЛУ** 
Вистава Ростовського те«ттрУ« 
(К). 17.20 — Художній фільМ; 
«Маріапна».'(К). 18.40 — 
лілійні вісті. (К). 19.00 — КУб°к 
СРСР з футбола: «Шахтар» "X 
«Дрнамо» (К). В перерв] 
передача «Паші гості». 20.4о 
Спектакль.

Кнївського

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кнровиі ішдсксго 

обкома ЛКСМУ 
г. Кіровоград.

Індекс 01197 Друкврня їм. Г. М Димитрова, обласного управління по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

СЕРЕДА, 24 липня. 17.15 « 
Концерт заслуженою таііЧ’° 
іугльного ансамблю м. ДіФ’Рт 
^тройська. (ДніпропетровсьКЬ 
а’Й “ „ЛктУалышй е«Ра *7 

18.30 — ГІсрсдзчл, ‘»»'яяЧСП 
25-річчіо битви на Курськ»» оь; 
рі’ і?-00 “ І€ЛЄ?!аИН

ний економічний 
Йецьк). 19.45 —

ЄІІР“ 7 
присвячені 

Курській

НІ ВІСТІ. (К). 19.20 — Теле»1?,],'
клуб. 

пецьк/. ГУЛО _ Телевізія1'Д.
альманах («Краса людська 
(Львів). 20.30 - ПрогР8*й
«Час», (М). 21.15 — Худо*” , 
фільм «Пансіон «Буланка». 1

т. в. о, редактора 10. МОТОРНИЙ
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