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З ОБЖИНКАМИ ВАС!
Хлібороби ордена Трудового Червоного Прапора 

колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського ра
йону за 9 днів завершили збирання врожаю. На 
кожному гектарі одержано по 39 центнерів озимої 
пшениці, 40 центнерів ячменю. Господарство вико
нало зобов’язання по продажу зерна державі, пов
ністю забезпечило себе насінням озимих та ярих 
культур, створило страховий і натуральний фонди 
для оплати праці колгоспників.

Як тільки в колгоспі «Росія» О.тександрівського району почались жнива, старшокласники Красно«, 
сільської середньої школи прийшли в артільну контору і запропонували свої послуги хліборобам. 
Тоді ж велику групу комсомольців правління колгоспу послало працювати на гік. Юнаки т& 
дівчата почали там очищати зерно, яке надходило від збиральних агрегатів.

На знімку (зліва направо): Олександр .Марченко, Віктор Холявко. Володимир Бєвзс 
.Микола Ткаченко, Надія Катіщева, Сергій Мочар, Наталка Гончаренко. Василь Сіньчснко^ 
Лідія Ліхиепко, Володимир Шаповал, Люба Арутіна, Лідія Шуліка та Олександр Ус на ар« 
тільному тону. фого д ДІБРОВНОГО,

ГАЙВОРОН. Молодий 
вчитель Берестягівської 
середньої школи Олек
сандр ГУЦОЛ вирішив 
під час своєї літньої від
пустки попрацювати в 
колгоспі. Він сів за штур
вал комбайна. Разом з 
своїм помічником М. ПО- 
ДВІ PH ЯКОМ він вже 
впорався з обмолотом 
валків пшениці на 141 
гектарі. Від цього агрега
ту на тік артілі імені Іллі
ча доставлено 5080 цент
нерів зерна.

118 гектарів — 2612 
центнерів. 135 гектарів — 
2992 центнери — такі по
казники в праці молодих 
женців колгоспу «Шля
хом Леніна» Володимира 
НАРОДОВОГО та Ми-* 
хайла ПОЛІЩУКА.

ОСОБИСТЕ—

ЗАГАЛЬНОГО

ОЛЕКСАНДРІЯ. В кол
госпі «Дружба» одним із 
перших отримав перехід
ний червоний вимпел 
член комсомольського ко
мітету артілі комбайнер 
Володимир ТКАЧЕНКО. 
Він справився з косови
цею пшениці* на 123 гек
тарах і намолотив на цій 
площі 3813 центнерів 
зерна.

А серед шоферів райо
ну відзначився Володи
мир КОТЛЯР •• (колгосп 
іменіч Димитрова), який 
має ііа- . своєму рахунку 
1301 центнер перевезеного 
зерна від комбайнів.

Якось ми завели розмо
ву про професію молодої 
людини. 1 більшість юна
ків . та дівчат заявили: 
«Мені наймиліша посада 
хлібороба».

і то були не просто сло
ва. Вийдіть нині на жнив
ну ниву. І всюди ви поба
чите моїх ровесників.

Перед початком жнив' 
ми обговорили на своєму 
засіданні питання про 
участь молоді на жнивах, 
розподілили між собою 
обов’язки. Тепер конкрет
ні завдання має кожен 
комсомолець, кожен комі
тетник. Одні чатують бі
ля комбайнів, інші відпо
відають за відпочинок 
хліборобів. Я, наприклад, 
чергую на току.

Серед водіїв, які во
зять зерно від комбайнів, 
теж чимало комсомоль
ців. Найбільша надія на 
Леоніда Бойчевка та Во
лодимира Крошка. Щодня 
вони роблять до току 
по 10—15 рейсів. Хлоп
ці постарались, щоб зер
но перевозити без втрат: 
наростили борти, ущіль
нили кузов'.

А нашій активістці Ві
рі Семенюк ми доручили 
працювати на агітпункті, 
що обладнаний на току. 
Вона вже подбала, ' щоб

тут були газети й журна
ли. її справа — організу
вати лекції, бесіди. В. Се
менюк влайітува.та кілька 
голосних читок газет, роз
повіла людям про тс, як 
жнивують хлібороби су
сідніх колгоспів.

Тут же, на агітпункті, 
виставлені лис т і в к и 
«Комсомольського про
жектора», випущено кол
госпну стіннівку, яка роз
повідає про кращіїх жен
ців, про бригаду, що очи
щає на току горох. На 
черзі— рейди «КП». Нас 
цікавитиме, як працюва
тимуть комбайни, як зби
ральні агрегати будуть 
забезпечені транспортом, 
чи по-господарському пе
ревозиться зерно на прий
мальний пункт. Тут відпо
відальний від комітету 
Михайло Усов.

Кроки молодих хліборо
бів впевнені. І ми споді
ваємося, що жнива закін
чимо успішно. Адже в 
кожного комсомольця є 
вагома особиста справа, 
яка є часткою нашої за
гальної.

В. ГУРЕНКО, 
секретар комсомольсь
кої організації колгос
пу «Прогрес» Доли не ь- 
кого району.

УЛЬЯНОВКА. Щедро 
оддячує нива за працю 
хліборобів колгоспу імені 
Ульянова. Тут вирощено 
більш, як двохсотнудовий 
урожай пшениці. А там, 
де зеде збирання врожаю 
Андрій ГДАКИЙ, гек
тар видає но 37—38 цент
нерів зерна. І так па всіх 
86 гектарах, де впорався 
з обмолотом валків моло
дий жнець.

МАЛА ВИСКА. Впевне
но тримає першість ком
байнер колгоспу «Друж
ба» Іван КУШНІРОВ. 
Своїм «СК-4» він поклав у 
валки 208 гектарів, намо
лотив 6327 центнерів зер
на. Друге і третє місця 
ділять відповідно Володи
мир ГРАЖДАН з колгос
пу «Росія» та Леонід РО
МАНЕНКО з «Родины».

... А СПОЧИНОК—
В СТЕПУ

Обережно переступаючи через покоси, прямує піп до свого 
комбайна, іцо ієн пидніється в світанковому серпанку. Идс 
степовою дорогою. Ось тут, де розрослася кукурудза, пін 
ще недавно сіяв зерно на стогектарній ділянці. Л тепер уже 
з усього видно, що врожай буде добрий. Цс — на силос.

Сьогодні, поки зійде сонце, треба переглянути псі вузли, 
змастити їх. Закінчив роботу о другій годині ночі. Помічник 
Володя Сугак пішов додому, а він переночував у будинку 
механізаторів. Ллє й короткочасний соп додав сили. Дарма, 
що всю гарячу пору відпочиває мало, але втоми здається 
нема. .Микола бадьоро крокує полем, глибоко вдихає повіт
ря. настояне на пахощах стиглого колосся. Та не кидає гос
подаря тривога: а що як дощ? Минулого тижня он сипнуп 
на покоси, і комбайнери, які не один рік вже. жнивують, теж 
бідкались:

— Це іце нічого. Тільки б не град.
Га все обійшлась добре. Механізатори артілі «Дружба» 

ще з більшою напругою взялися до роботи. І сьогодні буде 
обмолочено остані гектари валків. То й заслуга його, моло
дою комбайнера .Миколи ЦнОсльського. Від його комбайна 
забрано більше чотирьох тисяч центнерів зерна. І ось останні 
покоси...

Опівдні біля нього з’юрмились товариші;
— Тобі, кажуть, премію готують. Знову вчора майже півто

ри норми дав. І на гсктаоі більше. 1Л0 цуліп ишенякі чині. 
ЛІІТІ,.

Сьогодні він працюватиме ще з більшим старанням. Сьо
годні о нього щасливий день... І. котовськии.

Більшанський район.

я Ьі’КО СКАЗАТИ: портрет колективу. 
Щось велике, але не зовсім реаль

не. Тільки запис у блокноті: «Ін
струментальний цех заводу «Червона 
зірка». Комсомольсько-молодіжна 
бригада Павла Дорошенка».

... Робочий день тільки почався — 
в ящики падають перші новенькі де
талі. Роботою гордяться — це дуже 
помітно.

— Сьогодні будемо підводити під
сумки, — говорить секретар комсо
мольської організації цеху Володи
мир Спринчан. — Кожна бригада 
хвилюється: хто ж вийде перемож
цем?

До цієї першої зовнішньої прикме
ти власні перші враження про орига- 
ду додалися кількома годинами піз
ніше.

Стіл інженера Петра Горчука за
валений анкетами «інституту нової 
думки». Простіше це — НОП. Тут 
пропозиції багатьох комсомольців: і 
Анатолія Білецького, і Володимира 
Дєткова. Щось є в тих записах вже 
відоме, перейняте від інших, а є й 
своє, оригінальне.

Підводити підсумки зібрались під 
час обідньої перерви. Ще раніше та
кі підсумки підводились раз на мі
сяць, а Толя Нечай запропонував ро
бити це частіше, щоб бути в курсі 
всіх справ завжди.

Вираховували, зважували, спереча
лись, і знову на чистий аркуш папе
ру була записана найвища цифра ви
робничого показника: 170 процентів. 
Знову бригада Павла Дорошенка ви
борола перше місце. За весь час, 
відколи розгорнуте соціалістичне 
змагання, дівчата й хлопці з його 
бригади не знали собі рівних. Не до 
50-річчя ЛКСМ України вони вий
шли переможцями, а ще раніше — 
до 50-річчя ВЛКСМ. Тоді й кинули 
клич продовжувати змагання до 100- 
річчя від дня народження В. І. Ле
ніна. Кожен взяв підвищені соціаліс
тичні зобов’язання. Є блово, є діло. 
В бригаді немає такого комсомоль
ця, який би не виконував норми. Ще 
недавно боролись за комсомольську 
норму — 100 процентів, але дівчата 
та хлопці виконують на 105. Та плюс 
ініціатива...

їх інтереси? Від футболе... до 
древньої мініатюри. Вони можуть 
розповісти багато цікавих історій: 
чому на площі Кірова цвітуть троян
ди, який репертуар у кіровоград
ського ансамблю «Ятрань» і про 
творчість Айвазовського...

Ввечері я бачила в читальному 
залі бібліотеки Віктора Каратуна і 
Олексія Назаренка. Обидва — сту
денти другого курсу інституту сіль
ського машинобудування. Зосерсд-

Рапорт-у квітні 1970 року
жені, заглиблені в книжки, вони 
були такими, як і на робочому міс
ці. А тоді, жартома, попробували з 
секретарем вирахувати: із десяти ві
сім наділені гумором. В людей, кот
рі об'єктом своїх жартів роблять се
бе, повинна бути добра душа.

І справді...
Славко Маслигон приїхав працюва

ти на завод зі Львова. Сталось так, 
що бабуся, в якої він жив на квар
тирі, виїздила часто, а хлопець ли
шався спати коло хати. Тоді завітає 
до групкомсорга Раї Даценко, розпо
вів. Всією бригадою пішли до на-

П‘ЯТЬ 
ПРОЦЕНТІВ 
плюс 
ІНІЦІАТИВА

чальника цеху Сергія Григоровича 
Новика.

І поселили хлопця в гуртожиток.
Нема такого в бригаді Павла До

рошенка, щоб секретар або хтось з 
членів комітету за якусь справу 
брався сам. Колективом, дружно. 
Хоч не обійтись без допомоги стар
ших, без заводського комітету, пар
тійної та профспілкової організації. 
Частими гостями бувають в них сек
ретар комітету комсомолу заводу 
Петро Коверга, його заступник Вік
тор Голубицький.

Люба Мацак очолює культурно-ма
сову роботу. Легко сказати: відкрити 
двері для самодіяльності і ініціативи 
молоді. Треба мати певне вміння. А 
боно не видається разом з комсо
мольським квитком — треба само-
му створювати атмосферу ініціативи.

Колектив бореться за високу нуль- 
туру виробництва, дисципліну. 1 перш 
ніж прийняти якесь нове рішення, 
разом все обмірковують. Це цілком 
раціонально. Адже кожний, хто брав 
участь в обговоренні ідеї, щось за
пропонував, ніколи не залишається 
до неї байдужим.

Л. МАРК1ДОВА.
м. Кіровоград, 

завод «Червона зірка».
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Хвилювання 
для всіх
Вчорашній день нічим не 

був помічений на листку ка
лендаря. Але його дуже че
кали, до нього готувались і 
найбільше хвилювались.

йдуть вступні екзамени 
у вищих і середніх учбових 
закладах.

Ось що нам повідомили з 
Бобрипсцького сільськогос
подарського технікуму:

— Конкурс у цьому році 
дуже великий — більше, 
ніж 5 чоловік на місце. Так 
що змагання на кращі знан
ня буде серйозним.

Десятикласники, що всту
пають на агрономічний від
діл, складали екзамен з 
хімії, а восьмикласники 
(відділ захисту рослин) — 
писали диктант з українсь
кої .мови.

Завуч Компаніївського 
ветеринарного технікуму 
Василь Володимирович Бас-

каловськин сказав, що їх
ній заклад поновиться хо
рошими кадрами, що прий
шли з виробництва. Робіт
ниця тваринницької ферми 
колгоспу імені Литвинова 
І Іовоархангельського райо
ну Люба Коверга, доярка 
ІІіщанобрідського колгоспу 
Валентина Білінська, Люда

Болтяп з Тернівки Новоар- 
хапгелі-.ського району. Во
ші, як і 130 інших вступ- 
пиків, складали екзамен з 
математики та диктанту з 
української мови.

Хвилюються і ті, що ба
жають вступити до Кірово
градського будівельного 
технікуму. Є чого. Адже

тільки восьмикласників, що 
закінчили школу з похваль
ними грамотами, уже на
брали цілу групу — ЗО чоч 
ловік. Всі вступники скла
дали екзамен з математики. 
А десятикласників Володю 
Уманця і Миколу Коваля 
вже можна поздоровити, 
їх, як медалістів, зарахо
вано в число студентів.

КЯ'/Б
KSMCOMOAh 
СЬКОГО 

АКТИВІСТА

Біля нового формувального цеху 
стояло троє. З одним із них я вже 
буз знайомий. Це — головний інже
нер заводу Анатолій Михайлович Бе
ляев. Між двома іншими йшла роз
мова.

— Словом, Миколо, давай в цех і 
починай лагодити шлангові вібрато- 

у зеленій со

заперечувати 
руках. — В

ри, — наполягав юнак 
рочці.

— Але ж... — почав 
хлопець з викруткою у 
арматурному пускач залишився ро
зібраний, два нових верстати потріб
но підключити. У мене ж не сто 
рук...

— Розумію, Миколо, все розумію. 
З цією роботою справляться твої то
вариші, а от слюсаря Віктора Шандо
ра замінити ніким. Захворів хлопець, 
то що робити?

СВОЇМ 
ОЧИМА
ПЕРШИЙ ТОВАРИШ — 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ СЕКРЕТАР

Хлопці пішли в новий цех.
— Хто це, новий механік? — запи

тав я у головного інженера, — пока
зуючи на юнака у зеленій сорочці.

— Це Володя, секретар комсо
мольської організації підприємства. 
Складної долі людина. Ще в ди
тинстві після тяжкої хвороби майже 
втратив зір. Лікарі забороняли вчи
тись. Після закінчення дев’ятого кла
су юнак став інвалідом другої гру
пи. Та не впав він у розпач. Трудив
ся на споруджанні Кременчуцької 
гідроелектростанції. Потім перейшов 
на наш завод залізобетонних виробів. 
Зараз Володимир Павлович Денисов 
член КПРС, секретар комсомольської 
організації.

Познайомившись з Володею, ми сі
ли за щойно розопалублені опори. 
Тут же дізнаюсь, що перший про- 
льот нового формувальною цеху 
здано в експлуатацію два тижні то
му. За цей час вже видано новобудо
вам республіки 300 опор «СНВс-1,1». 
Загальна потужність цеху 12 тисяч 
кубометрів продукції на рік,

— Два інших прольоти цеху 
можна було б випробувати, так
тримують будівельники. Бетонникам 
без пропарювальних камер 
чого тут робити. Та й з 
кадрів у нас ще не все 
наголошує юнак.

Кожне слово секретаря 
просто словом. В ньому все: душев
ність і хвилювання, діловитість і сер
йозність. Саме такий господарський 
підхід до справи, чуйність до товарн

теж 
за-

немає 
добором 

гаразд, —

шів допомогли йому в значній мірі 
відшукати ключики від душі своїх 
ровесників.

За останній час комсомольська ор
ганізація помітно зросла, В її скла
ді зараз 32 члени Спілки. А два роки 
тому було 15 комсомольців. І Воло
дя — один з найстаріших її членів. 
Важко перелічити все те, що зробив 
Володимир за десять років праці 
на заводі. Комсомольці поважають 
свого старшого товариша, ідуть за 
ним, і це головне для нього.

Бригадир комплексної бригади 
арматурників імені 50-річчя Жовтня 
Іван Фесенко, наприклад, після за
кінчення технікуму зараз трудиться 
старшим майстром. Гідну зміну під
готувала колишня комсомолка, а 
нині член КПРС електрозварюваль- 
ниця Неоніла Леонтіївна Сухіна. Ті 
учениця комсомолка Галина Яйчун 
нещодавно одержала перехідьий ман
дат в змаганні на кращого по профе
сії. Володарями мандатів стали 
строгальниця Єфросина Безкорозай- 
на та бетонник Володимир Шкабара. 
Зараз змагання за перехідний мандат 
набирає серед молоді заводу ще 
ширшого розмаху.

Постійно підвищують свої технічні 
знання комсомольці Валентин Кри- 
венченко (до речі, він один з пер
ших підтримав почин саратовських 
машинобудівників — видавати про
дукцію з першого пред'явлення), Ми
кола Михеєв, Олександр Липатов, 
Ніна Обертає, Микола Шустов.

— Стараємось працювати і жити 
на широкому руслі, — продов
жує Володимир. — Хоч комсо
мольців у нас і небагато, доб
рих справ значно більше. І це тому, 
що беремо не кількістю, а вмінням.

Слова ці переконливі, а за ними — 
діла молодих робітників.

Так, при плані на чотири місяці 
15300 кубометрів, бетонники фактич
но виготовили і відвантажили замов
никам новобудов республіки 21256 
кубометрів продукції. І в цьому пев
ний вклад, звичайно, заводської мо
лоді. А він складається з різних, іно
ді не помітних краплин. Ось хоч би 
таке.

Кілька днів тому завод одержав 
новий семитонний кран. Постало пи
тання, хто ж випробує його? За 
справу взявся комсомолець Микола 
Герасименко. А щоб не порушувати 
виробничий ритм, на Миколину ді
лянку стала комсомолка Людмила 
Юшта.

Спортивно-масова робота, 
ня самодіяльність, 
укової 
умови 
ня не 
таря, . . ...
владнає, зробить так, як це потрібно. 
А ті питання, які розв’язати секретар 
не в силі, допомагають вирішувати 
керівники підприємства.

— Відчутну допомогу надає нам 
секретар партійної організації заво
ду Федір Мосійович Грановський, — 
розповідає Володимир. — Оце див
люсь і дякувати не знаю як. Завдяки 
його піклуванню нещодавно придба-^ 
ли,стенд, музичні 
заводського клубу, 
власними силами.

...І горіння
ій КІровоградщииі працює 

нині сотні юнаків І дівчат, які 
під час літніх канікул змінили 
студентські аудиторії на бу
дівельні майданчики, гурто
житки, палагкн.

Ми, студенти будівельного 
загону Львівського полігра
фічного технікуму «Полігра- 
фіст-69», де комісаром М. Иау- 
моапч вже більше місяця пра
цюємо на будовах радгоспу 
аінгульський» УСТИНІВСЬКОІО 
району. Звичайно, спочатку бу
ло трішки незвично, особливо 
новачкам, які вперше взялися 
за кельму, молоток, щоб ста
ти муляром. Досвідчені хлопці 
в цін справі допомогли почат
ківцям і робота закипіла. Наш 
загін «Поліграфіст-69» розби
тий на кілька бригад. Отож 
хлопці бачаться рідко. Хіба 
що вечором, коли готують 
черговий концерт трудівникам 
села, або сперечаються про 
спортивні новини. інші — 
грають в шашки, шахи. Аджо 
у нас провадитиметься спій 
турнір. Хочеться за ці два 
місяці зробити багато.

Коли приїдемо до технікуму, 
то не соромно буде звітувати 
на комсомольських зборах про 
будні нашого загону, бо, крім 
праці, ми намагаємось зали
шити після себе горіння ком
сомольських сердець, а Це: 
концерти, лекції, бесіди, спор
тивні зустрічі.

Дмитро ГЛАДИШ.
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...А той, ЩО В КОМОРІ

організації 
комсомольців 
залишаються 
Домовиться,

худож-
впровадження на- 

праці, побутові 
— всі ці питан- 
осторонь секре- 

потурбусться,

інструменти для 
який побудували

Не той хліб, що в полі, 
а тон, що в -коморі. Цс бу
ли майже перші слова 
бригадира трактор н о ї 
бригади колгоспу імені 
Дзержинського Компаніїв
ського району М. О. Кря- 
чевського. Сотні гектарів 
щирого золота хвилюють
ся під сонцем, чекають на 
своїх господарів механі
заторів Володимира Жу
ковського, Леоніда Ільчу- 
ка Бориса Колтунова, 
Петра Левченка, Сте
пана Кпсіля. Івана Ко.іес- 
ника, Андрія Проскуря та 
їх товаришів.

Гарячі дні настали для 
хліборобів, ніхто не про
сить вихідних, багато за
лишаються в полі і на 
ніч. Час не чекає, хліб ви
зрів, дорога кожна хвили
на, тому сталеві коні ме
ханізаторів завжди під 
сідлом.

Ми з секретарем Компа
ніївського райкому комсо
молу Адамом Коротчен- 
ком поцікавились у брига
дира тракторної бригади 
М. О. Крячевського жит
тям, механізаторів. їх по
бутовими умовами.

— Добре живемо, — го
ворить Михайло ~ 
Вич. — а в тім, 
самі.

Польовий стан 
механізаторів 
імені Дзержинського за
ховався в темному гаю, 
що зеленим острівцем ма-' 
корить серед золотаво-му- 
сяижовпх нив. Перше, що 
приємно вразило пас, бу-

Овра мо
ди віться

бригади 
колгоспу

ли квіти. Морс червоних 
квітів.

— Самі посадили, самі 
й доглядаємо, — пояснює 
бригадир,

Гарне враження справ
ляє й польова їдальня з 
відкритою верандою, де 
чаклують Валентина Ки- 

ливннк та Марфа Расоло- 
ва. Тут завжди чекають 
на хлопців приємні сюрп
ризи.

Михайло Оврамович по
казує кімнату для 
чинку, ленінську 
ту, бібліотеку, 
відає про кількість 
плачених для механізато
рів примірників журналів 
і газет, показує магазин 
без продавця, де можна 
придбати товари першої

відпо- 
кімна- 
розпо- 
иеред-

придбати товари 
необхідності.

Відчувається, 
жнива думали 
колгоспники, а й 
кар райбібліотски Ольга 
Рибка, яка міняє книги 
на польовому стані, пра
цівники райспоживспілкп, 
інші товариші.

Звичайно, дуже приєм
но після напруженого тру
дового дня чи в обідню 
перерву взяти в руки сві
жин номер газети чи жур
налу, пограти в шахи, 
відпочити в затишній кім
наті. Здається, все є у ме
ханізаторів для гарного 
відпочинку, для бадьоро
го робочого настрою. Та 
не будемо поспішати, бо 
попереду ще велика лож
ка дьогтю.

і\ справа в тому, що на

що про 
не лише 
бібліоте-

польовому етапі немає ні 
душової, ні електричного 
освітлення. Трактористі: і 
комбайнери змушені стоя
ти с черзі до єдиної кру
жки, щоб помити руки чи 
вмитися. Виходить, що в 
обідню перерву ні загля
нути в газету, ні зіграти 
партію в шахи можливос
ті немає.

Кожен механізатор пра
гне використати сонячну 
динну якнайповніше, щоб 
не перестояв хліб, щоб 
жодна/ зернина не впала 
на землю. Отже, повний 
світловий день механіза
тори в ролі, а коли повер
таються. вже сутеніє. За
лишається лише' спати.

Можливо, якби в кол
госпі імені Дзержшісько- 
го польовий стан був 
створений недавно, і не 
треба було б говорити 
про цс. В ньому випадку 
можливі недоробки, від
сутність якихось вигод. 
Але ж він існує не один 
рік, і з року в рік меха
нізатори не мають можли
вості увечері ні почитати, 
ні пограти в шахи, вже 
не говорячи про телепере
дачі. Це, звичайно, спра
ва в перліуг чергу правлін
ня колгоспу, але певііу 
частішу вини мусять взя
ти на себе і комітет ком
сомолу, і колгоспні «про
жектористи», 
слідкували за 
кою польового 
жнив.

які не про- 
підготои- 

стану до

в.
спецкор 
комунара».

ШАРІЙ, 
«Молодого

було не Е. ЯРУЩОК, 
позаштатний кор. «Молодого ко
мунара», працівник газети 
«Наддніпрянська правда».

м. Світловодськ.
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На дверях магазину ще видніеться табличка з написом «Закрито». Але там. за 
ніжною голубизною фіранок, вже чути дівочі голоси. Старший продавець Ольга 
Матвігнко зібрала своїх помічниць.

— Сьогодні прийде дпоє молодят. З Агрегатного. Там я підібрала хлопцеві гарні 
т.\флі. А їй — плаття. Запропонуйте щось з тих сувенірів, що вчора привезли ?, бази. 
Запитайте, що їм іце потрібно. До їхнього весілля — два тижні. .Можна зробити за
мовлення.

Після короткої бесіди всі спішать до прилавків. Люба Гончарова викладає на 
ьітрині нові чоловічі костюми. Юля Іляшова старається прикрасити полиці посудом 
для весільного столу. А Ольга Матвіенко береться виписувати нові запрошення відві
дати магазин молодим робітникам «Червоної зірки», тресту «Кіропоградпромбуд»...

— Мені фіранки і білизну, — чується біля одного з прилавків.
Минуло чотири місяці з тих пір, як в КІропс граді відкрито магазин «Молодість». 

За цей час тут побувало сотні покупців, які придбали для себе безліч речей на весіл
ля. Комсомольсько-молодіжний колектив магазину продав товарів більше, як и.і 
іоо тисяч карбованців. А нині щодня п касу «Молодості» поступає 1300—1500 карбо
ванців. J

— План, звісно, виконуємо. На 120 процентів. — каже Ольга Матвіенко. Але го
ловне для пас. щоб були задоволені паші юні гості.

„ з М. ВІНЦЕВИЙ.
■ .?’отп: продавці магазину (зліва направо) Люба ГОНЧАРОВА, Люда ПРИ
ЩЕПА. Юля ІЛЯШОВА. Ольга МАТВІЕНКО.

Фото !О. ЛІ ВАШ НИКОВА.
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•у БУДІВЕЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ «Ци- 
® вільбуд» в кожній бригаді є 
штаб «Комсомольського прожектора», 
який взяв під свій контроль питан
ня економії будівельних матеріалів і 
впровадження у виробництво нової тех
ніки. Це ті головні напрями роботи, на 
яких акцентується уьага. І «прожекто
ристи» підходять до справи но фор
мально.

Якщо йдеться, скажімо, про економію 
будівельних матеріалів, то висновкам 
штабу «КП передують ретельні розра-

Діє штаб „КП“

ЗІР

хунки, дослідження реальних можливос
тей і резервів. Наприклад, на другій бу
дівельній дільниці (начальник т. Шапова
лов) недбало поставилися до зберігання 
цегли — її кидали на купу, вона билась 
і потім спокійно списувалась. Розрахунки 

^дозели — якщо правильно організувати 
подачу і прийом цегли, то. економія ста
новитиме більше 450 карбованців. Цій 
темі було присвячено засідання штабу, 
куди запросили керівництво дільниці, 
тих, хто готував матеріали до чергового 
випуску листівок «Комсомольського про
жектора». Станозище змінилося.

Штаб «КП» зробив цікавий висновок 
— економія невіддільна від якості про
дукції. Якщо якісно фарбувати стіни, під
логу, вікна, щоб но довелось перефар- 
бозувати вдруге, то заощаджується фар
ба на чималу суму. Ініціатором цієї

доброї справи виступила бригада най
кращого маляра Н. Лунгала. Штаб 
«КП» підтримав і розповсюдив корисний 
досвід. Наприклад, на будівництві гурто
житку економія будівельних матеріалів 
досягла 243 карбованці.

Місячник по впровадженню нової тех
ніки у виробництво широко висвітлю
вали «Комсомольські прожектори» всіх 
бригад. . \

— По всій країні розпочато рейд по 
впровадженню у виробництво нової тех
ніки. Але не скрізь цей процес відбуває
ться на потрібному рівні. Є чимало отих 
«вузьких місць», як: гальмують впровад
ження техніки, хоч вона конче потрібна. 
І цю справу можуть і" повинні взяти під 
свій контроль штаби «КП», — розповідає 
комсорг управління Анатолій Ключни- 
ченко.

Такі «вузькі місця» були виявлені шта
бом і на будовах міста. Рейди «КП» 
підвели до висновку — на будовах іно
ді застосовуються ручна непродуктивна 
праця, в той час як є потрібні механіз
ми. Просто вони не всюди використо
вуються. Чому? Тому, що машинам не 
довіряють, бо не могли пересвідчитись 
на практиці в економічному виграші. 
Штаби «КП» бригад сприяли впровад
женню затирочних апаратів, якими за 
три години можна поштукатурити кім
нату з площею стін 32 квадратних мет
ри, на що вручну йде ціла зміна. Ви
года не потребує коментарів.

Тепер пущені в дію шнекові пере
вантажники для розчину, які вивільнили 
десятки робітниць з лопатами, засто
совується механічне стягнення підлоги 
та сопловання.-

— «Прожектористи» підтримують тіс
ний контакт з комсомольською органі
зацією, з керівництвом управління і 
тресту. Це сприяє тому, що ініціатива 
«КП» реалізується. І сам склад штабу 
«КП» підбирається так, щоб охопити всі 
найважливіші ділянки будівництва, — 
коментує начальник штабу «КП» управ
ління Володимир Барна.

. е~=з Е=а «ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

ПЕДІНСТИТУТ: ПОЛІТБІЙ t
«В СЕРЦІ НАШІМ
ЛЕНІНА СЛОВО»

Аудиторія святково при
крашена. На стінах — 
репродукції картин, що 
розповідають про життя і 
діяльність В. І. Леніна, 
ленінські плакати. Па 
червонім полотнищі напис: 
«В серці нашім Леніна 
слово». Серед студентів _ 
помічаю моїх знайомих: 
Сергія Фурсикова — з 
рос і й с ь к ого, Г еоргія
Штемпеля — з англій
ського. Сиділи окремо — 
належали до факультетів- 
суперників. Поступово 
гамір ущух. З вступним 
словом виступив член гро- 

. мадсько-політичної комісії

по прийому заліку до
цент історії і філософії 
Ф. К. Бєлявін. Він розпо
вів про підготовку трудя
щих орденоносної Кіро- 
воградщини до відзначен
ня 100-річчя від дня на
родження В. І. Леніна.

Після виступу Ф. К. Бс- 
лявіна кожна студент
ська група факультетів 
звітувала перед присутні
ми про свої показники у 
навчанні.

І ось перше запитання: 
Останні листи та праці 
Леніна: «Краще менше, 
та краще», «Держава- і 
революція». «Сторінки 
щоденника». «Про коопе-

:;Л

.Молодий комунар

і
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БОРОЗНА

І

Коли над тихою сагою 
Кружляють з небі літаки, 
Я поспішаю за тобою, 
За дальним погуком руки.

Будуправлішія Щпзільбуд» тресту «Кіровоградпромбуд».

* * *

працюють, перевико- 
виробітку, 

не виявляють баж'а-

3 crop

І

*

В роботі штабу «Комсомольського 
прожектора» є потяг до всебічного ана. 
лізу, який приводить до цікавих і ко
рисних висновків. Наприклад, чи не за
лежить продуктивність праці будівель
ника від умов праці? Залежить, звичай
но. А на будовах необладнані побутові 
кімнати, для цього використовуються 
непридатні приміщення, не вистачає 
ватників і валянок, немає можливості 
поїсти гарячу страву... І по матеріалах 
рейду «Про стан побутових умов на бу
дівельних майданчиках», що був прове
дений штабом «КП» тресту, була напи
сана доповідна записка на ім’я керую
чого трестом. Питання слухалося на 
планірці. Тепер вжито заходів — облад
нані побутові кімнати. В достатній кіль
кості завезені вішалки, чайники, бачки 
для води, закуплені ватники і валянки. 
В липні відкрились відділення ВРПу на 
об’єктах.

Внаслідок рейду по гуртожитках збіль
шилась кількість наочної агітації, поліп
шились побутові умови та культурно- 
масова робота. За проханням штабу 
«КП» звільнили з роботи деяких вихова. 
телів у гуртожитках.

Гостро стоїть питання прогулів і плин
ності кадрів. І, мабуть, чи не найваж
ливішою справою залишається зміцнен
ня трудової дисципліни. Це, врешті- 
решт, першооснова і продуктивності 
праці, і робочого порядку. Форми ці
єї боротьби різні — гострі сатиричні 
«листки», радіопередачі, адміністратив
ні заходи.

«Комсомольський прожектор» живе 
життям будови з її проблемами і труд, 
нощами. Досвід цивільбудовських «про
жектористів» заслуговує на увагу, а вся 
ця робота, взята разом, — в ім’я того, 
щоб трудові досягнення на честь ленін
ського ювілею були якомога кращими.

С. АНТОНЕНКО.

рацію», «Про нашу рево
люцію», «Чергові завдан
ню Радянської влади», 

країна в 
- комісія 

студентам 
англійської 
одним вис- 

Л інський, 
Штемпель,

ня Радянської 
«Соціалістична 
небезпеці», 
запропонувала 
факультету 
мови. Один за 
тупають 0.
М. Лопата, Г.
О. Коноплянник, О. Кузь- 
міна, А. Махновська... 
Вони показали міцні 
знання ленінських праць.

Грунтовно розповіда
ють про вивчені праці і 
студенти українського та 
російського філологічно
го. Зокрема, про ленін
ський план побудови со
ціалізму докладно розпо
віли В Люб а р с і> к и її, 
В. Зюзь, С. Гірич.

А потім студенти впев
нено показували на карті 
місця, де жив і працював 
В. І. Ленін Назвали кар
тини про вождя і фільми, 
вказавши, хто з аптйстів 
виконував роль Володи
мира Ілліча. Йшла нова

про визнаній місця і ві
домих людей області. 
Дехто з першокурсників 
вперше дізнався, що о 
педінституті працюють 
чотири кавалери ордена
Леніна: проректор по за
очному навчанню П. А. 
Рябой, головний бухгал
тер П. II. Бугайов, до
цент Г. М Оліфер, тех
працівник В. А4. Фурси- 
ков.

... В аудиторії тиша. 
Включено магніт о фо н. 
Студенти уважно слуха
ють улюблені пісні Лені
на. Які? Про це вони по
винні написати комісії.

Потім студенти читали 
вірші про В 1. Леніна. 
Закінчився політбій між 
факультетами співом «Ін
тернаціоналу».

Л. САМАРСЬКИЙ, 
студент друге г о 
курсу Кіровоград
ського педінститу
ту імені О. С. 
Пушкіна.

Георгій ШЕВЧЕНКО

ПОЕЗІЇ
МОНОЛОГ
Благословіть мене, мамо.
Не треба сліз.
Я для того, напевно, й виріс, 
Щоб чиюсь знахабнілу злість 
Зупиняла моя справедливість

Щоб коли приналяже ніч 
Над кордоном чистої мрії, 
Не ввірвались лихі огні 
Лід святі материнські вії.

В хаті нашій цвітуть рушники. 
В хаті нашій келехів дзвони... 
Я до Вашої, мамо, щоки 
Притулю свого серця осоння.

РЕМЗАВОД „УКРСМЬГОСІІТЕХІІІКП«: СПІВБЕСІДА

«ЗАПОВІТАМ
ВОЖДЯ
ВІРНІ»

Біля кімнати комітету 
комсомолу гамірно. Хлоп
ці і дівчата з інструмен
тального цеху сьогодні 
нагадують студентів: в 
руках — 
обличчях — 
кість.

А ось і заводська гро
мадсько-політична комісія 
по прийому заліку — чле
ни парткому А. Ковалек. 
3. Ісаєва, ветеран партії 
А. Ільїн, члени завкому 
комсомолу В. Манулін. 
0. Куриленко, /1. Золота- 
рьов, Б. Балецькиїі.

На першому етапі Ле
нінського заліку комсо
мольці зобов’язалися вив' 
чити промову В. І. Леніна 
на 111 з’їзді комсомолу, 
«Завдання Спілок моло
ді», взяли індивідуальні 
соціалістичні зобов'язан
ня. Монтажник Микола

цеху сьогодні

конспекти, на 
схвильова-

Михеев, наприклад. зобо
в’язався п’ятирічний план 
виконати до, 22• квітня 
1970 року, виробляти про
дукцію тільки відчіпної 
якості, успішно склПсти 
зимову сесію в політех
нічному інституті, підго
туватися до вступу в чле
ни К.ПРС. Високі зобов’я
зання в Л. Климентьєва, 
В. Лсщенка, Ю. Манулів, 
М. Трофимова та інших. І 
ось сьогодні вони звіту' 
ють. Відповідають чітко, 
впевнено, напам'ять ци
тують вислови В. І. Лені
на, не підглядаючи в кон
спекти. Видно, допомогли 
їм оті бесіди в завод
ській бібліотеці, де зби
рались після роботи, щоб 
обговорити незрозуміле, 
допомогти один одному.

— Як ти розумієш, те
зу Леніна—вчитись ко.чу-

нізму, — задає комісія 
питання Л. Климснтьєву.

— Вчитись комунізму в 
сучасних умовах — це 
значить завжди намага
тись бути активним учас
ником комуністичного бу
дівництва. Вивчати тео
рію марксизму-лснінізму. 
виробляючи . в собі ясне 
розуміння великого істо
ричного діла, за яке бо
реться наша партія і на
род, тверду ідейну пере
конаність в правоті цієї 
боротьби. Треба повсяк
денно в будь-якій роботі, 
яку ти робиш, словом і 
ділом, своїм власним 
прикладам утверджувати 
норми комуністичної мо
ралі. Вчитись комунізму-“ 
це значить постійно під
вищувати свій культурний 
рівень, розширювати свій 
кругозір, збагачувати ро
зум все новими і новими 
знаннями із скарбниці 
людської кцльтири,. — 
впевнено відповідає Кли- 
ментьєв.

Міцні знання' показали 
й інші комсомольці.

Коли у всіх цехах 
прийняли залік, тоді від
булись загально-заводські 
комсомольські збори, на

яких затвердили результа- , 
ти. На зборах було від
значено. що Ленінський 
залік допоміг комсомоль
цям підвищити ідейно-те-~ 
оретичний рівень, сприяв" 
поліпшенню внутріспілко
вої роботи, а також допо- 

відкрити «вузькі міс- 
в роботі. Виявилось.

міг 
ця» 
що всі комсомольці доб
ре 
нують норми 
але не виявляють бажа
ні активності в суспіль
но-корисній роботі. Лише 
10—11 процентів членів 
ВЛКСМ мають комсо
мольські доручення.

На зборах відразу до
мовились про те, які пра
ці В. /. Леніна будемо 
вивчати на другому етапі 
залізу. Підготовка до 
нього вже почалася. По 
всіх цехах заводу прово
дяться оглядові лекції по 
роботах Леніна «Великий 
почин».. «Як організувати 

. змагання».

д. котиков, 
секретар комітету 
комсомолу ремза
воду «Укрсільгосн- 
техніки».

м. Кірозоград.

І
І замру, як було колись
У дитинстві далекім-далекім, 
Хай крізь мене несуть орли 
Свій закличний, свій дужий 
Клекіт.

От і все. Ви не плачте.
Пора!
Гей, дівчата, ануте — пісню!

Висне полудень на прапорах 
Час підвладний моїй повістці.

І не збагну ніколи сам я, 
Чому так відчай свій топлю, 
І проклену безжальну пам'ять, 
За те, що тяжко так люблю.

За те, що в ночі голубині 
Така розніжена земля.
За те, що стигла горобина 
Тобою губи підставля.

Страшно не смерті.
Однак — вмирать 
Рано чи пізно.
Земля приємле.

Мені страшно поля недоорать 
І добірним зерном 
Не засіяти землю.

А літа, ніби коні, 
Летять, летять...
Об життєві шляхи копитами

цокочуть.
А навколо чиїсь половіють жита. 
А навколо чиїсь трактори рокочуть.

І тоді поспішаю до поля свого. 
Заповітну виводжу борозну,
Щоб колись,
Як у серці пригасне вогонь, 
Поле вкрилось дорідним колосом.
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Всі, кому довелось пережи
ти війну, втратити рідних і 
друзів, чиї дороги до рідної 
оселі йшли через окопи Й гос
піталі, добре розуміють, ЩО 
значать реваншистські марші. 
Від Волги до Одера вкрилась 
земля братськими могилами. 
День і ніч на Мамаввому кур
гані, в степах України, в лі
сах Білорусії, на берегах Віс- 
ли і Дунаю горять над ними 
Вічні вогні. Як палаюче серце 
Данко, кличуть вони народи 
до боротьби з тими, хто при
ховує і захищає їх для нових 
злочинів перед людством.

стоїш у мовчазній

І
І
І

І
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Коли ..._
скорботі на могилі полеглих 
борців, 
сльози старенької матері, яка 
цілує надмогильні плити, на 
посивілі коси вдови, думаєш:

— Це зробив фашизм — од
не із найбільш диких і страш
них явищ ХХ-го віку. В міль
йонів людей він забрав життя, 
радість, щастя. Фашизм і йо
га злодіяння не повинні повто
ритись ніколи!

Недавно в редакцію надій
шов лист від колгоспників ар
тілі імені Днмитрова Олек
сандрійського району.

— В нинішньому році, — 
пишуть вони. — в Західній Ні
меччині хотять амністувати 
гітлерівських бандитів. Як же 
можна прощати катам їх зло
чини? Ми ніколи не забудемо 
про те, як було знищено на
ше село, розстріляні фашиста
ми люди. Не забудемо, не 
простимо!..

З цим листом я побував у 
селі, яке носить поетичну наз
ву — Дівоче Прле. Рівні вули
ці його, обсаджені грушами і 
яблунями вибігають у сизий 
степ. Посеред села — ставок, 
оточений кучерявими верба
ми. А на пагорбі — гай. І ку
ди б не ступив на цьому 
клаптику землі, всюди чарує 
тебе неповторною красою рід
на природа.

Хоч Дівоче Поле бере 
свій початок з глибокої давни
ни, виглядає воно сьогодні 
зовсім молодо. Молоді не 
тільки світлі будинки колгосп
ників, школа, Палац культури,

дивишся па гіркі

а іі кожне дерево, кожний ку
щик. Все Це появилось ПІСЛЯ 
війни. Бо фашисти стерли се
ло з лиця землі.

Давно загоїли дівочепільці 
важку рану. Село воскресло, 
розквітло, як сад навесні. 
Щасливо живуть його люди. 
Тільки братська могила на
гадує про страшну трагедію, 
яка сталась 25 років тому.

...Восени 1943 року війська 
Другого Українського фронту 
форсували Дніпро в районі 
Кременчука і розгорнули на
ступ. Особливо упертий опір 
чинили гітлерівці в степу за 
Дівочим Полем. Для однієї з 
контратак вони зосередили ве
лику кількість танків 1 піхоти. 
Сили були нерівними. Нашим 
передовим частинам довелось 
тимчасово залишити село. 
Фронт на кілька днів стабілі
зувався між Зябким І Дівочим 
Полем.

Якось ранком однією з ву
лиць села проїжджала легко
ва автомашина з есесівським 
офіцером. Коли вона порівня
лась із хатою колгоспника 
Івана Смоляра, куля влучила 
гітлерівця у скроню. Звичай
ний для фронтової обстанов
ки факт. Ллє фашистам захо
тілося крові. І вони кинулись 
розстрілювати безвинних лю
дей. палити село. Першими 
есесівці вдерлися у двір Івана 
Смоляра.

— Партизан, 
п’яна орава.

В цей час у хаті була дру
жина Івана Марфа, малолітні 
діти Євдокія і Федя, семиде- 
сятирічна мати, кілька ста
реньких сусідів. їх вивели на 
подвір’я і наказали лягати 
обличчям до землі. Кат унтер- 
офіцер підходив до кожної 
своєї жертви і двічі стріляв У 
голову. Одинадцятирічний Фе
дя, який лежав останнім у ря
ду, вмить підхопився і шмиг
нув у кукурудзу. Вслід про
лунало кілька автоматних 
черг. Карателі сподівались, що 
з хлопчиком покіпчено, а він 
чудом урятувався. Заліз У 
дупло старої верби.

По селу вже всюди тріскоті
ли автомати, вибухали грана-

горланила

ти, і червоні язини полум’я ли
зали солом’яні стріхи. Чолові
ків ТОДІ В ‘-елі не було. Всі 
вони відіПшли з нашими вій- І 
ськамн.

Як розлючена зграя вовків, 
бігали по селу фашистські бу
зувіри з окровавленими авто
матами, вривались у хати і 
знищували цілі сім’ї від мало
го до старого. Особливо по
глумились гітлерівські садисти 
над колгоспницею Тетяною Га- 
ренко. її розстріляли на ву
лиці з немовлям на руках. Ці
лий день плазувала дитина бі
ля вбитої матері. Увечері 
якийсь головоріз заколов її 
штиком.

Колгоспниця Марія Голов- 
ченко разом з матір’ю і ма
ленькими дивами Жориком І 
Колего заховались у погріб. 
Коли німці підпалили хату і 
почали наближатися до схо
ванки, Марія Сидорівна ви
сунулась із ями 1. показавши 
вниз рукою, мовила:

— Кіндер, кіндер.
Та фашист холоднокровно 

жбурнув у льох гранату...
— Ще й досі стоять у мене 

перед очима спотворені дитячі 
труни з відірваними ручками, 
— згадує Ганна Волкова, яка 
ховала Колю і Жорика. — На
гадаю — спати вночі не можу.

Дівочепільці помирали муж
ньо. сміливо дивлячись в об
личчя смерті, з презирством 
ставлячись до своїх катів. Ко
ли гітлерівці привели на роз
стріл Ока ну Волкову з мало
літньою дочкою Тетяною, дів
чина сказала:

— Мамо, не клади мене о 
яму, п хочу жити.

— Я знаю, доню, що ти хо
чеш жити, — відповіла мати,— 
але краще тобі померти поряд 
зі мною, -ніж мучитись серед 
цих звірів...

Семидесятирічного Івана Ми
хайловича Терещепка есесівці 
хотіли поставити на коліна і 
розстріляти.

— Ні, перед гадиною не 
стану на кодіна, — спокійно 
мовив Іван Михайлович. — 
Прийму смерть стоячи.

Немає в Дівочому Полі та
кої хати, де б фашистські ка
ти не залишили свого крива
вого сліду. Тільки чудом Дех
то з дівочепільців урятувався. 
Згоріли всі будинки, школа, 
магазин, клуб, колгоспні при
міщення.

Ллє час розплати настав. 
Чимало фашистських каніба
лів знайшли свою смерть тут,

Де чинили звірства вад без
винними людьми. Воїни 214 
дивізії при підтримці танкістів 
8-го механізованого корпусу 
завдали нищівного удару по 
ворогові. Поле встеляли трупи 
гітлерівців.

Розповідають, що в польовій 
сумці убитого карателя Ганса 
Мюллера солдати знайшли не
дописаного листа, в якому піп 
розповідав родичам про кри
ваву оргію в Дівочому Полі.

«Ми наведемо порядок у Ро
сії, — писав він. — Лін далі 
не відступимо...»

I не відступив. Тут і ноги 
простягнув. В його сумці ле
жала «Пам’ятка», якою керу
вались душогуби.

«У тебе немає серця і нер
вів, — повчала «Пам’ятка» ні
мецького солдата. — На війні 
вони не потрібні. Знищ у собі 
жалість і співчуття, убивай 
всякого росіянина, радянсько
го; не зупиняйся, коли перед 
тобою старик чи жінка, хлоп
чик чи дівчинка. Убивай! Цим 
ти забезпечиш майбутнє для 
сім’ї і прославишся на віки».

Ось вона — філософія фа
шизму. Можна тільки додати, 
що злочин у Дівочому Полі 
вершили солдати й офіцери 
108-ї піхотної есесівської Ди
візії.

Давно вже час стер сліди 
автоматних черг, змилась кров 
з вулиць і стій латів. Та ніко
ли не згладиться в пам’яті те, 
що сталось у Дівочому Полі 
восени 1943 року. Не переста
не тривогою і болем ранити 
серце, доти, поки 
землі цевиіймані і 
ні кати.

ЛІотря Ткаченко, 
ловченко. Степан і 
ковецькі — скільки вас, чиє 
життя так безжалісно було 
розтоптане чоботом, ’ таврова
ним свастикою. Ці імена на
пічно застигли на мармуровій 
плиті братської могили.

Боннські верховоди хотять 
запевнити весь світ, що в есе
сівських головорозів тепер уже 
погнили зуби, і вони стали по
кірливими овечками, їх можна 
помилувати.

Ми пам’ятаємо, ми не прос
тимо! Ніколи не настане 
«строк давності» для гітлерів
ських душогубів.

П. СИВОЛАП,
с. Дівоче Поле 
Олександрійського 
району.

ХОДЯТЬ по 
незасудже-

Настя Го-
Софія Ма-
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...І ВИРУЧАЄ 
ФОНТАН

З серпня на іподромі обласної держплемстанції 
сьомий раз в цьому скаковому сезоні випробовувались 
верхові коні з кращих господарств області. В цей 
день на змагання прибуло чи не найбільше уболі
вальників. Адже повніші були визначитись володарі 
найголовніших нагород трьох призів — «Великий Кіро
воградський», два призи імені М. І. Кадініна, приз 
«Дружба народів», «Великий колгоспний приз» та 
приз імені Української РСР.

В скачках взяли участь пайсильніші верхогони Кі" 
роь'оградщинп В. Мірошниченко, А. Коваленко, 
В. Білий, М. Чередник, М. Гребешок, В. Волошин. 
Вони випробовували верхових скакунів, -вирощених в 
Кіровоградській обласній держплемстанції, в кол
госпах Маловисківського, Добровеличківського, Но- 
воархангельського районів.

Друга година дня. Починається перша скачка. На 
дистанції дві тисячі метрів спортсмени на конях

пшом — найбільша напруга. «-
Фото 10. ЛІВАШННКОВЛ.

трирічного віку виборюють приз «Великий Кірово
градський». В другому колі наперед виривається 
В. Мірошниченко на кобилі Леопарда (колгосп 
«Правда» Добровеличківського району). До кінця 
дистанції нікому з учасників змагань не пощастило 
випередити В. Мірошпиченка. І він став володарем 
одного з головних трофеїв змагань. А па дистанції 
1400 ?иетрів В. Мірошниченко виграв приз імені М. І.

Приз імені Української РСР отримує .Микола Чередник.

Калініна. Цього разу він 
їхав на дворічному жереб
цеві Фонтан.

В напруженім боротьбі 
приз «Дружба народів» за
воював . Микола Чередник 
(колгосп імені Чапаева 
Добровеличківського райо
ну). Потім іще одна нагоро
да — приз імені Української 
РСР.

І ось остання, восьма скач
ка. йдуть поєдинки за приз 
«Великий колгоспний». Ди
станція — 1400 метрів. Пер
ша хвилина, друга. Попере
ду — А. Коваленко на коби
лі Доза (колгосп імені Кар-_ 

ла Маркса Маловнсківськогорайону). Він і досяг пер
шим фінішу.

В цьому місяці ще двічі на іподромі триватиме 
випробування коней, вирощених в господарствах об
ласті. Але вже н па цих змаганнях визначено біль^ 
шість кандидатур верхогонів, які візьмуть участь у 
всесоюзних змаганнях. У вересні до Києва поїдуть 
володарі головних призів.
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Закінчуються канікули. Та знову і знову юні туристи 
Олександрії вирушають п далекі мандрівки. їх стежии 
привели берегами річок через лісп, де гриміли партизан
ські бої, вони поспішають п села, де живуть ветерани 
партії, комсомолу, Герої Великої Вітчизняної війни.

На знімку: члени ексіГеДіїційного загону Олскса’їіДрІй- 
ської середньої, школи № 2і Т. -Хараїл, Л. ПоноМпренко, 
О. Солоніхін.

Фото Ю, ЛІВАШННКОВЛ.

) ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 7 серпня. Перша 

програма. 11.00 — Тслсвісті. 
(К). 11.10 — Кіножурнал та 
художній фільм «Зустрічі з 
Ігорем Ільїнськнм». (К). 13.00
— Фільм-концерт. «Співає Му- 
хаббад». (К). 16.30 — «.Черво
ві і сині галстуки», (К). 16.50
— Тслсвісті. (К). 17.10 — Про
грама українського кольорово
го телебачення. (К). 18.00 — 
.«Пагубний курс маоїзму». До
кументальний фільм. (М). 19.00 
—- Інформаційна програма 
;<Час». (М). 19.30 — Друга літ
ня спартакіада дружніх армій. 
Боке. (М). 21.15 — «Добрий ве
чір, хліборобе». (Кіровоград). 
22.15 •— «Золоті ключі». Му
зична передача. (Львів).

П’ЯТНИЦЯ, 8 серпня. Пер
ша програма. 10.00 — Нови
ни. (М). 10.15 — Для дітей.
.«Чудеса природи». «Дні Бре
ма». Документальний фільм. 
(М). 10.30 — Г. Успенський.
«Звичаї Розтсряєвої вулиці». 
Телеспектакль. Частина друга. 
(М). 12.00 — Для школярів. 
«Сто витівок двох друзів». 
(М). 12.30 — Тслсвісті. (К).
12.40 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Подія, якої пі
хто не помітив», (Кірово
град). 15.00 — Закриття Дру
гої літньої спартакіади друж
ніх армій. (М). 17.15 — Ін
формаційна програма «День 
за днем». (Кір о в о г р а д). 
17.45 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 17.50 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.00 — До
100-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна. «Сторінки життя 
Ілліча». «В. І. Ленін і пере, 
мога Жовтня на Україні». (К). 
18.25 — «Година Батьківщи
ни». «СРСР на будівництві». 
(М). 19.15 — «Погляд». (К). 
21.00 — «Естафета новин».
(М). 21.45 — Естрадні ме
лодії. Концерт. (М). 22.30 — 
«Парасолька». Телефільм (М). 
22.50 — .«Сказання про холопа 
Мнкнтку». Фільм-балет. (Ле
нінград). 23.35 — Тільки фак
ти. (М).

Друга програма. 18.00 — Кі
ножурнал та художній фільм 
«Подія, якої ніхто не помі
тив». (Кіровоград).

СУБОТА, 9 серпня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.15 — Новини. 
(М). 10.00 — «Будьте щасли
ві». Музично-розважальна про
грама. (М). 10.30 — Науково-
технічний прогрес. «Наука — 
виробництву». Тележурнал. 
(М). 11.00 — «Об’єктив». Те- 
леклуб кінолюбителів. (Рига). 
12.00 — «Знання». «Кораблі 
науки». Теленарис. (М). 
12.30 — «Здоров’я». Науково, 
популярна програма. (М). 
13.00—«Творці». ;«МІй завод — 
моя сім’я». (Ленінград). 
’3.30 — До Всесоюзного дня 
фізкультурника. «Фізкультура 
і спорт». (М). 14.0(1 — Наша
афіша. (К). 14.05 — «Розпо
відь про зелений дім». (М).

Телефільм. 14.50 — •'На мери« 
Діанах України». (К). 15.20 — 
В ефірі «Молодість». (Хар
ків). 16.00 — Програма кольон 
рового телебачення. (М).
17.30 — Фестиваль радянських
і зарубіжних фільмів. «Під
пільний фронт». 1 серія. 
(Польща). 18.00 —. Урочисто 
відкриття IX Всесоюзної літ
ньої Спартакіади профспілок 
СРСР. (М). 18.30 — Чемпіо«
пат СРСР з футбола. «Спар- 
так'» (М) — Нефтчі» (Баку). 
21.00 — «Ленінізм т-. прапор 
нашої епохи». (М). 21.30 
Художній фільм «Вогняні го
ни». (К). 23.00 — Естрадна
програма. «Побажай собі чо^ 
го-небудь». (К) 24.00
Фільм-концерт. (НДР).
0, ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 7 серпня. 9.05 т 

Телефільм :«Доктор Сол.ф 
від'їжджає». 11.00 — Телеві
зійні вісті. (К). 11.10—Худож^
пій фільм «Зустрічі з Ігорем 
Ільїнськнм». (К). 12.40
Фільм-концерт «Співає Мухаб- 
бад» (К). 16.35 — Передача 
громадсько-політичні тем н. 
16.50 — Телевізійні вісті. (К). 
17,10 — Програма Українсько
го кольорового телебачення. 
(К). 18.00 — «Згубний курс 
.маоїстів». Телефільм. (М). 
19.00 — Програма «Час». (М).
19.30 — Літня Спартакіада 
дружніх армій. (К). 21,15.3 • 
«Добрий вечір, хліборобе’»‘ 
(Кіровоград). 22.15 — Худож
ній фільм «Твій сучасник». 
(Друга серія).

П’ЯТНИЦЯ, 8 серпня. 10.00— 
Новини. (М). 10.15 — Для ді
тей. «Чудеса природи». (М).
10.30 — Г. Успенський — «Зви
чаї Розтсряєвої вулиці». Теле
спектакль. (Частина друга). 
(М). 12.00 — Для школярів.
«Сто витівок двох друзів». 
(М). 12.30 — Телевізійні вісті. 
(К). 12.40 — Художній фільм 
«Генерал Рахімов»,’ 14.20 — 
Телефільм.- 15.00 — Закриття 
літньої Спартакіади дружніх 
армій. (К). 16.00 — «Наші гос
ті». 17.00 — Новини. (М).
17.15 •— «За безпеку руху».
(К). 17.40 — Телевізійні вісті.
(К). 18.00 — До 100-річчя З
дня народження В. І. Леніна. 
«В. І. Ленін і перемога Жовт
ня па Україні». (К). 18.25 — 
«Година Батьківщіцці». (М). 
19.45 •— Молодіжна програмо 
іПогляд». (К). 21.00 — Еста
фета .новин. (М). 21.45 •—
Естрадні мелодії. (М). 22.30 —• 
Художній фільм «Двоє». (М). 
23.05 '«Сказання про хо’^'ц і 
Мнкнтку». Фільм-балет. . 
ніпград). 23.50 — Тільки фЛ- 
ти. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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