
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ТЕБЕНЕБОВ ОБІЙМИ °ПРОСИТЬ
Ти виходиш на ранкову 

вулицю рідного міста. З 
в втіхою задивляєшся на

синю прозорість мирного 
$ неба. Ти йдеш в робочій
X блузі. А поруч тебе
її крокують десятки людей,
§ таких близьких і рідних
її тобі. То спішить на робо-

ту лікар і інженер, педа- 
щ ГОГ І /АЗШИНОбуДІБНИК.
~ Тебе проймає почуття
ш гордості, що ти в одному

гурті з цими людьми, бо 
І твоя професія не менш

<5 значима, аніж їхня. Бо
£ ти — будівельник.
“(■. Квапишся на будову. А 
гоп; осторонь світяться новиз-

> 
і

ною стіни школи і палацу 
культури, лікарні і бага
топоверхового житлового 
будинку. Там —- люди, 
які з шанобою і щиро
сердям повсякчас згаду
ють. тих, хто подарував їм 
ту теплу і таку необхідну 
новизну. їх шана й для 
тебе, і ще для трьох ти
сяч твоїх ровесників, що 
теж мають професію бу
дівельника і в різних 
місцях нашого кірово
градського краю в цю 
мить виходять в робочій 
блузі, поспішають до 
риштувань...

Ти минасш нові квар
тали. А далі — вже 
стрімкі стріли кранів про
низують шати спокійного 
неба. І ось ти вже стоїш 
у високості. II синя про
зорість бере тебе в обій
ми. [і знову люди, що 
проходять поблизу, при
туляються До твоєї робо
чої величності своїм 
вдячним поглядом. Вони 
чекають од тебе доброс
ті. Вони знову дарують 
тобі вдячність.-

Опусти на хвилину свою 
кельму. Повернися лицем 
до тих людей. І скажи:

— Ви можете вірити 
мені. Я зроблю для вас 
якнайбільше. І якнайкра
ще.

... Ти стоїш під стрілами 
кранів. Ти гордий. Ти 
щасливий. Бо □ тебе свя
то. Його ти стрічаєш, при
нісши радянським лю
дям щедрий гостинець — 
новизну міських кварта
лів, сільських вулиць...

Спасибі за твоє добро!

ТВАРИННИЦЬКЕ МІС- 
-®- ТЕЧКО колгоспу-«Іск
ра» росте з року о рік. Рів
ними шеренгами стоять 
повозбудовапі приміщення, 
працюють транспортери. 
Он червоніють знову дві 
споруди. То будуються те
лятники.

Гуде на будові «ГІіоиср». 
Важкий ківш розчину по
вільно посувається вгору.

— Віра! Віра! Стій!
Стріла повертається, і 

розчин з ковша виливає
ться на сіру бетонну по
верхню плит. Кілька хви
лин, і він рівним шаром 
розстелиться по перекрит
тю, заповнить шви стиків і 
вкриє нерівності. Готує
ться основа для покрівлі.

Задоволені йдуть поруч 
риштувань доярки, телят
ниці. На зиму буде тепле 
приміщення. Для цього за
раз отут, па будові, майст
ри з бригади Григорія 
Правила...

...Тх було п’ятеро. Всі 
майже одного віку. Як ка
жуть— допризовного. Ли
ше він, Митрофан Гуляй, 
вже передав свого автома
та молодшим.

— Будеш за старшого,— 
сказав на дорогу началь
ник «Міжколгоспбуду». — 
Дивись за хлопцями.

— Все буде гаразд; Пет
ре Петровичу.

Потиснули руки.
— Повертайтесь спеціа

лістами.
Василева мати прикла

ла до очей хустину. Хоч 
і недалеко, хоч і ненадов
го, та воно ж ще дитина... 
Поїхали хлопці у місто на
бувати професії муляра, 
бо спеціалісти сільському 
будівництву оп як по
трібні.

А потім—будова. Прав
да, Толя Махно і Коля 
Гордєєв в армії. Проте во
ни — Митрофан, Василь 
Редьки та Василь Чудний 
в одній бригаді. Митрофан 
часто згадує той день, ко
ли від’їжджали на курсі!. 
Пригадалось і сьогодні. 
Можливо тому, що зранку 
йому запропонували знову 
їхати на навчання. Тепер 
вже до школи майстрів...

— Гей, там нагорі. Три
май розчин! — не значить, 
що хвилинна пауза скінчи
лась.

...На’ риштуваннях з’я
вився Петя Сущеико — 
комсомольський ватажок. 
Працює він поруч, на бу
дівництві корівника. Зна
ходить час, щоб забігти на 
хвилину до хлопців.

— То що. Тарапака вас 
наздоганяє?

— Не може бути.
— Не може, а є...
Старий муляр Давид

Юдович Ключник жартома 
насуплює брови:

— От і рости їх, вихо
вуй. А вони тобі потім на 
п'яти наступають.

Бригада Степана Тара- 
пакії працює поруч на бу
дівництві такого ж телят
ника. Сусіди змагаються 
між собою і іноді навіть 
важко вирішити, кому від
дати перевагу. А сам Сте
пан виріс в бригаді Пра
вила.

РИШТУВАНЬ
— Наша бригада — куз

ня кадрів, — жартують бу
дівельники. — On Митро
фан скоро майстром буде, 
та й Василь Мануйлович з 
нгГших.

Майстер В. Дорошко 
дійсно працював у Прави
ла. Можливо, тому більш, 
ніж в інших, буває саме в 
цих хлопців. І не кож
ні відвідини закінчуються 
посмішкою. Знаєте, як на 
будові.

...Обідається з апети
том. Ще б пак. Такий 
борщ та після такої робо
ти! За столом і Іван Васи
льович РомаиовськнЙ — 
секретар партійної органі
зації.

— Прибув до вас, хлоп
ці, теж спробувати юціки 
не з домашньої печі...

— Просимо.
Кілька днів тому в цей 

час слухали, як Іван Васи
льович розповідав про 
міжнародну Нараду кому
ністичних партій в Моск
ві. На цей раз захотіли 
взнати про події за рубе
жем.

— А тепер про справи 
сімейні.

Цс вже Василь Трохп- 
мович Досужий, началь
ник дільниці.,

— Йдемо ми непогано. В 
усякому разі сто десять 
процентів даємо. А от з 
матеріалами не все гаразд. 
Ще Гіде цегла у відходи, 
ще ії розчин губимо. Чи не 
з вами ми брали зобов’я
зання про зниження собі
вартості продукції?..

Василеві Трохимовичу 
«не так вже й далеко за 
тридцять. Проте досвіду 
має достатньо, бо він чи 
не один з ветеранів буді
вельної організації. Досвід
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З святом вас 
сшритзхі, 
дужі, 
загаптовані!

керівника допомог йому 
відшукати внутрішні ре
зерви. Порадились буді
вельники, вирішили: про
дуктивність праці підви
щити на три проценти. Що 
це таке? А це — продук
ція па кілька тисяч карбо
ванців. Саме тих тисяч, 
котрі допоможуть ввести в 
ньому році ще ОДНІ! телят
ник. Той, який па мові бу
дівельників зветься «не 
пусковим».

Молодь трудиться по
руч з старшими. Вчитись є 
у кого. По десятку років 
працюють в бригаді Д. 10. 
Ключник, І. Р. Власенко, 
І. Є. Ткаченко. За плечима 
бригади — школа в селі 
Сосновці, склад міндобрив 
в колгоспі імені Кірова, 
свинарник в колгоспі імені 
Крупської...

Зараз закінчують кладку 
фронтона. А надійде авто
кран... А ось і він.

Петро Зозуля під’їжд
жає до будови, встанов
лює машину в робоче по
ложення.

— Хлопці! Ви не проти 
попрацювати сьогодні де
що довше? Завтра мене 
чекатимуть на корівнику в 
колгоспі імені Кірова. Хо
тілось би завершити ваше 
перекриття.

їх вмовляти не доводи
ться. Потрібно, так по
трібно.-

...Дивна мелодія у кра
на. То вій стиха наспівує, 
потім, набравшись духу, 
переходить на високі ноти. 
Це тоді, коли над прольо
том пропливає залізобе
тонна плита. 1 знову пе
реходить на добродушний 
бас. Плита на місці.

В ці звуки вплітається 
хіба що голос жайвора, 
бо ж поруч — поле. Ними ії 
закінчується трудовий день 
будівельників, хлоппів 
бригади Григорія Правила 
з Олександрійського «Між
колгоспбуду», які виріши
ли будь-що закінчити тру
довий рік до Жовтневих 
свят.

Б. КУБАНСЬКИЙ,
Колгосп «Іскра» 
Олександрівського 
району.

БЕСІДА З ЗАСТУПНИКОМ ЗАВІДУЮЧО
ГО ВІДДІЛОМ СПОРТИВНОЇ І ОБОРОН
НО-МАСОВОЇ РОБОТИ цк ВЛКСМ ВІКТО
РОМ ЄРЕМЕНКОМ.

Нинішнє СВЯТО т— ювілейне, бо вже тридцять ра
зів наша країна відзначає День спортивної моло- | 
дості. Є ще одна особливість цього традиційного І! 
огляду радянського фізкультурного руху: він про
ходить в рік 100-річчя від дня народження В. І. Ле
ніна. А тому повинен стати особливо . показовою 
демонстрацією сили, спритності, вимогливості під
ростаючого покоління, його готовності захищати 
свою соціалістичну Батьківщину, справу миру :у 
всьому світі.

У Постанові ЦК КПРС «Про п'ятдесятиріччя 
ВЛКСМ та завдання комуністичного виховання моло
ді» було ще раз підкреслено, що комсомол зобо
в’язаний бути ведучою силою в розвитку фізкульту
ри і спорту серед молоді. Нещодавно ЦК ВЛКСМ 
разом з ВЦРПС, ЦК ДТСААФ, Комітетом у справах 
фізкультури прийняв постанову про проведення в 
1969—1971) роках Всесоюзного огляду спортивної і 
оборонно-масової роботи первинних комсомоль
ських організацій і всесоюзного екзамену комсо- ] 
мольців і молоді по фізичній і військово-технічній | 
підготовці.

Цей огляд вже старіував — в День радянської | 
молоді, 29 червня. Зараз йде його перший етап, ( 
який продовжуватиметься до квітня ювілейного ро
ку. Кожний юнак і дівчина повинні будуть пройти 
одинадцять видів випробувань, сім з них — обов'яз
кові. Щоб екзамен був добре складений на всіх 
трьох його етапах, зараз скрізь розгортається ве- 
лика робота комсомолу яри підтримці профспілок 
і комітетів ДТСААФ, направлена на розширення вже 
діючих спортивних баз, стадіонів, басейнів і будів
ництво нових. Багато робиться, щоб підготувати тре
нерів, громадських інструкторів. Відкриваються вса 
нові спортивні і військово-спортивні табори. І не
хай Всесоюзний день фізкультурника стане першим 
проведенням підсумків вже зробленого і о той же 
час стартовим майданчиком для найрізноманітніших 
масових спортивних заходів: змагань, кросів, пробі, 
гів на призи і кубки міста, району, села, заводу.

Переможців чекають цікаві і
зи — серед них спортивне устаткування, інвентар 
для туристських таборів і інше. Але головний ре
зультат Всесоюзного огляду і всієї масової спортив
ної роботи — це здоров’я підростаючого поколін
ня. Ми впевнені, що ювілейний огляд стане великим 
поштовхсГм для масового розвитку фізкультурної і 
оборонно-спортивної роботи. До речі, в день святе 
в Москві будуть вручені нагороди Ленінського ком
сомолу — почесний знак «Спортивна доблесть» т- 
групі видатних спортсменів країни. Тоді ж відкри
ється і X літня Спартакіада профспілок. Бід усієї 
душі хотілося б побажати успіхів усім .учасникам.

Важливо, щоб у кожної молодої людини вироби
лась любов до спорту, ввійшли 8 звичку заняття 
ним — від щоденної ранкової гімнастики до участі 
у великому огляді.

Людина відповідає за своє здоров’я і перед сус
пільством, і перед майбутнім. Ми думаємо, що все- 
таки не зайвим буде на звітно-виборних комсо
мольських зборах запитувати кожного комсомольця 
про його особисту участь в спортивній роботі.

Комсомолу країни, юним фізкультурникам дове
деться немало попрацювати — відмінно провести 
всі етапи Всесоюзного огляду, присвяченого ювілею 
Володимира Ілліча. І цим самим сприяти широкому 
розмаху масового фізкультурного руху серед мо
лоді.

І

МП у J «зоом/ду»
і різноманітні при- І 
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зводим_______
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО 
МОСТИ

Після лакінчеиня Димнтровського профтехучилища № 5 
Наташа Жежеря прийшла в бригаду мулярів, яку очо
лює досвідчений бригадир Іван Ілліч Кумгир. Тут на бу
дові зустрілась і подружила з Михайлом Артемснком. 
За рік, що минув, Наташа І Михайло Арте.менкн брали 
участь в будівництві трьох стокваргирних будників в 
місті Олександрії. Всім членам брніадн. в тому числі 
Наташі та Михайлу (будівельне управління № 3 тресту 
«Кіровоградвуглебуд») вручені значки «Ударник кому
ністичної праці».

На фото: кращі мулярн, подружжя Наташа * 
Михайло АРТЕМЕНКИ.

Фото В. КОВПАКА.

ПП ОГО ВЕЧОРА йшов дощ. 
А Величезні краплі важко 
падали на бруківку і з шу
мом текли геть. Здавалось, 
що все пливе перед очима. 
Контури бетонних громад, 
осьова лінія ра асфальті, ян
тарні краплі світлофорів, 
весь мікрорайон № 2, що на 
Черемушках, плив, захли
наючись від літнього дощу.

— Чи й у тебе перед очи
ма пливе теж, Василю? — 
запитав новенький, міцно 
тримаючись за кріплення 
балкона.

— Спочатку було, а тепер 
ні. Звик. А взагалі, профе
сія монтажника не терпить 
ніяких звичок. її, певно, 
треба любити. З усіма не
приємностями, з усіма радо
щами, — мовив у відповідь 
Василь Кравчук.

А дощ не переставав. 
Монтажники зробили неве
личкий «перекур». Сиділи 
прямо на балконі.

Василь міркував вголос:
— Через день-два і в дьо, 

му крупнопанельпому домі 
з’являться новосели. Ось, 
може, з цього вікна лунати
ме пісня, тут, на балконі 
бавитиметься рожевою ляль
кою мале дівча. А оп в 
тій квартирі житиме худож
ник. або, принаймні, якийсь 
інженер. Звідси он які крає
види чудові! Завтра, обо
в’язково завтра, засвітитіюя 
електрична лампа і па п’я
тому поверсі, па останньо
му. Аби тільки не Дощ. За
кінчили б сьогодні...

Так завжди. Вогням, світ
лим і радісним, йти в небо. 
А йому — на новий об'єкт.

Сумно, звичайно...

Скільки треба часу для 
того, щоб вага металу ста
ла не тільки звичною для 
рук, а й чимось просто необ
хідним? Щоб секретар ком
сомольської організації трес
ту «Кіровоградпр о м б у д» 
Анатолій Василенко або ви
конроб Анатолій Носов- 
ський, замислившись на хви
линку, відповів:

і-

З.Е1Ї./ІІ
тва від

Кращий 
ласка.
Хлопець

монтажник?
Василь Крав- 

перший
Будь 
чук. 
класі

...Перший його робочий 
день був у червні минулого 
року. Дізнався, що на будо
ву. потрібні монтажники. 
Прийшов у відділ кадрів і 
по-військовому: «Демобілі
зований Василь Кравчук. 
Комсомолець...».

Прийняли.
Монтажником став не від

разу. Довелось чимало ро
бити різноробочим. В пер
ший день бетон підносив, 
прибирав з території сміття, 
щось подавав. Та разів 
двадцять на верхній май
данчик бігав. Гляне вниз, на 
Кіровоград...

просто примітна споруда на
шого міста. Буде, як і те
пер, третій будинок, п’ятий 
поверх, на якому довго по

ловинно везти зав- • зи вся з віконними сплетіння
ми. Тут, на даху п’ятого, в 
лютому вирвало скаженим 
вітром рукавицю, і ніколи 
було.бігти за повою: прива
рювали стояки. Залишив па 
них, заморожених, клапті 
шкіри з долоні...

А це—четвертий будинок...
— Ми тоді з Володею ізо

ляцію балконів вели, Підхо
дить бригадир/Посміхнувся: 
«Порядок!» — каже. Пер
ший раз похвалив.

— День будівельника де 
зустрічатимеш?
’—’В інституті. Я складаю 

іспити в політехнічний. Як
раз буду здавати фізику.

Любить свою роботу. Це 
помітно. Нові Чсрсмушки — 
це для нього все...

А зараз — вечір. І соняч
не світло поволі ковзає до 
землі по чітких лініях скла, 
бетону, металу. Від самі
сіньких верхівок дерев.

-— Жаль буде розлучатись 
цим об’єктом?
— Не знаю.
— Часто приходіїтимеш 

сюди?
— Звичайно...
...Буде у Василя Кравчука 

новий будмайдан. Продов
ження біографії, у якої є 
добрий початок. Його чер
гове везіння. Буде...

Тому, що ми обов’язково 
повинні будувати.

Щоб рости від землі... 
Л. МАРКІДОВА.

Трест «Кіровоград- 
промбуд».

— Монтажником стати — 
то моя іце дитяча мрія. І, як 
бачите, повезло, чи що...

Можливо... Тільки таким, 
як він, 
жди. Обов'язково. Я в цьо
му впевнена, дивлячись, як 
він вільно себе почуває на 
двадцятпмстровій висоті.

1 оберемок стальних пру
тів у впевнених руках .. ІЇІн-

• ;-с-

на-рокий монтажний пояс 
дійно обхоплює фігуру...

Тісна металева клітка, в 
якій знаходишся ти, повисла 
в небі, під козирком будня- ? 
ку, високо над старими кіро
воградськими дахами, над 
гулом площі Миру...

—Не кожен на таке спро
можний,—говорить бригадир 
А. Крикунснко. — Особливо 
взимку на морозі. Бувають 
такі, що не витримують і 
йдуть звідси...

Ідуть новими вулицями 
мікрорайону люди. Закида
ють голови до найвищого 
поверху.

Це, Мабуть, добре: робити 
своїми руками те, чим по
тім буде гордитись кожен. 
Тільки тебе буде не

з

БО ЛЮДИ
НАС
ЕКЗАМЕНУЮТЬ

ІЦс о школу ходила, лаздрнла своєму бать
кові. Будівельник він у мене. І літа в нього 
зараз не ті. але вельми ще не покинув: в 
колгоспній бригаді працює.

Чн, може, батько, чи оті дівчата в голубих 
спецівках, що зводили стіни нової школи, 
спонукали мене теж вибрати цю професію.

Спочатку, після школи, місяців зо три пра
цювала швеею. Але скоро збагнула, то т<> 
не моє діло. Покинула. І ось вже четвертий 
рік працюю штукатуром. В цій же бригаді, 
де я групкомсоргом, трудиться моп сестра Зоя, 
В нашому колективі вже стало традицією, 
кожного року, коли учні міського профтех
училища № 2 йдуть на практику, брати У 
бригаду кілька дівчат. І вже будьте певні, 

знову

Володимира Ілліча Леніна 
(виконати план на 130 процен
тів). не таке легке, якщо враху
вати, що пашу бригаду часто 
переводять на ремонтні і пус
кові об'єкти, де, як кажуть, не 
розвернешся. Та злагоджена ро
бота всієї бригади вже з®* 
раз говорить, що мн зможемо 
набагато перевершити своє зо
бов’язання. Та й не тільки зла
годжена робота допомагає в 
цьому. Змагання з бригадою 
штукатурів Валентини Соко
лової заставляє нас ще раз 

свої можливості у боротьбі за 
. ... ~г.--------------------- ( (1 робочому

справи, 
розмову за навчання.

бригаду кілька дівчат. І вже будьте 
що після закінчення Училища вони 
прийдуть в наш колектив. Так було і нього 
року. Випускників Зіву Задиру, Галю 
Сердюк, Галю Шлінчак і інших направили в 
бригаду, де вони не проходили практику. 
Дівчата попросились саме до нас. бо тут 
здобули перший гарт будівельника. Не за
питувала, іцо їм сподобалось у роботі на
ших комсомольців, але видно з перших днів, 
що Дівчата намагаються працювати нарівні 
.« досвідченими штукатурами Галиною Олій
нії 4, Надійною Боєой. Ніною Цимбаленко.

■ Зразу ж. коли прийшло поповнення, комсо
мольський актив бригади турбується, Щоб 
молоді будівельннкн відчули за них піклу
вання. Не все спочатку, звичайно, виходить 
у них. На «летучках», які ми влаштовуємо 
кожного дня перед зміною, обговорюємо 
план роботи. Де важко, поряд з випускинця- 

Ьми ставимо хороших будівельниць. У них є 
чому повчитись. Це дає свої наслідки. Зо
бов’язання, яке бригада пгяла до ювілею

——

Галю

перевірити с__. ____ ,
першість. По обіді збираємося 
порядку, вирішуємо КОМСОМОЛЬСЬКІ 
Ось нещодавно вели р;;."“ гг 
Вчаться в нас всі. Але як? Про це доповідає 
на зборах член комсомольського бюро брига
ди Зоя Куріиина.

Цього року в школи робітничої молоді пі
дуть Дівчата, які поповнили нашу бригаду. 
А Галя Сердюк вже складає екзамени до бу
дівельного технікуму.

По черзі, кожна комсомолка проводить в 
бригаді ленінські читання, знайомить з нови
нами життя області, республіки.

Відпочиваємо також разом. Нещодавно по
бували в Світловодську, Коневі, де поклали 
на могилу Т. Г. Шевченка квіти.

Коли проїздили містами, я бачила, як дів
чата ненароком подивлялися на величні 
будови; порівнювали, мабуть, з тим, що по- 
будувалн самі. А порівнювати є з чим. У 
стокоартирипх будинках, хлібзаводі, гурток 
житках зберігається і'і наша доля роботи, 
теплота комсомольських рук. Зараз поспі
шаємо. Бо дали слово авіаторам закінчити 
навчальний корпус до їхнього свята — Дня 
авіації.

Кожного разу, після зміни, коли вішаєш 
спецівку, замислюєшся, чи все зроблено за 
день, то недороблено? А що вже говорити, 
копи здаємо будинок? Хвилюємось, бо люди 
нас екзаменують...

Лариса БАІҐИЧ. 
груїікомсорг, бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади штукату
рів БУ № 2, депутат міської Ради 
непу та її в трудящих.

Валерій ГОНЧАРЕНКО

IIА ЛУКАХ
ОБРІЇВ
8 краю голубих шляхів,
Які я не ЕСІ сходив,
В краю і вітрів, і мрій 
Іскриться початок мій.
Там кельма моя співала
Про дня лазуровий вулик, 
Про світлі гучні квартали — 
Пунктири стрімчастих вулиць.

В краю молодого листя
І росяного серпанку
Моє комсомольське місто 
Лежить на долонях ранку. 
В країні будов надхмарних 
Майбутнього мріють обриси, 
Де стріли висотних кранів 
Завмерли на луках обріїв. 
Гей, цеглиі Міцного розчину! 
Нема ні жалю, ні розпачу. 
Є кладка надій весінніх, 
Риштоаки із ранків синіх.
Я — муляр доріг стокрилих, 
Що справами марять добрими... 
І роки мої, як стріли,
Лягають на луки обріїв.

РАПОРТ - 
У КВІТНІ 
70-ГО

ВІРНІСТЬ
СЛОВУ

Леонід Лементарьов став 
комсомольцем в сільському 
професійно-технічному учи
лищі, де він навчався на 
механізатора широкого про
філю. • .

Після закінчення училища 
Леонід приїхав працювати 
у рідний колгосп «Дружба» 
Маловисківського району. 
Тут він разом з комсомоль
цями Володимиром Воло- 
шинським, Леонідом Лима
рем, Миколою Соломахою 
організував комсомольсько- 
молодіжну ланку по виро
щенню кукурудзи. Молоді 
механізатори не здавали

першості у виконанні норм і 
якості робіт. Далися взнаки 
трудове завзяття, вивчення 
досвіду передових механі
заторів, таких як комуніст 
Олексій Кушніров. В мину
лому році хлопці одержали 
по 40 центнерів зерна ку
курудзи на площі 200 гек
тарів.

Але вони розуміли, що на 
землях колгоспу «Дружба» 
можна виростити ще більші 
врожаї. І коли на початку 
цього року одеські хлібо
роби звернулись з закли
ком до кукурудзоводіо рес
публіки боротися за 50 цент

Дев'ять 
поверхів 
радощів

Кіровоград.
,.. € ще один Дев'ятиповерховий.

Фото 10. ЛІ НАШИ И ЦОБА,

нерів качанистої з гектара, 
комсомольці зразу відгук
нулися на нього. Порадив
шись з секретарем комсо
мольської організації, з 
правлінням колгоспу, меха
нізатори комсомольсько-мо
лодіжної ланки вирішили 
виростити при мінімальній 
затраті ручної праці по 
60 центнерів зерна куку
рудзи на площі 200 гектарів. 
Обюворизши свої можли
вості, твердо заявили:

— Будемо боротись за 
приз «Золотий качан»!

Цей приз установили рай
ком КП України і райвикон

ком для механізованої лан
ки, яка стане переможцем 
у змаганні.

Під час сівби кукурудзи- 
молоді хлібороби працюва
ли у дві зміни. На їхньому 
агрегаті весь час майорів 
червоний вимпел. Вони пер
шими закінчили сівбу куку
рудзи, провели досходове і 
післясходове боронування. 
А як тільки у рослин з’яви
лася друга пара листочків, 
механізатори розп о ч а л и 
Міжрядний обробіток план
тацій. Тричі провели спушу
вання міжрядь з одночас

ним знесенням мінеральних 
добрив. І стоїть зараз куку
рудза, як ліс, листя у неї 
зелене, широке.

В ці дні хлопці збирають 
врожай — адже за ними 
закріплено ще зерновий 
комбайн «СК-4». їм нале
жить викосити і обмолотити 
200 гектарів пшениці, ячме
ню, вівса. Комсомольський 
екіпаж Леоніда дав слово 
закінчити жнива за вісім ро
бочих днів. Половину визна
ченого вже зроблено.

В. КРАВЧЕНКО- 
Малопнсківськпй район.
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ф 1619 НИЗОВИХ колекти
вів фізкультури діють на Кі- 
ровоградіцині. Вони об’єдну
ють понад 329 тисяч фізкуль
турників, до послуг яких —• 20 
Стадіонів, 753 футбольних по
ля, 481 комплексних спортии- 
ііих майданчики, 3068 волей
больних і 1152 баскетбольних 
майданчики, 52 туристських 
бази.
0 3 фізкультурниками пра

цюють 1196 кваліфікованих 
тренерів і педагогів, 505 з них 
мають вищу спеціальну осві- 

•_ _,з — 18 
інструкто- 

) і лекто-

ту і 199 — середню. А ще 
тисяч громадських і 
Рів, суддів, тренерів 
рів.
0 3 часу виходу Постано- 

•ви цк КПРС і Ради 
СРСР про заходи по дальшо
му розвитку фізкультури 1 
спорту (1966 рік) в області 
відкрито зо нових спортивно- 
гімнастичних залів, 36 комп
лексних спортивних майдан
чиків. п’ять дитячих спортив
них шкіл (дві в Кіровограді, 
по одній в Гайвороні, Долин
ці, Олександрії), кілька ста
діонів (в Малій Висці, Ново- 
архангельську, Ловом иргоро- 
ДІ, «ІОпнй піонер» в обласно
му центрі).

Міністрів

Сотня перша, 
сотня друга,,.
0 Колективи фізкультури 

Агрегатного заводу, ШВЛП, 
Семеиівсько - Головківського 
вуглерозрізу м. Олександрії, 
колгоспу »Україна» Знам’ян- 
ського району, колгоспу «Іск
ра» Олександрійського району, 
міськпрофтехуінлиіца № б 
їм. Кіровограда — кращі в об
ласті.
0 Команда ШВЛП вийшла 

в цьому році переможцем 
спартакіади навчальних за
кладів цивільної авіації 
СРСР,

Q Станіслав Резодубов (за
вод «Червона зірка») став 
чемпіоном спартакіади Україн
ської ради профспілок з кла
сичної боротьби у найлегшій 
вазі.
0 Студентка Кіровоград

ського педінституту Світлана 
Венгср зайняла перше місце 
із спортивної гімнастики на 
спартакіаді факультетів фізич
ного виховання, яку проводило 
Міністерство освіти України.0 Студентка цього ж інсти
туту Олександра Садовнича на 
міжнародних змаганнях на 
на приз Імені братів Зна.мен- 
ських в Одесі кинула спис на 
Б4 метри 22 сантиметри. Вона 
стала кандидатом п олімпій
ську збірну країни.
0 Звання майстрів спорту 

СРСР з класичної боротьби 
присвоєно робітникові заводу 
«Червона зірка» М. Сушко і 
тренеру ДСШ цього ж під
приємства К. Гаиіеву.
• .За півроку н області під

готовлено -21 кандидата в май
стри спорту. Серед них — 
самбіст А. Кривошея, велоси
педист її. Теслепко. шахіст 
Н. Мартиненко, плавець Б. Си- . 
ничхіїї та інші.

gS Норматив першою спор
тивною розряду виконали 121 
фізкультурник, другого — 
1361. третього — 10S9 і юна
цького -- 13510 фізкультурни
ків.

Молодий зіомунар**- - З отор<
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-Іотування почалися ще звечора.
В комітеті комсомолу ні па хвилю не зачиня

лися двері.
— Валерій, а наметів вистачить?
<— Може, ще м’ячів купити?
— Туди б nie тенісний стіл...
Валерій Замковий, секретар комсомольської 

організації локомотивного депо робить якісь 
записи в блокноті. Потім встає з-за столу: „

— Ти, Славко, їдь до ставу. Там, здається, 
два водних велосипеди несправні. 1 одноразово 
підчепури городошні майданчики...

Спухаєш розмову між хлопцями і одразу не 
збагнеш, до чого тут йде така копітка підго
товка. Нарешті, всі залишають кабінет свого 
комсомольського ватажка. І Валерій пояснює:

—- Завтра — субота. Треба ж гарно відпочити. 
То оце ми на спою турбазу збираємось. Майже 
сто чоловік поїде. Більшість з них — фізкуль
турники. Там, на березі ставу, завтра знайдуть 
для себе діло баскетболісти, волейболісти, горо
дошники. Інші — на човни, водні велосипеди ся
дуть. А е такі, що не уявляють собі відпочин
ку, якщо не зловлять карася, або не назбирають 
корзину грибів. І оце ми для всіх стараємось. 
Аякже! Люди попрацювали, А тепер за два дні 
відпочити мають право, як годиться...

Валерій бере телефонну трубку, кудись дзво
нить, просить принести списки цехових волей
больних команд.

І тоді я:
— Виходить там, на турбазі, справжні спор

тивні змагання будуть?
— Звичайно. Ми проводимо свою спартакіаду 

«За_здоров’я і довголіття». В пій беруть участь 
здебільшого залізничники старшого вїку. Одно
разово триває ювілейна спартакіада депо. Тут 
вже більша масовість — понад вісімсот чоловік 
зайняті.

Валерій розгортає списки цехових команд, гра-

фіки проведення змагань. Ось виве
дена цифра: 338. Це — число спорт
сменів, які візьмуть участь у фі-. 
пальних спортивних поєдинках. Вже 
змагалися легкоатлети. їх було 
п’ятдесят. Перемогу здобули юнаки 
та Дівчата експлуатаційного Цеху, 
А волейболісти •— найсильніші в 
апаратному. Призерами змагань з 
баскетбола стали спортсмени чеху 
підйомно-транспортного обладнання. 
На черзі — нові поєдинки: змага
тимуться ЗО шахістів, 60 гандболіс
тів, 25 городошників, ЗО тенісистів, 
75 футболістів...
цифри можуть бути яскравим свід- 

" ’янсько.му локомотивио-
ТІЛЬКИ _..-те

чениям того, то у Знам’;------------ —
му депо фізкультура і спсрт в неабиякій пошані, 
Є масовість, Є майстерність. Серед спортсменіи 
— 130 третьорозрядників, 25 другорозрядиикіп, 18 
першорозрядників. А коли закінчиться в лепз 
спартакіада, десятки юнаків та дівчат попов-« 
пять число спортсменів масових розрядів. Інші— 
підвищать свою майстерність Ше на один та
бель. Саме про це мріють помічник машиніста 
Володимир Голубничий (легкоатлет, другороз- 
рядник), слюсар Анатолій Лукннов (гандболіст, 
першорозрядник), машиніст Євгеній Воровськнй 
(рекордсмен депо з бігу на 100 Метрів, ДРУ- 
горозрядник), слюсар Володимир Савельев (важ
коатлет, другорозрядннк), технік Вікторія Щег
лова (баскетболістка), найкращий молодий ма
шиніст депо Вадим Рій (шахіст, першорозряд
ник) та багато Інших їх ровесників.

Наблизити свою мсту Цим юнакам та Дівча
там нині допомагають інструктор по фізкульту
рі 1 спорту Сергій Горбань, громадські тренери 
Анатолій Лукннов. Віктор Грібов, Іван Ткачен
ко, Борис Бсвз, Микола Михайлов.

Про кращих фізкультурників депо знають не 
лише на підприємстві. Залізничники завжди се
ред перших, коли тривають районна та міська 
спартакіади. І тут п числі призерів легкоатлети, 
футболісти, волейболісти, городошники, стрільці.

...Завтра в них свято. Завтра вони знову виру
шать на свою турбазу. Волейболісти візьмуть в 
руки м’яч, городошники — биту... А ті. хто пра
цюватиме в цеху чи на тепловозі. обов’язково 
після зміни з’являться на спортивний майданчик, 
що біля гуртожитку, прийде на стадіон.

Залізничники покажуть свій гарт, свою силу, 
свою красу...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

ЗНОВУ—дипломи
Щодіїя, коли 

боту в 
завжди 
ридорі 
пати 
Тут — 
дипломи. І втішно 
за хлопців та дівчат, 
бороли в напружених спортив
них поєдинках ці почесні на
городи. Ненароком згадується 
моє босоноге дитинство, коли 
я разом з іншими сільськими 

на забур’я- 
за старезним 

разів на день 
клеїли, зшива- 
чемпіоиом се-

я йду на ро- 
артільну контору, то 

зупиняюсь в цьому ко- 
і задивляюсь на експо- 
«Спортивного кутка», 
десятки грамот, кубки, 

мені стає 
які вк-

хлопцями бігав 
нено.му майдані 
м'ячем. Кілька 
лагодили його: і 
ли. Найкращим 
ред нас був той, хто найдаль
ше і найвище заб’є того м'я
ча.

Так було недовго. Бо артіль, 
ставши міцнішою і багатшою, »

одразу допомогла сільським 
спортсменам. Ось уже більше 
двадцятії років за колгоспні 
кошти хлопці та дівчата купу
ють спортивний інвентар. Є в 
нас і свій інструктор по спор
ту. Цс—Олександр Сухоруков. 
ГІід його керівництвом кол
госпні фізкультурники облад
нали хороші спортивні майдан
чики. Є свій стадіон. Систе
матично працюють спортивні 
секції: тренуються волейболіс
ти, футболісти, легкоатлети, 
тенісисти, стрільці. Виступаю
чи на районних змаганнях, на
ші спортсмени завоювали при
зові місця з волейбола та лег
кої атлетики. З найкращого 
боку показали себе волейболіс
ти Микола Куценко, Анатолій 
Трухан, Олег Рибалко та Пет
ро Якуша. А серед легкоатле
тів найвищу майстерність про-

демонстрували Галина Сухо
рукова, Люба та Піна Єфріни, 
Олександр Шумейко.

А оце наші хлопці та дів
чата мали ще одне випробу
вання — вони поїхали в Но- 
вомиргород, щоб помірятися 
силами з кращими сільськими 
легкоатлетами області. І знову 
був успіх — вони завоювали 
четверте призове місце.

В ці дні в селі триває кол
госпна спартакіада, присвяче
на 100-річчю з дня народжен
ня В. І. Леніна. А колгоспні 
футболісти беруть участь в 
першості району з футбола,. 
Вони — серед лідерів зма
гань.

М. КОВАЛЕНКО, 
рахівник колгоспу імені 
Жданова Світловодсько- 
го району.

Судіть самі. Люда булл однією з найкра
щих спортсменок області. Входила до складу 
збірної команди Кіровограшцпни а худож
ньої гімнастики. Потім була включена В 
юнацьку збірну (України, та захворіла і не 
брала участі у змаганнях. Яка прикра ви
падковість. але ж що вдієш. .
\ Вчилася Людмила п школі блискуче. 
Швидше від усіх розв'язувала приклади з 
математики. її твори з літератури були од 
ними з найкращих в школі, захоплювалась 
вола фізикою і малюванням. Тож поруч з

еіідітші чорнявії дівчи
на у червоно-білому спор
тивному костюмі виконува
ла вправи. Зеленіло під 
ногами поле стадіону. Си
ніло небо, по якому плив
ли хмарини. І спортивний 
шарф, теж як хмаринка, 
плив над нею. Спортсмен
ка виконувала вправи з за
хопленням, легко, без зов
нішнього напруження, наче 
бавилась. Рухи її були

гранично чіткими, впевненими і плавними. 
.То було єднання ліризму з пластикою і фі
лігранною технікою виконання. Сполучення, 
набуте роками наполегливої праці. То оула 
майстерність, яка межувала з мистецтвом. 
Замріяність гихого вальса, змінялася стрім
кими стрнбкамн-шпага.тами. І важко було 
збагнути. Що це.: вправи гімнастки чи та
нок балерини.

Такою побачив дівчину фоторепортер 
М. Селючойко і назвав свій фотоетюд «В по
льоті». Такою її побачите і ви, коли до рук 
вам потрапить червневий номер журпдлу 
«Старт». За кілька днів розійшовся він по 
іншому місту. Та небагатьом відомо, що 
дівчина, яку- ви бачите па першій сторінці 
обкладинки, — наша землячка. майстер 
спорту з художньої гімнастики Людмила 
Михайлова...

Восьмирічною дівчинкою, тримаючись за 
міцну таткову долоню, прийшла вона па пер
ше своє тренування в Кіровоградську дитячу 
спортивну школу. Перший тренер Софія 
Олексіївна, перші поки що нескладні вправи, 
вдачі І помилки. Та вдач було більше —• Дів
чинка мало неабиякі здібності до гімнастики. 
1 все частіше Люда ставала переможницею 
змагань, поступово підвищувала свою май- 
ргерпІСть. Спочатку одержала третій спор- 
ттізнпй розряд з художньої гімнастики, потім 
другий перший. Швидко спливали роки. Не
забаром вже Люда працювала за програмою 

1.«— кандидатів у майстри спорту,
і ’ І хто цс вигадав, ніби серйозне ставлення 

до спорту заважає відмінному навчанню в 
. школі? Люда довела, іцо заняття спортом 
І аиігрохп не перешкоджають успішному нав- 
і чанню. Навпаки, спорт робить людину зібра- 
Яс ною, цілеспрямованою, загартовує волю, під- 
Дк внщує працездатність.

тільїс
хист?

грамотами за спортивні досягнення лежать 
шкільні грамоти за успіхи в навчанні.

Не раз чулося: «Людо, допоможи розв’я
зати приклад». «Доведи, будь ласка, теоре
му». «Людо, а розкажи-но...». Так звертали
ся до неї товариші. І це було цілком при
родно, бо дівчина завжди готова відповісти, 
допомогти, роз’яснити складний матеріал- 
Прп цьому ніколи пе скаржилась, що в неї 
обмаль часу. А день її був розрахований до 
хвилини. Зранку — тренування, потім треба 
готувати уроки, після обіду — до школи. Та 
ще участь у шкільній самодіяльності. Побу
ло такого святкового концерту чи шкільно
го вогника, щоб Люда не виступала. А зма
гання? Рідний Кіровоград. Київ, Львів, Чер
нігів, Запоріжжя. Черкаси, Гомель <— через 
ці міста проліг її спортивний шлях.

Добра слава, відомість не минули Люду. 
Але вони не запаморочили їй голову. Навпа
ки. Люда ставала ще вимогливішою до себе.

ще наполегливіше працювала. Копіткий труд 
відплатив сторицею: в сімнадцять років н-: 
її грудях ЗДсріблився значок майстра спор
ту з художньої гімнастики.

Та не така Люда, шоб заспокоїтись на до
сягнутому. Як і раніше, багато тренувалась, 
відмінно вчилась, організувала в рідній 1І-й 
Кіровоградській школі секцію художньої 
гімнастики. І працювала в ній тренером. Не 
було дня, щоб малюки не юрбилися біля 
дверей 11-го «Б». І хтось з однокласників 
кликав: «Людо, знову твої прийшли!». Вона, 
посміхаючись, поспішала до своїх підшеф
них...

За велику громадську роботу, значні успіхи 
в навчанні і спорті комсомольці одинадцятої 
середньої школи обрали Люду делегатом 
з'їзду комсомолу України. Це було навесні 
1966 року.

Повсппулася додому — і не було кіпця- 
краю розмовам, спогадам про з'їзд, про не
забутню зустріч з Юрієм Гагаріним. (І за
раз. як найдорожчу реліквію, зберігає вона 
фотокартку, на якій зображений перший в 
світі космонавт серед делегатів з'їзду).

Минули за турботами випускні екзамени. 
Підійшов стільки років очікуваний і омрія
ний випускний бал. У Людмили Михайлової 
в атестаті лише п'ятірки. І директор школи 
Микола Іванович Колосник під гучні оплески 
піпускннків, батьків і вчителів вручив Люд- 
милці золоту медаль. Так, цієї нагороди во
на була гідна. Підбігла радісна до мами, 
притулилася, а в очах стояли сльози: чн то 
від щастя, чн то згадала батька... Що ж, 
він нічим не зміг би докорити ЇЙ.

Минуло три роки, як востаннє відгомонів 
шкільний дзвоник. Люда Михайговз вже 
третьокурсниця Кіровоградською Іистпіуту 
сільгоспмашинобудування. І як І ра
ніше, вона у вир) комсомольського життя. 
Двічі товариші обирали її членом комітету 
комсомолу. Бере участь .у студентських нау
кових конференціях. Серед кращих студент
ських праць була і її праця з теоретичної 
механіки — '«Еластичні оболонки», яку вона 
розробляла під керівництвом завідуючого ка
федрою теоретичної механіки Л, Д. Тураевл. 
І як завжди. Люда вчиться тільки на «віл- . 
мінно». Одним словом, успішно складає Ле
нінський залік.

Людмила ПАНЬКОВСЬКА, 
студентка Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарською ма
шинобудування.

Вони з шеренги тих. хто захищає кольори 
прапорів спортивних товариств Кіровограда. 
Знайомтесь: студенти педінституту гімнастки 
.майстер спорту Віра КОВАЛЬОВА та Надія 
КОВАЛЬОВА, червоиозорівець Микола СКЛІ- 
НІЧЕНКО (гандболіст, волейболіст, громад
ський суддя), випускниця СШ № 34 баскетбо
лістка Ольга ЄРОХІНА (з м’ячем) та її подру
ги по команді (ДСТ «Спартак».)

Фото В. КОВПАКА.
_____________________________________________________________
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[члени
УРЯДУ

вона 
груп- 
кар-

«Кривий Ріг. Бригада екскаватор
ників, яку очолює депутат Верховної 
Ради СРСР И. П. Галенко, виконала 
дворічне завдання. З початку року 
перемістила 650 тисяч кубометрів 
ту, заощадивши близько 50 тисяч 
Сованні в*.

Це — з дніпропетровської газети 
«Прапор юності». *

А ось що розповідає про И. П. Га- 
ленка письменник Олександр Титович 
Мельник (родом з смт. Петрового)’.

Б час, коли бригада Роя завершува
ла риття котлованів, у місто Жданов 
до свого близького друга й трудового 
суперника приїхав Посип Панасович 
Галенко — знатний бригадир криво
різьких екскаваторників, депутат Вер
ховної Ради Радянського Союзу, Герой 
Соціалістичної Праці. Уже багато літ

’) Олександр Мельпнк. На бистрині часу, 
Київ, 1968, видавництво «Будівельник». 

про Йосипа Панасовича гучно лунає 
слава на весь Союз і далеко за його 
межами. Один поет влучно назвав Га- 
ленка Всесоюзним Богатирем.

І ось цей богатир іде прямо па май
данчик, де розлягається металевий гур
кіт машин. Іде повільно, спостерігаючи, 
як трудяться екскаваторники, бульдозе
ристи, шофери.

«... Ану як з затратою часу? — зупи
нився на півхвилинкн, позиркує то на 
машину, то на годинник. — Заванта
ження ковша — шість з половиною се
кунд, поворот для розвантаження — 
п’ять, ківш назад — трохи менше п’яти. 
Здорової І автосамоскиди рухаються 
швидко, не простоюють зайвих секунд. 
Молодці!..»

Дякуючи за високу оцінку, М. В. Рой 
з гордістю розповідає:

— Ми за семирічку дали дванадцять 
річних норм. Цей котлован — фунда
мент під нову п'ятирічку.

Галенко, посміхаючись, доброзичливо 
киває головою:

— І в нас дванадцять... правда, з 
трьома десятими.

Над усе Всесоюзний Богатир любить 
людей праці, своїх побратимів по «зе
мельній лівії», які не один десяток ра
зів проводжали свого бригадира в до
рогу за мудрістю, напучуючи роздобу
ти щось такс, що про нього ще її не 
чули. Вірили завжди у свого допитли
вого бригадира.

иви^иии З НАШОГО КРАЮ “

— Уміле використання машин з за
стосуванням ковшів збільшеної місткос
ті, плюс госпрозрахунок, нарощування 
швидкості з. заощадженням робочого 
часу — ось кити, які допомагають пе
ревиконувати річні норми, добиватись 
економії державних коштів, пального, 
матеріалів і зниження вартості робіт.

Це — слова чіашого земляка з села 
Вншнівців Онуфріївського району, члена 
ЦК КП України Йосипа Панасовича 
Галсика.

Кожному будівельникові відоме ім’я 
іншого члена ЦК КП України, теж Ге
роя Соціалістичної Праці, міністра бу
дівництва підприємств важкої індустрії 
УРСР Григорія Кузьмича Лубсиця.

Народився він 1913 року в селі Но
вий Стародуб Петрівського району в 
■селянській родині. В 1931 році закінчив 
Олександрійський технікум механізації 
сільського господарства. До 1933 року— 
механік, згодом — старший механік 
Олександрійської МТС. У 1933—1935 
роках — інструктор-викладач Олексан
дрійської школи механізаторів.

Після закінчення в 1940 році Дніпро
петровського іпженерно-будівель ного 
інституту працював у будівельних трес
тах Запоріжжя, Кривого Рога, Магніто
горська. В 1960—1963 роках Г. К. Лу- 
бенець — перший заступник Голови 
Полтавського і Донецького раднаргос- 
пів. З 1963 року — міністр будівництва 
УРСР, з 1967 — міністр важбуду.

В 1954, 1964 і 1969 роках Григорій 
Кузьмич був у НДР — на конгресі но 
залізобетону, у США — в складі радян
ської делегації будівельників, у Фран
ції — як керівник делегації Міпгяжбу- 
ду СРСР.

Депутат Верховної Ради УРСР Гри
горій Кузьмович Лубеїісць — кандидат 
технічних наук, має понад 80 друкова
них праць. Двома виданнями вийшла 
його книга «Підготовка виробництва і 
оперативне управління будівництвом». 
Цього року видано книгу «Будівництво 
підземних споруд» (у співавторстві).

За його ініціативою трест «Жданов- 
жнтлобуд» перейшов на новий, прогре
сивний метод будівництва з застосуван
ням сітьових графіків. Якщо раніше це
гляний будинок зводили там 16 — 18 
місяців, то, налагодивши випуск вели
ких панелей і блоків, їх споруджували 
уже за 5—4, три з половиною, а в ок
ремих випадках — 1 за два з полови
ною місяці. Нині ж деякі з них зводять
ся за 20—25 днів! А накладні витрати 
скорочуються на 120—150 тисяч карбо
ванців.

Григорій Кузьмич нагороджений дво
ма орденами Леніна, орденом І рудово
го Червоного Прапора і чотири!) меда
лями.

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
зав. лекторською групою обкому 
ЛКСМ України.

ФУТБОЛ j

Кансіон — по-кубинськи пісня. Тем
пераментна, жагуча, вона задзвеніла 
над крислатими кронами тополь і 
осокорів. Її подарували колгоспни
кам артілі імені Куйбишева Олександ
рійського району молоді кубинці, що 
навчаються в нашій країні.

Студенти подорожують по Україні. 
Свій похід вони присвятили 100-річ- 
чю від дня народження В. І. Леніна.

Мета походу? Краще взнати наш 
народ, його трудові будні, плани.

ЛУ1С ЕНРЇКЕ ПЕРЕС: - Я вже 
п’ятий рік навчаюсь. Але без цієї подо
рожі моє уявлення про Україну було 
б набагато біднішим. Те, що ми 
побачили у ваших колгоспах, сягає 
набагато далі меж нашої уяви.

Луїс бачив на току гори добірної 
пшениці. Від /механізаторів він дізнав
ся, що в артілі 31 трактор, 9 комбай
нів і два десятки грузовиків.

Таке господарство йому хотілось 
би бачити у себе на батьківщині.

ХОРХЕ ФЕРНАНДЕС МЕДІНА:
— Ми знаємо виступ Леніна на 

111 з’їзді комсомолу. У вас ми вчи
мось комунізму.

З комунізмом його зв'язує життя. 
Від батька — робітника до нього пе
рейшла пролетарська гордість. І 
коли Республіці стало важко, чотир
надцятирічний Хорхе взяв до рун 
гвинтівку.

«Я вже п’ятий рік на Україні. Щи
ро полюбив ваші танці, пісні, — по
сміхається Хорхе, і додає. — Україн
ські -пісні надзвичайно мелодійні...».

ОСКАР КАРРЕРАС: - Мене вра
жає гостинність і самобутність укра
їнців. Ця поїздка для мене має не 
тільки пізнавальне значення. Я висту

паю перед вами, як один з перших в 
Куби виконавець класичної музики.

БЕНХАМШ РОДРІГЕС ВІДАЛ:
— Навчаючись у Радянському Со

юзі, стаємо не лише спеціалістами. 
Ми наслідуємо ваш досвід боротьби.

Бен у тринад
цять років був уже 
грамотним. В уся
кому разі, вмів 
читати й писати. 
Тринадцяти™' тнім « 
покинув домівку і 
пішов у західні 
провінції острова 
навчати людей 
грамоти. Він цілу
вав хліб, піднесе
ний кіровоградця- 
ми.

АНГЕЛА Г АР
МУ РІС: — Я бага
то читала про ва
шу країну. Та хіба 
книжки можуть 
розповісти про те, 
що я побачила у 
вас?

Ангела спеціалі
зується по техно
логії виробництва 
мінеральних доб
рив. Це потрібно її 
країні, яка назав
жди викреслила з презирливого спис
ку слово «чорношкірий».

„.Бринять гітари. Вилозлюють з 
ножі тумбадорів чіткі ритми пальці 
Хільберто. Вистукують клабе Фернан
до Гелеса. Клара Алонсо співає про 
те, що люди повинні захистити зем
лю від війни. Співає свою кансіон. Її

слухають хлібороби. Кансіон з паль
мового краю.

Б. ТИЩЕНКО.
Н а з п І м к а х : . Бепхамін Родрігсс чи

тав гумореску П. ^лазового <У трамваї». 
Співав Клара Алопсо Гості з Куби 
слухають розповідь про житія українських 
хліборобів.

Фото В. ГРАЧОВА.
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РСНАНШ
НЕ ВІДБУВСЯ

Важкою для кіровеградців вважається команда харківського 
«Металіста». За час перебування у другій грі пі Чіласу «А» су
перники до позавчорашнього матчу зустрічалися' між собою сім 
разів. З них у п’яти випадках перемога була па боні харків ял, 
і тільки два поєдинки закінчилися внічию (0:0 і 1:1). Різниця 
забитих і пропущених м’ячів чудова для харків’ян 10—1.

Таке співвідношення навіть і в ті роки, коли .харківські фут
болісти мали значно краще турнірне становище, ніж наші .зем
ляки, можливо, було до деякої міри внправдащіад., Інша справа 
зараз. Адже кіровоградці перед останнім туром займали ДРУ’У 
сходинку в турнірній таблиці (маючи в запасі оіїіу пропущену 
гру), а харків’яни — шосту.

Ці обставини давали підставу розраховувати на те, що кіро
воградці докладуть усіх зусиль, щоб, нарешті, взяти реванш у 
позавчорашньому матчі, який відбувся на їх полі. Та початой 
зустрічі нічого втішного не віщував їм. Гості без будь-якої роз
відки із самого початку гри почали загрожувати воротам гос
подарів поля. Останні ж витримали цей натиск, який тривав 
недовго, і самі перейшли в рішучий наступ.

Ігрова і територіальна перевага до кінця першого тайму була 
майже повністю на боці наших футболістів. Вони грали тем#' - 
рамсптно. винахідливо, але знову і знову хибували неточним»? 
ударами в ціль. До того ж, добре зіграв голкіпер «Металіста» 
Леонід Савченко. Недарма тренери виставили йому найвищу, 
оцінку.

Одного разу після удару Віктора Квасова по порожніх воро
тах, здавалося, що мети досягнуто, але в цей час захисник Іван 
Матвієнко вибив м’яч майже з лівії воріт.

У другому таймі гра вирівнялася. Навіть часом більш актив
ними були гості. Та єдиний гол, який їх нападаючий РоиуальД 
Юшка забив на 67-й хвилині гри, не був результатом (реалізо
ваної переваги одних над іншими. Причина цьому — недбалість 
кіровоградських захисників, зокрема Анатолія Кравченка 1 
Тіїта Луйка та воротаря Івана Барамбн.

Таким чином, кіровоградці і цього разу не взяли реванш за 
минулі поразки. Нагадаємо, що і в першому колі чемпіонату 
попи програли з таким же рахунком — 0:( (гол.була забито за 
15 секунд до фінального свистка судді матчу). >•■> •

Дублюючі склади цих команд зіграли напередодні внічию —• 
0:0.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 10 серпня. 9.00 — 

Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.15 — Новині). (М). 
9.30 — Для школярів, «Бу
дильник». (ЛІ). 10.00 — «Му
зичний кіоск». (М). 10.30 —
Для школярів. Шаховий клуб. 
(М). 11.30 — Передача з Ле
нінграда. 12.00 — Для школя
рів. «Привіти наших друзів». 
(Варшава). 12.45 <— Наша афі
ша, (К). 12.50 — «Будівничі». 
(Львів). 13.20 — «ТЕК-69». 
(К). 13.55 — :«Нзд Інгулом». 
(Миколаїв). 14.25 — Програма 
передач. 14.30 — «Наш КПФ». 
(Харків). 15.00 — .«Сонячне ко. 
ло». (К). 15.30 — Сьогодні
— День будівельника. (М). 
16.00 — Коннерт до Дня бу
дівельника. (М). 16.30 — Для 
воїнів Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флот у. 
(Ташкент). 17.00 — Фестиваль 
багатосерійних радянських 1 
зарубіжних фільмів. «Підпіль
ний фронт». (2, 3, 4 серії).
(Польща). 18.30 — Програма 
кольорового телебачення. Чем- 
піонат СРСР з Футбола «Тор
педо» (М). — »Динамо.» (М). 
21.15—«Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). 22.00 — Програ
ма кольорового телебачення. 
(М). 23.30 — «Камертон добро
го настрою». (Чернівці).

ПОНЕДІЛОК, II серпня. 
Перша програма. 17.40 — 
Телепісгі. (К). 18.00 — Для
школярів. Те л с а г е н т с т я о 
:«Піонерія». (Кишинів). 18.30 — 
В ефірі «Молодість». (Улья
нове) к). 19.00 — '«Підпільний
фронт». Телевізійний бзгато- 
Гспійний Фільм. (5, 6. 7 серії). 
(М). 20.30 — Інформаційна
програма «Час». (М). 21.15 — 
«Мелодії над Невою». Кон
церт артистів Ленінградського 
театру музичної комедії. (К).

жгяяіиг.
22.55 — На IX Всесоюзній літ
ній спартакіаді профспілок 
СРСР. (М). 23.30 - Нови
ни. (М).

Друга програма. 18.00 ™
'«Брати Васильєви». Докумен
тальний фільм. (Кіровоград).,’

ВІВТОРОК, 12 серпня. ІІсІА' 
ша програма. 10.00 — Нови- 
ні). (М). 10.15 — Для школя
рів. «Умілі руки», (М). 10.45 -Ц 
«Радість іворчості». (Мінськ)), 
11.15 — Концерт. (М). 12.15 -? 
Для школярів. Телеагентство 
«Піонерія». (Таллін). 12.45 Д- 
ТелевістІ. (К). 12.55 - Кінс-і
Журнал та художній фільм 
«Кам’яний гість». (Кіровоч 
град). 14.25 — Наші оголошен
ня. (Кіровоград), 16.45 — Но- 
вини. (М). 17.00 — Програми 
передач. (К). 17.05 — «Салют»; 
«Кличе ліго гомінке». (Чернів
ці). 17.25 — «Гідністю у бо-і 
ротьбі». «Три великі антиімпе
ріалістичні сили». (К). 17.45 -і» 
На ЇХ літній Спартакіаді 
профспілок. (М) 18.30 — Тс-, 
левісті. (К). 18.50 - «За без- 
і'плп РУХУ*. Кінофільм. (КГ, 
19.00 — «Підпільний фронт». 
Телевізійний багатосерійний 
Фільм. (8. 9 серії); (М). 20.50
— Інформаційне програма 
'«Час», (М). 21.30 — «Україн
ські всчоріПіці». (Львів). 22.30
— Кіноіїсурппл, (К). 22.45 ~г 
На ЇХ Всесоюзній спартакіаді 
профспілок СРСР. (М).

Друга програма. 21.30--юЗД 
ножурнал та художній фільм 
•«Кам'яний г’.сг;, (Кіровоград).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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