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ОБЛИЧЧЯМ ДО СОНЦЯ

Фото М, ГЕЛЬМАНА,

ШИМІ

Рік видання КП

Василю, —
— Двадцять 
сам, знаєш

А, можливо, в пам’яті виплив
ло давнє — як

МАТИ ДОЧЦІ 
ЩАСТЯ БАЖАЛА

— І не думай, 
гарячкувала мати, 
років на фермі 
кошт цього хліба..

Василь Федорович погоджу
вався з дружиною. А в думках 
радів. Не даремні 
двадцять років, якщо хоч одне 
з дітей уподобало його робо
ту.

А Люба — причина бурхливої 
дискусії батьків — терпляче чекала 
присуду. 1 лише в хвилини затиш
шя категорично вставляла:

— Не пускаєте зараз, то після 
десятого піду. Однаково буду на 
фермі.

Люба добре вчилася. Восьмирії*

І■ ВИСОКЕ ДОВІР’Я НАРОДУ
.РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ

у

Дедалі ширшого розмаху наби- 
раа виборча кампанія по виборах 
До Верховних Рад союзних рзс- 
рублік. 12 травня почався новий 
важливий етап підготовки до ви
борів: окружні виборчі комісії 
Приступили до реєстрації кандида
тів у депутати.

Відбулися засідання комісій у 
Москві.

.Окружна виборча комісія Бау- 
Манського виборчого округу по 
виборах до Верховної Ради РРФСР 
одноголосно прийняла постанову 
зареєструвати кандидатом у депу-

У ДЕПУТАТИ

Одноголосно прийнятою поста
новою окружної виборчої комісії 
Ленінградського виборчого окру
гу члена Політбюро ЦК КПРС, 
Голову Президії Верховної Ради 
СРСР Миколу Вікторовича Підгор- 
ного зареєстровано кандидатом у 
депутати Верховної Ради РРФСР 
по Ленінградському виборчому 
округу.

Окружна виборча комісія Фрун- 
зенського виборчого округу одно
голосно прийняла постанову заре- 

_ єструвати кандидатом у депутати 
тати Верховної Ради РРФСР по Верховної Ради РРФСР по Фрун- 
Бауманському виборчому округу зенському виборчому округу чле- 
I енорального секретаря Централь- на Політбюро ЦК КПРС, Голову 
ного Комітету КПРС Леоніда Іллі- Ради Міністрів СРСР Олексія Ми- 
ча Брежнєва._____________________ колайовича Косигіна.

ір АНОК в село прийшов не- 
~ сподівано. Над ставом ще 
клубочаться молочні купи ту
ману, а у верховітті вже заплу
тались перші промені. По-вес
няному яскраві і лагідні, вони 
швидко відвойовують простір 
навколо, стукають у вікна, що 
завжди звернені до сонця. І 
на цей поклик на високому 
ганку уже сім років неодмінно 
з’являється русокоса дівчина.

— Здрастуй, сонечко, — при
вітно мружить очі і йде на
зустріч йому. А обличчя мере
жить посмішка. Чи то пригада
ла вчорашню радісну звістку.

ТОРІКЕСТВА
У ЛЬВОВІ

Трудящі старовинного Львова широко відіна- 
чають 100-рІччя з дня народження видатного 
українського письменіїнка-новеліста Василя 
Стсфапикд. 12 травня біля наукової бібліотеки 
Академії Наук УРСР, якій щойно присвоено 
Ім’я відомого майстра художнього слова, від
бувся багатолюдний мітинг, присвячений від
крито пам'ятника В. Стсфаннку,

До підніжжя пам’ятника було покладено 
квіти від ЦК КП України, Президії Верховної 
Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР. а також від 
Львівських обкому 1 міськкому КП України, 
виконкомів обласної і міської Рад депутатів 
трудящих, Всесоюзної ювілейної комісії. Рес
публіканського ювілейного комітеті’ та” гро
мадських організацій.

Увечері в приміщенні театру опери і балету 
Імені їв. Франка відбулося урочисте засідання, 
присвячене 100-рІччю з дня народження В. Сте- 
фаника.

ку закінчила на «4» 1 «5’. Вчителі 
пророкували дівчині дорогу в науку. 
Здібності е. Слоиом, як запевняли 
батьків, Любина дорога — до ін
ституту. І забули всі уболівальни
ки за долю дівчини, що її майбутня 
професія — двадцять метрів від 
хати.

Батьке?, скільки Люба його 
пам’ятає, працював завідую
чим фермою. Маленькою дів
чина бігала дивитись на кумед
них телят. А потім, у школі 
вже, після занять обов’язково 
заходила до батька на роботус 
Покладе портфель, а сама — 
до тьоті Люби. То коровам сі
но рознесе з дояркою, то те
лят допоможе напоїти. У 6—8 
класах візити на ферму були 
вже «узаконені» — заняття з(Закінчення на 3-5 crop)«.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

були ті

Сьогодні минає 35 років з дня відкриття Центрального музею В. І. Леніна
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про це поет; 
ленинское 

сердце

аиживаииі

Найдорожчі реліквії

ООБЛИЗУ Красної площі, в са- 
мому серці Москви, стоїть 

цей будинок: масивний, темно- 
цеглистий—під колір кремлів
ських башт і мурів. Музей В. І. 
Леніна. Це одна з революцій
них святинь нашої соціалістич
ної Батьківщини. Він був від
критий 15 травня 1936 року

згідно з рішенням Централь
ного Комітету партії і Радян
ського уряду.

В музеї нараховується по
над десять тисяч експонатів. 
За роки існування музею його 
відвідали більше 28 мільйонів 
чоловік з усіх кінців нашої пла
нети. Тут багаточисельні твори, 
написані Леніним, його рукопи
си, екземпляри газет «Искра», 
«Вперед», «Прол е г а р и й», 
«Правда», з яких надруковано 
статті Ілліча. Тут —- декрети Ра
дянської влади, підписані твор
цем першої в світі держави 
робітників і селян, рідкісні фо
токартки, особисті речі вождя 
революції, Ось золота медаль 
за успішне навчання в гімназії. 
І тут же красномовна характе
ристика, видана директором 
Симбірської гімназії: «Ульянов 
Володимир. Дуже таланови
тий, постійно старанний і аку
ратний, Ульянов у всіх класах 
був першим учнем і при за-

НА ЦЬОМУ ФОТО ВИ БАЧИТЕ ЛЮБУ МЕЛЬНИЧЕНКО. ПРО ДІВЧИНУ СЬОГОДНІ ЗНАЮТЬ В РІДНОМУ РАЙОНІ, В НАШІЙ ОБЛАСТІ, РЕСПУБЛІЦІ.РОЗПОВІДЬ ПРО НЕЇ ЧИТАЙТЕ В СЬОГОД- НІШНІИ СГОРІНЩ ДЛЯ дівчат—«степовичці».
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Ціна 2 когь,

кінченні курсу нагороджений 
золотою медаллю, як найбільш 
гідний по успіхах, розвитку та 
поведінці...» Тут же партійний 
квиток Володимира Ілліча, йо
го одяг, прострелений есеркою 
Каплан під час замаху на жит
тя генія людства. Копії крем
лівської робочої кімнати. Тут

ні ті пункти — це вже діючі 
потужні електрозузли. Згідно з 
планом ГОЕЛРО намічалось 
виробляти 8,8 мільярда кіло
ват-годин електроенергії за 
рік. Який значний крок зроби
ла країна, втілюючи в життя 
геніальну ленінську формулу: 
«Комунізм — це є Радянська

можна почути живий голос Іл
ліча, в кінозалі подивитись кі
нокадри, зняті за життя В. І. 
Леніна.

Ленін і партія, Ленін І робіт
ничий клас, Ленін і Росія. Ці 
три провідні теми, тісно пере
плітаючись, проходять через 
всі відділи і зали музею, щоб 
злитися воєдино у фінальній 
темі Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

Ось просторий зал. Велика 
карта: близько 900 ниток про
стяглеся на ній від Москви в 
усі кінці країни, до всіх фрон
тів громадянської війни. Це — 
карта воєнних розпоряджень 
В. І. Леніна, наказів, телеграм, 
вказівок, посланих на місця.

Відвідувачі довго залиша
ються біля великого панно: 
Ленін біля карти ГОЕЛРО. На 
ній —- виразні крапки — пунк
ти, де згідно з ленінським за
думом повинні були споруджу- 
патись електростанції. Сьогод-

влада плюс електрифікація 
всієї країни», видно хоч би з 
такого прикладу. Одна лише 
Кременчуцька гідроелектро
станція висе виробила для по
треб народного господарства 
понад 15 мільярдів кіловат-го
дин електроенергіїї Експонати 
переконливо розповідають про 
подальші плани електрифікації 
нашої країни: а 1980 році всі
ма електростанціями передба
чається виробляти 2700—3000 
мільярдів кіловат-годии. Без
межний океан електроенергіїї

Ленін не тільки передбачав 
майбутнє. Він умів побачити 
його в сучасному. Скрізь він 
шукає і знаходить живі парост
ки комунізму. Він побачив їх у 
перших радянських електро
станціях, у перших трудових 
суботникак московських робіт
ників. Минули роки, і перші 
струмочки «великого почину» 
розлилися величезним морем. 
Сьогодні — це масове змаган-

ня за комуністичну працю, яким 
охоплено десятки мільйонів 
трудящих нашої країни.

...Останні зали музею. 1922 
рік. Листопад. Промова Леніна 
на пленумі Московської Ради: 
«Соціалізм вже тепер не є пи
тання віддаленого майбутньо
го. Ми соціалізм протягли в 
повсякденне життя...» І 8 цьо
му — на думку Леніна — най
важливіший підсумок п ятиріч- 
ного існування Радянської вла
ди.

... Прочитана очима і серцем 
повість великого життя. Прой
дений в думці рік за роком, 
весь шлях: від симбірського 
будиночка дитинства і юності 
— до Мавзолею на Красній 
Площі.

І в серці наростає почуття: 
Ленін з нами — завжди і 
скрізьі

Добре сказав 
«Вечно будет

клокотать 
у революции в груди». 
Світ чує, як б'ється серце 

ході нашої великої Батьківщи
ни, що впевнено іде по шляху 
до комунізму. Воно б'ється а 
грудях мільйонів людей бага
тьох країн світу, які нині ус
пішно будують соціалізм. Ле
нінські ідеї запалюють робітни- . 
чий клас на боротьбу проти 
імперіалізму, за демократію, 
за мир, за соціалізм.

Історія йде вперед шляхом 
безсмертного Леніна.

І, ВАІЦУК.

РЕСПУБЛІКАНСЬКИМ
Оголошено третій республі

канський конкурс майстрів ма
шинного доїння корів. Мета 
його — широка пропаганда ма
шинного доїння, удосконалення 
практичних навичок тваринни
ків тощо. Для участі в респуб
ліканському конкурсі на меха
нізованих фермах колгоспів та 
радгоспів необхідно провести 
внутрігосподарські, районні та 
обласні відбіркові змагання.

Переможці їх братимуть 
участь у республіканському 
конкурсі, який відбудеться 14— 
18 червня ц. р. з господарстві 
науково - дослідного інституту 
землеробства і тваринництва 
«Оброшино» Львівської області.

Змагання будуть проводитись 
в два етапи 
фінальні, 
змагаються 
складанню 
доїльних апаратів всіх типів. До 
фінальних змагань допускаю
ться 6 учасників, які одержать 
найбільшу кількість балів у пів
фіналі. Переможцеві фінальних 
змагань присуджується звання 
чемпіона республіки по машин
ному доїнню корів.

Третій республіканський кон
курс майстрів машинного доїн
ня має показати грунтовну обіз. 
наність тваринників з доїльними 
апаратами, вміння та майстер
ність.

— півфінальні та 
Учасники конкурсу 

по розбиранню, 
основних частин
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відбулася обласна науково- 
В практична конференція куль

тосвітніх працівників на тему: 
«XXIV з їзд КПРС і завдання 
по підвищенню ідейно-полі
тичного рівня роботи закладів 
культури області».

Сюди прибули працівники 
міських та районних відділів 
нультури, директори районних 
Будинків культури та сільських 
клубів, бібліотекарі, краезнав- 

ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ—ЛЮДИНА ПРАЦІ
ці, викладачі Кіровоградського 
музичного та Олександрійсько
го культосвітнього училищ, са
модіяльні композитори, літера
тори та художники, голови сіль
ських рад, голови правлінь місь- 
них та районних організацій то
вариства «Знання», працівники 
кіномережі області, керівники 
гуртків художньої самодіяль
ності.

З доповіддю про XXIV з їзд 
КГіРС та завдання по підви
щенню ідейно-політичного рів
ня роботи закладів культури 
області виступила заступник го
лови облвиконкому Є. М. Ча
баненко. Вона відзначила, що 
в Директивах XXIV з'їзду 
КПРС по розвитку п’ятирічно
го плану о нашій країні велика 
увага надається прискоренню 
будівництва та поліпшенню ро
боти культосвітніх закладів. 
Адже на сьогодні постає пи
тання про те, щоб клуби були 
не лише у великих селах, а й 

у бригадах. €. М. Чабаненко 
розповіла про кращі будинки 
культури області, про роботу 
лекторіїв та гуртків по поши
ренню передового виробни
чого досвіду, про діяльність 
молодіжних клубів комуністич
ної моралі та інше. Доповідач 
докладно зупинилась на 
творчості аматорських колек
тивів та гуртків художньої са
модіяльності, вказала на те, 

що на республіканському фе
стивалі самодіяльного мистецт
ва, присвячено?лу 100-річчю з 
дня народження В. І. Леніна, 
звання лауреатів домоглись ЗО 
колективів та 45 аматорів з 
Кіровоградської області.

Є. М, Чабаненко проаналізу
вала також діяльність облас
них, районних та сільських біб
ліотек, роботу сітки кіномере
жі та інших закладів культури 
області.

Після цього досвідом в про
паганді марксистсько-ленін
ської теорії поділився секретар 
Новоукраїнського райкому КГІ 
України М. В. Яценко. Началь
ник обласного управління 
культури Ф. О. Цигульський в 
своєму виступі розповів про 
головні напрямки роботи з 
кадрами культармійців, а про 
зміцнення матеріальної бази 
культосвітніх закладів району 
доповіла заступник голови Но- 
воархангельського райвикон

кому Т. Ф. Наута. Завідуючий 
Світловодським райвідділом 
культури В. С. Сідун поділив
ся досвідом пропаганди нових 
досягнень науки культосвітніми 
закладами району, а завідую
ча культвідділом облпрофради 
В, В. Ткаченко розповіла про 
шефські зв'язки, що сформу
валися між профспілковими 
клубами і бібліотеками міст 
та колективами художньої са

модіяльності о селах області.
Далі робота конференції 

проходила в шести секціях, де 
культармійці області обговори
ли конкретні питання своєї ді
яльності.

Завідуючі та інспектори ра
йонних, міських відділів куль
тури, голови сільських рад, ра
йонних організацій товариства 
«Знання» та директори район
них дирекцій кіномережі ради
лись про методи керівництва 
закладами культури, В роботі 
секції взяли участь секретар 
обкому ЛКСМ7 В. П. Крише- 
вич та начальник обласного 
управління культури Ф. О. Ци
гульський.

Директори районних, сіль
ських будинків культури та клу
бів, керівники гуртків худож
ньої самодіяльності обговорю
вали питання посилення вихов
ної діяльності клубів та будин
ків культури. Бібліотечні пра
цівники радились про поси

лення виховної роботи серед 
читачів,

Досрідом роботи музеїв ді
лились краєзнавці області.

А про роль музичною вихо
вання людини, г.ро поліпшення 
форм та методів цього вихо
вання, про підготовку кадрів 
для музичних шкіл те закладів 
культури йшла моеа на секції 
працівників музичного та куль
тосвітнього училищ, школи 
підготовки керівників гурткіз 
художньої самодіяльності та 
самодіяльних композиторів.

Про те, як звеличити радян
ського трударя в художній літе
ратурі, радились літератори Кі
ровоградської області. Змістов
ні лекції прочитали тут викла
дачі педінституту В, В. Смот- 
ренко, М. П. Кодак, Л. М, Кі- 
ліченко, М. К. Смоленчук.

На пленарному засіданні, що 
відбувалось на другий день ро
боти конференції начальник 
обласного управління культури 
Ф. О. Цигульський зробив ін
формацію про гідсумки робо
ти секцій.

В роботі конференції взяв 
участь і виступив з доповіддю 
«Про підсумки роботи XXIV 
з'їзду КПРС» секретар об
кому КП України Д. С, Сиво
лап.

В роботі конференції взяли 
участь секретарі міських та 
районних комітетів партії, сек
ретарі МК і РК ЛКСМУ.

Учасники конференції поди
вились великий концерт дипло
мантів обласного конкурсу ху
дожньої самодіяльності, при
свяченого XXIV з їздові КПРС 
та XXIV з’їздові КП України.

Нарада
комсомольських 
ватажків
ХАРКІВ, 13 травня. 

(Кор. РАТАУ). Завдан
ням комсомольських ор
ганізацій по комуністич
ному вихованню студен
тів у світлі рішень XXIV 
з’їзду КПРС і підготовні 
висококваліфік о в а н и х 
спеціалістів для народно
го господарства була при
свячена Всесоюзна нара
да секретарів комітетів 
комсомолу витих на
вчальних закладів, яка 
закінчилася сьогодні в 
Харківському політехніч
ному інституті імені В. І, 
Леніна.

З доповіддю виступив 
секретар ЦК ВЛКСМ 
Г. Єлисеев.

Представники понад 
130 найбільших вузів 
крзгнн обмінялися до
свідом виховання огу“ 
дентської молоді в дусі 
вірності комуністичній 
партії, героїчним тради
ціям радянського народу. 
Докладно обговорюва
лись форми і результати 
участі студентів у науко- j 
во-дослідвій діяльності.

ШКОАІ-ІНТЕРНАТУ—ДЕСЯТЬ

' 1 ......... .... і,..» |іОр БЕЗДІТНИЙ

Нещодавно вихованці 
Кіровоградської школи- 
інтернату № 1 відсвят
кували. десятиріччя сво
єї оселі. Ще зранку в 
школі запанувала уро
чиста обстановка. Ще б 
лак — ювілейі Щоправ
да, заняття йшли як і в 
звичайний день.

А ввечері вони звіту
вали про успіхи в на- 
вчанн.і, в праці та відпо
чинку. Особливо був 
відзначений 9-А клас,

який за відмінне навчан
ня дирекція школи-інтер- 
нату нагородила екскур
сійною путівкою на Кав
каз.

Комсомольська органі
зація школи-інтернату 
одержала грамоту міськ
кому комсомолу за хо
рошу комсомольську ро
боту школярів.

Колектив художньої 
самодіяльності учнів зай
няв перше місце на 
міському огляді. Тому

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„А ЧИ ПРИЙДЕ ЛІТАК ВЧАСНО?“
Так називався матеріал рейдової 

бригади, опублікований в «Молодому ко
мунарі» 15 квітня. В ньому йшлося про 
незадовільну роботу районних вузлів 
зв'язку, листонош та Кіровоградського 
головпоштамту по доставці преси перед
платнику.

Як повідомили нам Р. М. Сидак (на
чальник головпоштамту), К, І. Лимарен
ко (начальник Новомиргородського ра
йонного відділення зв язку), Є. Р. Пере
сунено (Гайворонське райвідділення 
зв’язку) факти, наведені в стані, мали 
місце. Зараз вживаються заходи до 
усунення. _______

ЩИРИЙ ДРУГ 
ДІТВОРИ

Надія Володимирівна Цивянда 
четвертни рік працює старшою піо- 
иервожатою в Новомнргородській 
СШ № 2. Це вона допомогла піоне
рам створити Ленінську кімнату, ку
ди ввійшло багато експонатів, виго
товлених їхніми руками.

Ленінська кімната стала штабом 
комсомольської та піонерської робо
ти в школі. Тут проводяться комсо
мольські збори, збори піонерської 
дружини ім. О. Матросова, наради 
тнмурівців.

Піонери завжди з своєю старшою 
вожатою. Вони поважають її за прин
циповість, чуйність, уміння в кожній 
справі знайти глибокий зміст. Надія 
Володимирівна для них старший то
вариш і хороший порадник.

Малюнок і текст В. Шульги.
ІІовомнріородськпй район.

того дня завідуючий 
міськвно С. В. Скіпа 
вручив їм, а також пе
реможцям спортивних 
змагань шкіл Кірово
града грамоти міськвно.

Вихованців інтернату 
поздоровили з десяти
річчям і жоли їхні шефи 
— працівники Кірово
градського виробничого 
комбінату будівельних 
матеріалів.

М. ВІДЕНКО.

І тільки заступник начальника Долин- 
ського районного відділення зв'язку 
І. М. Петриченко дав безапеляційну від
повідь про безпідставне звинувачення 
згаданого відділення по незадовільній 
доставці преси передплатнику.

З цього напрошується висновок, що 
дана стаття не обговорювалась на збо
рах працівників зв'язку. Бо в противно
му випадку тов. Петриченку довелось 
би почути думку організатора по достав
ці пошти Г. О. Бсйченко. Вона б під
твердила, що дуже часто в Долинській 
траплялись випадки, коли газети і жур
нали надходили до читача несвоєчасно.

І вони повернулися з «язиком». На 
абсолютно голому схилі, без кущика, 
без каменя чи замету, який би хоч тро
хи приховував, Володимир Суворов про- 
клзв прохід у мінному полі та у колю
чих дротах. Ніде й ніщо не тріснуло, не 
загавкали собаки, не стрепенулися воро
жі вартові. Тим проходом зникли у тем
ряві розвідники, яких вели Саша Вороб
ьев та Михайло Ланцухай. Вони й при
ставили живенького та говіркого «язика».

На грудях Суворова засяяг орден Сла
ви III ступеня.

ЗІРКА ДРУГА
Досі жалкує Суворов, що не може 

пригадати прізвища одного латиша, з 
яким зв’язаний спомин про рейд у тил 
противника. Той патріот, що залишився 
безіменним, добре послужив наступаю
чим радянським частинам.

Для розвідника партизанські дії — не виня
ток, а закономірність. Рейди маскування, по
стійна загроза смерті чи полону — поступово 
осе стає буденним, до нього прпзвичаюєшсч, 
відкидаєш зайві страхи і почуваєш себе не 
менш впевнено, як за рідною брміею танка. 
Може, тому, шо 44-й рік був тим роком, колі» 
вже й за океаном ніхто не сумнівався у кін
цевому підсумку війни. Може. тому, що й у 
ворожому тилу не поривався зв’язок із сво
єю армією, з народом...

Отже, ця дія відбувалась на території 
Латвії, в районі міста Валги.

Фашисти огризалися. На якийсь час 
наступ радянських військ припинився. 
Командування вирішило малими силами 
рвати оборону ворога і продовжувати 
наступ, щоб не дати гітлерівській орді 
отямитися і укріпити тили.

Із полкових розвідників, батальйонно
го взводу розвідки і автоматників сфор
мували рейдові групи. Однією з них 
командував помічник начальника штабу 
полку по розвідці капітан Земляненко. 
Серед інших бійців, зодягнутих у маск
халати, ми впізнаємо командира відді
лення Суворов.» і його побратимів Лан- 
цухая та Воробйова.

— Наше завдання, — слухали перед 
маршем слова капітана, — проникнути 
у тил німців, порушити комунікації, по
сіяти паніку.

Виступили вночі. Без пригод форсува
ли якусь невеличку річечку. Лінію фрон
ту перетнули на стикові ворожих частин. 
Пройшли непоміченими. До світанку _
а він настав рано — подолали кіломет
рів п ятнадцять. Капітан поглянув на 
карту. До найближчого лісу кілометрів 
5—6.

Зовсім розвиднілось. Ні назад вертати, ні 
Аал* >» ~ не°АмІНН0 помітять.

— Не надайте духом, хлопці, — мовив капі
тан, ми тут не одні. На завдання вийшло 
кілька груп... Шикуйсь!

(Продовження. Поч. в газетах за 
8 та ІЗ травня).

Що й казати несподівана команда. Не ко
жен зразу задум зрозумів. А вій простий: ні
кому й в голову не прийде, що ворожими ти
лами марширує радянська колона. За своїх 
матимуть. Міркування не позбавлені здорово
го глузду, але до краю перенервували, поки 
лісу досягай. Правда, лісок невеличкий, та 
все ж схованка.

Відпочили, розвідали околиці. На ху
торі, за кілометра півтора виявили ні
мецький штаб. Згодом дізналися — штаб 
полку і тилові підрозділи.

СТАРШИНИ

ЛЮДИ З КРАЇНИ МУЖНОС7І

Володимир Іванович пригадує: наказ 
про початок бойових дій радист прийняв 
о шостій ранку.

Навальною була атак з на хутір. Не
сподіваний вогонь автоматів, розриви 
гранат, російське «ура!» спантеличили 
гітлерівців. Паніка неймовірна. А тут ще 
в сусідньому хуторі спалахнула стріля
нина то дали про себе знати інші дві 
групи.

Німцям ніколи було розібратися в 
обстановці. Вони, безперечно, вважали, 
що десь прорвана лінія фронту і їх обій
шли з тилу.

Група капітана Земляненка увіпваїася я 
27ька твіомашин,ОЯіУ ірадіост;і'1цію. захопили 
кілька автомашин, навіть особисту командира 
полку та ЙОГО ШОфепа віяні о--ж

До півдня групи розвідників з'єднали
ся з своїми...

^алкуе Суворов, що не знає прізвища 
їхньої ,який був провідником у 
їхньому рейді.
ооІАМ!1АИ₽а В1«Д‘лення розвідки Суво- 
ступеня Р°АИЛИ °РАенОм Слави Н-го

(Далі буде),
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еМОЛОДИИ КОМУНУ?» 
ПРОДОВЖУЄ РОЗПОВІДЬ 
ПРО ДІВЧАТ 1 для ДІВ
ЧАТ. НА ЦІЙ СТОРІНЦІ ви --------- - ------ ---------
РОВЕСНИЦЬ. 
ВИ ХОДИТЕ 
СТАЄТЕ ЗА 
ПОСПІШАЄТЕ 
РП.

РЕДАКЦІЯ 
СТЕПІВЧАНОК СТАТИ АК
ТИВНИМИ ДОПИСУВАЧА
МИ: ЯКОЮ В БИ ХОТІЛИ 
БАЧИТИ СВОЮ СТОРІНКУ?

ПОПЕ,

ЗАПРОШУЄ

c. Полівка
Онуфрітвського району.

В. ГЛВРИЛЕЦЬ, 
працівник районної газети «Соціа

лістичне село».

ЗУСТРІНЕТЕ
З ЯКИМИ 

В ~ 
верстати', 
в аудито-

СВОЇХ

(Закінчення).

ДО СОНЦЯ
б

він

госпо

люди вийдуть.
Васи.ио Фед-3-

пе- 
во-

згадує 
Адже

неспра- 
вважа- 

передо- 
займала 
А чоло-

в її групі ста-
3,8 тисяч кі-

но- 
від 
го-

ЛЮБИН ХАРАКТЕР
В шістнадцять років, кажуть 

педагоги, він лише формуєть
ся. Можливі відхилення — ад
же людина тільки заявляє про

ЦК 
мо-

o. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара*.
Колгосп «Комуніст»
Ловомиргородської о району.

житті Люби

профорієнтації проходили са
ме там. Любі подобалась та 
серйозність, з якою ставились 
до роботи дорослі. А ще... во
на твердо вірила, що тут пра
цюють люди сильні — такі, як 
її батько. Мама повинна це 
зрозуміти, якщо бажає доньці 
щастя. Повинна благословити 
на

ТРУДОВИЙ ДЕБЮТ
Знайомство з Любою Мег.ь-
Ценко справляє враження, 

Що' їй напрочуд везе в роботі. 
Судіть самі. Сьогодні вона ві
дома серед молодих доярок 
області. На республіканському 
зльоті переможців соціаліс
тичного змагання на честь 
XXIV з'їзду КПРС її нагород
жено Почесною грамотою 
ЛКСМ України. По надоях 
лока від кожної корови в 
редзїздівському змаганні 
на зайняла друге місце о рес
публіці. Нещодавно на III оа- 
йонному конкурсі майстрів ма
шинного доїння їй присудили 
найвищий титул переможця.

Тая трудову характеристику Лю
би .Мельниченко сьогодні вишача- 
ють епітетами з початковим «най». 
І мимоволі напросилось питання: 
«Чи був у тебе важкий день. Лю
бо?». А у відповідь — сміх:

— Зрозуміло, був. Це коли дів
чата в клуб кликали, а я не могла 
з нами Гин.

Не минуло іі місяця після закін
чення 8 класу, як Люба прийшла 
на ферму. їй дали групу нетелей 1 
сказали, шо майбутні надої зале
жать лише від неї самої: зуміє ви
ходити хороших корів — вважай, 
півеправч зроблено. І Люба, як 
зразкова школярка, дотримувалась 
всіх вимог режиму. Голова колгоспу 
Василь Ілліч Хнжнлк весело хнвав 
завідуючому фермою — Любимо
му батькові:

— Казав, і дочки 
ІЦе позаздрять тобі, 
ровичу!

Коли почалося 
лення, для Люби

перше оте-
_....., „___ ____ настав най

важчий час. Виявилось, йіо дої
ти первісток не одне й те ж, 
що звичайних корів. Від не
вміння у дівчини розпухли ру
ки, між пальцями з явились ви
разки. До того ще Й корови не 
всі підпускають до себе — і 
летить тоді цебро, а то й син-

Світлана Остапець змалку любила 
возитисп не з ляльками, а з гайками, 
молотком.

— Інженером будеш? — запитувала її 
тітка Антоніна Гнатівна.

Говорилось те жартома. А коли дівчи
на сказала про свою мрію стати тракто
ристкою. схвилювалася тітка серйозно 

...До хати зайшов Григорій Йосипович, дядь
ко < вітланм. Тітка допитувалась у племінниці:

— Не передумала ще?
— Лі, буду трактористкою!
— Сор„му наберешся! Немає у нас в селі 

трактористок. Ну хоч ти скажи їй іцо-небудь!— 
це вже до дядька. — Чуєш. їхати надумала.

— А що я ій скажу? Не маленька вже, хай 
сема вирішує...

Ранком другого дня Світлана Остапець 
була в райкомі комсомолу. Прийшла за 
направленням в училище механізації.

А потім жадібно ловила кожне слово 
викладачів, пізнавала секрети хлібороб
ської техніки. Сідала за кермо, вчилася...

Повернулась у свій колгосп. їй вручи
ли новенького «МТЗ-5», бо помітили, що 
дівча беручке і кмітливе. Знання, здобуті 
в Бобринці, доповнювали досвідчені

По всій країні носила мене 
доля. І де б я не був: у соняч
ному Закавказзі чи в туманній 
Прибалтиці, біля підніжжя 
Карпат чи Уральських гір. в 
степах Херсонщини чи під Киє
вом, в лісах Підмосков’я чи 
Криму. — ніде не забував своєї 
матері, простої радянської жін
ки. Зараз вона пенсіонерка, 
працювала понад ЗО років. Як і 
багато матерів, перенесла всі 
труднощі перших років станов- 

■ лепня Радянської владо, важ
кі часи Великої Вітчизняної 
війни. Батько був на фронті. 
Разом з напруженою працею 
на її плечах лежали і псі сі
мейні турботи.

Скільки зусиль фізичних і 
моральних віддає кожна маги 
для того, щоб ми стали на 
свій самостійний життєвий 
шлях. Ніхто не вміє бути та- 
тьсп до неї. Всім кращим, що є 
в мені, я зобов’язаний саме 
матері. Вона завжди була для 
мене прикладом працелюб
ності, чесності людяності, мо
ральної чистоти, дружби.

Зараз у мене своя сім’я, яка 
Ще більше закріпила прив’я
заність до матері, посилила

ця одержиш на нозі. Та свого 
безсилля соромилась — якщо 
й плакала, то щоб ніхто не ба
чив. І ввечері подруги йшли 
до клубу без неї. А зранку все 
починалось спочатку. На фермі 
скоро заговорили про 

себе як самостійного індивіде 
в суспільстзі. і без життєвого 
ДОСВІДУ ТВОЇ кроки до людей 
далекі від стабільності. Давно 
зже ст^ло акс.пмою що юність 
— пора шукано і знахідок. 
Справа лише о тому, щоб від
найти своє місце, єдине і на
завжди. Ця аксіома й дописує 
до характеру простої селян
ської дівчини Люби Мельни
ченко.

із ЗО корів Люба відібрала після 
першого отелення всього вісімнад
цять. Група обіцяла в майбутньому 
хороші надої. Дівчина з найменшо
го приводу радилась з зоотехні
ком. при першій підозрі на захво
рювання знов — до ветлікаря. І 
прискіпливо спостерігала за продук
тивністю корів: падав надій — од
разу виявляла причини. Якшо нрл- 
ьильна годівля і утримання не да
вали підвищення надою — корову 
вибраковували.

Після другої лакгадіТ на фермі 
побачили, що Люба може суперни
чати з кращими доярками. в>д 
кожної корови вона за день одер
жувала тепер по 25 І більше кіло
грамів молока.

Увечері радісно розповідала про 
своїх рябух чоловікові і маленько
му сину Сашкові. І хоч останн'и тие 
нічого не розумів із захоплених ма
миних розповідей, та У відповідь 
весело мугикав: «Раз мама весела, 
значить псе гаразд».

Лихо прийшло несподівано. 
Захворів на запалення легенів 
Сашко. Молодій матері два мі
сяці довелось пролежати з си
ном в лікарні. А з роботи при
ходили невтішні чутки.

МОЛОДИЙ КОМУНАР“

багаторічним стажем меха
нізатори. Навіть не можна 
сказати, хто більше тур
бувався про молоду тракто
ристку. Кожен старався чи
мось підсобити.

Свої автографи ставила на різних ро
ботах: возило від комбайна качани куку
рудзи, транспортувала 'на приймальний 
пункт цукрові буряки, обробляла посі
ви, а взимку підвозила до ферми корми. 
І знову віталась до сонця, коли воно 
сходило, прощалася з ним до наступного 
дня, там же, в полі. Новий день приносив 
турботи, а за ними — радість. Скрізь 
справлялась, рівнялась не кращих меха
нізаторів.

Зрілішою у роботі стає комсомолка, 
перша дівчина-механізатор у колгоспі 
«Зоря». Вже звикла до росяних стежок, 
гуркотіння трактора, своїх гектарів, мо
золів. їй тільки сімнадцять, та юнка — 
господарка своєї долі: день у день, біль
ше і більше полонить Світлану степ, все 
багатшими стають її справи.

Голова Василь Ілліч віддав 
кілька корів кращій доярці 
ферми, решту — розібрали по 
жеребу.

Засмутилась Люба, коли чо
ловік розповів про такі події 
на фермі. Вразила її 
ведливість дорослих: 
ють, що їй ще рано в 
вих ходити (вона тоді 
в районі друге місце), 
вік заспокоював:

— Не переживай. Підеш на

буряки, я заробляю непогано 
— нам вистачить.

Можливо, Люба і послухала 
свого Василя.
Можливо, і поміняла б свою

професію. Можливо... якби не 
одна обставина. Як тільки вдо
світа долітали перші трубні 
звуки корів, вона вже не спала 
до ранку, всім єством була 
там — на фермі. «Подумаєш, 
зобидили дівчину, — картала 
себе, — а я почну все спочат
ку».

Так вирішила Люба Мельни
ченко чотири роки тому. А 
сьогодні її з гордістю в коп- 
госпі називають

«НАШ ОРДЕНОНОСЕЦЬ»
Радісну звістку приніс Петро 

Миколайович Литвинов — 
вий голова колгоспу. Ще 
порогу корівника зачулось 
лосне:

— А де моя доня? — так 
називає наймолодшу /.огрку 
Любу Мельниченко. — Поздо
ровляю! Тобі — медаль ЕДНГ 
< За успіхи у народному 
дарствії»

Про цей день Люба 
як про найщасливіший. 
це була її перша нагорода, 
перше визнання трудових успі
хів Таня Василенко, Клава Ли
сенко, Надія Киричсш, Таня

З стор

ЛИСТ ВІД СИНА

ДЕ Б Я НЕ БУВ

____  відділ 
культтоварів Маловисківського 
райунівермагу, вас привітно 
зустріне продавець Жашіа 
Горобець. Працює комсомолка, 
в колективі комуністичної пра
ці. Висока культура обслуго
вування — така його трудова 
характеристика.

Про Жаиііу товариші гово
рять з повагою. Вона депутат 
міськради, член райкому ком
сомолу.

Фото С. БРОВЧЕИКА.

завітаєте

9^

Цих дівчат здружила світла мрія — црііносіїтп людям добро, 
піклуватись про їх здоров’я. Після закінчення Олександрійського 
медичного училпша вони працюють у Острівській районній лі
карні.

На знімку: (зліва направо) Наташа ЗЛВОРОТІІЯ. Там ірл 
РІВНА, Світлана КАЩУК. Світлана БАБИЧ.

Фото С. БРОВЧЕИКА.

Мартинюк і Надія Оснігсвська 
— дівчата з комсомольської 
групи, де Люба групкомсор- 
гом, щиро вітали подругу.

— Догождай своїй Малинці 
та Рясці. — жартували, — о ге
роїні вийдеш.

А вона й справді серйозно вивча
ла звички своїх підопічних. До Ма
линки підходила лише зі слонами: 
«Моя маленька, гарненька». А Ряс
ка. як прийдеш в білій хустці, — 
не підходь не дасть молока. Та 
жарти жартами, а молода доярка 
твердо засвоїла правило — у коро
ви молоко па язиці. Мало того, 
щоб тварини одержували вдосг іль 
кормів, головне — щоб пі-ля годіалі 
ясла пустими залншилис». Ось і 
тепер щзвечора Люба замочує п 
двох боїках замішку кукурудзяної 
дерті, гороху комбікормів. В одну 
добавіяє потім меляси, в другу — 
ні. щоб пійло до смаку прнйшлось 
кожній кооові. I ще за правило со
бі взяла Люба — високопродуктив
них корів впрошувати самій, почи
наючи з нетелей.

Вже в 1969 році вона одер
жала від кожної з шістнадцяти 
корів групи по 4218 кілограмів 
молока. А останній рік минулої 
п’ятирічки став рекордним в її 

■ практиці. Вона утримує перше 
місце по надоях молока серед 
молодих доярок району й об
ласті, друге — в республіці. 
4511 кілограмів на корову — 
такий середній надій за мину
лий рік. Ці результати не ри
вок на старті. Протягом остан
ніх п’яти років середньорічний 
надій на корову 
нсвив не менше 
лограмів.

Нещодавно в
Мельниченко настав новий день 
радості. Уряд високо оцінив її 
самовіддану працю в минулій 
п'ятирічці. Зараз вона перша 
в районі доярка, яка в 24 ро
ки одержала орден «Знак 
пошани».

А ввечері Люба напише лис
та своєму Василю. Він кінчає 
службу в одній з частин Чер- 
вонопрапорного Київського 
Військового округу, І на його 
запитання про роботу неодмін
но відповість: «Працюю, як всі, 
справи йдуть непогано». 

повагу І любов до неї. Я знаю, 
мати завжди жила і живе 
мною, вірить в мене, пережи
ває мої невдачі, радіє моїм ус
піхам. Все, що я роблю, — цс 
продовження того, що робила 
вона (хай навіть в Іншій фор
мі). до чого прагнула, про то 
мріяла. І де б я не знаходив
ся, як би не стомлювапся що
дня пишу матері. Я знаю, що 
для неї ці поспіхом написані 
кілька слів у пом’ятому кон
верті дорожчі будь-якого по
дарунка. Не данина заслуже
ної поваги до найближчої I 
найдорожчої людини, це мій 
звіт перед нею за кожний 
прожитий день, за зроблене. А. 
можливо... I звіт перед Бать
ківщиною. яку ми також нази
ваємо 
«Мати».

Земний 
мамо!

священним словом

уклін вам. дорога

лі. ножнов, 
старший інжеиер-кои- 
структор ДСКТБ по
сівних машин.

м, Кіровоград.

СТЕЯО В І1ЧК А
Слова С БРОВЧЕИКА. 

Музика Д ВАЛУНИ.
Загориться ранок — .

жайворонків спів, 
Манить мене в іони

хлібний дар степів. 
Як майнув в покосах

волошковий цвіт,
Стспівчанкн очі

залишили слід.
Приспів:
Степівчанка, степівчанка, 1
Твої очі . .
Ніби орочі, 
Русі коси. ,
Як покоси,
Заплелися у пінку
Степівчанка. степівчзпка. 
Покохав тебе таку!
За колоссям, ніби

привід, заховавсь, 
Птахом ніжним десь у гонах 

пін піднявсь. 
Степівчаїїку-Мавку

все-таки я жду, 
І лиш степом мошки

все ходжу, ходжу...
Пріїспіп.
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за ІЗ травня). .

— Хто за те. щоб прийняти Гафію 
Крутохвіст в члени 
Василя Стефаника, 
ти, — звергався до 
Лазаренко.

Член» правління 
руни.

— Вітаємо тебе. Гафіе, — казав го
лова. — Абнсь честю й сумлінною 
працею уславила свою рідну артіль.

колгоспу імені 
прошу гол осу па- 
присутнім Степан

підняли догори

люди до свого Палацу культури; 
Причепурилися сільські подвір я. 
розмаїлися вулиці. На одній з них 
вітаються Василь Мельничук і 
Микола Смульський.

— А ви, Василю, ще вибрикуєте, — 
жартує Смульський.

— Та іі чом би ні, — стверджує 
Мельничук. — Ще скажу вам, є порох 
в порохівницях.

Йдуть селом. Пдуть

Микола КУБИК

<

ЗАСІДАННЯ
Гафія ніколи не забуде тих 

слів, того щасливого дня. Як і то
ді, понад два десятки років то
му, гордо йде вона нині на своє 
свято. Найкращу сукню одягнула, 
вишивану сорочку, що так і грає 
всіма барвами кольорів. Дивіться 
газди і газдині, як живе тепер 
Гафія Крутохвіст. колишня най
мичка. ' ■

— Мой, Гафіе, а то щось так 
вибралися, як на весілля, — то 
Параска Зубрин наздоганяє Га
фію Крутохвіст.

— Виджу, що й ви, Параско, на 
весілля йдете.

Ц Параски Зубрин теж нині свято. 
У колгоспі Параска Михайлівна була 
першою ланковою. То її русівчаии 
ще в 1911 році посилали в Москву, 
щоб склала від їх імені щиросердне 
спасибі владі Радянській за нове 
життя.

З усіх кінців села йдуть нині

згадують. Бу
ли часи, як 
лиха доля ви
ганяла їх з 
рідних вулиць. 
Сім років блу
кав по Кана
ді Василь 
Мель н и ч у к. 
Потягся ту
ди, бо в Русо, 
ві хати навіть 
років сколотиввласпої не мав. За сім .

«капіталу», що ледве вистачило придба
ти шість соток землі.

— То,’ Василю, ви були щасливіші 
за мспе. — казав Смульський, — Я 
теж тішив себе, що не повернуся до
дому з порожніми кишенями. А ВИЙШ- 

• ло. як кажуть: з чим поїхав, з тни І 
приїхав. Та ще й здоров'я підірвав.

Йдуть селом поважні газди і 
газдині. Щедре сонце золотить 
поборознені чола, легкими про
мінчиками бавиться на їх мозо
листих руках.

Біля Палацу грають музики.
Свято з Русові було святом 

всього Покуття, усіх земляків 
Василя Стефаника, Свідченням 
цьому те, що не а змозі було 
вмістити всіх у просторому залі 
Палацу культури.

«Радні» займали свої місця за 
столом президії. Ні, то були не ті 
радні, яких описав у своїй новелі

і

«Засіданнй» Василь Стефаник, То 
були члени правління, ветерани 
колгоспного руху» організатори 
артілі, гості, і не тремтіли перед 
ними Романихи та Іванихи. Навпа
ки, вони прийшли сюди, щоб 
знову раду радити, як зробити 
свою артіль ще багатшою, госпо
дарство ще міцнішим.

На трибуну піднявся голова 
колгоспу Дмитро Михайлович 
Орчик. Напередодні Міністерство 
сільського господарства респуб
ліки присвоїло йому звання «Від
мінника соціалістичного зма
гання».

Було що повідати голові артілі. 
Бо хіба можна не лишатися тим, 
що колгоспні прибутки за остан- 

---- ' зросли майже а 
та земля, яка «не 
народе вдержіти 
біди вітримати», 

року на круг по 
до-

ні десять років 
десять разів, а 
годна кілько 
та й кілько 
вродила того 
двадцять дев’ять центнерів 
бірного хліба. Або те, що з Ру- 
сові побудувався майже кожний 
другий господар, що багато їх 
придбали телевізори, радіоли, 
легкові автомашини, мотоцикли...

Та хай дарує мені читач, що я на 
якусь хвилю перенесу ” 
ближче познайомлю з 
чиком.

Дмитра Михайловича 
знаю про тс, що о очолюваній 
артілі добре господарюють люди, що 
хліб мають і до хліба мають,

його увагу І 
Дмитром Ор-

знаю давно,
ним

(Закінчення буде)
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Великим успіхом користуються у Кіровоград
ського глядача гастролі артистів Московською 
цирку «Темп». Сто тисяч глядачів побували на 
виступах артистів цирку в місті Кіровограді.

22 травня артисти розпочнуть циркову програму 
перед шахтарями міста Олександрії.

На фото: джигіти — сестри Гемалееви (вверху^ 
внизу — групові жонглери — Гибадуліни,

Фото в. КОВПАКА,

> ЗА РЯДКАМИ ДИРЕКТИВ

ЖНШШМММЙ

XXIV З’ЇЗДУ КПРС,

Вчитуючись у кожен рядок 
документів, прийнятих партій
ними з’їздами, знову переко
нуєшся, які широкі горизонти 
відкриваються перед радян
ськими людьми. Розвивати
меться виробництво, наука і 
техніка, сільське господарство. 
ГА водночас — культура, охо
рона здоров’я трудящих, по
ліпшуватиметься фізичне вихо
вання.

Високий фізичний гарт лю
дини — то неабияке джерело 
її високої трудової активності. 
Усвідомлюючи це, ми, фіз
культурні активісти, теж визна
чаємо головні магістралі своєї 
діяльності, нозі рубежі на п’я
тирічку.

Перш за все велика увага буде 
приділена будівництву спортивних 
баз у кожному мікрорайоні міста. 
Для аослус фізкультурників буде 
палац спорту, 4 плавальних басей
ни, легкоатлетичний манеж, 26 
спортивних залів, 8 футбольних по
лів, 7 стрілецьких тирів, 17 турист
ських баз. більше 66 різноманітних 
спортивних майданчиків. Все це для 
48 тисяч фізкультурників Кірово
града. •

Наша- мета — масовість. А потім 
вже зростання спортивної майстер
ності. За п’ятирічку в місті буде 
підготовлено 60 майстрів споргу, 
000 кандидатів у майстри І першо
розрядників, 35 850 спортсменів ма
сових розрядів. Особлива увага бу
де звернена на підготовку юиик 
спортсменів, які мають заміни пі 
сьогоднішніх чемпіонів і рекордсме
нів.

Плануючи свою роботу, ми 
намагаємось урізноманітити 
форми і методи організації 
спортивних змагань. Надалі їх 
влаштовуватимемо з мікрора
йонах, ; будинкоуправліннях. 
Особливо масовими стануть 
старти спартакіади «Здоров’я»,

ДЛЯ ГАРТУ
ДУЖИХ

© Спортивні бази — об'єкти 
комсомольські

© Мета — масовість

© Висоти братимуть юні

«Юність», змагання на призи 
героїв-земляків.

І тепер, коли радянські люди 
вивчають документи партійних в'їз
дів, коли сотні пропагандистів на
магаються донести до свідомості 
кожного трудівника глибину І зміст 
рішень партії та уряду, ми теж 
визначаємо свої напрямки в спра
ві пропаганди партійних накрес
лень. Всюди — на заводах, фабри
ках, учбових закладах виступають 
наші активісти. Ми влаштовуємо 
вечори спортивної слави, які у ве
ликій мірі сприяють залученню до 
занять фізкультурою і спортом со
тень нових трудівників. І в першу 
чергу наші шеренги поповнює мо
лодь.

9 травня піднято прапор VI 
міської спартакіади. 8 перші 
колони стали фізкультурники 
спортивних клубів «Машинобу
дівник», «Авіатор», будівельно
го технікуму, олійжиркомбіна- 
ту, швейної фабрики. Ці колек
тиви домоглися найвищих ус
піхів торік. Тут зросла масо
вість, високі показники в май
стерності.

Наприклад, на Кіровоградському 
олійжиркомбінаті у спортивних сек
ціях цілорічно займається кожен 
третій робітник. Тренуються волей
болісти і гандболісти, легкоатлети і 
тенісисти, тут популярні кульова
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стрільба, шахи, шашки, бадмінтон. 
Характерно, що кращі спортсмени 
а кращими виробничниками. Це — 
Антоніма Славко, Дмитро Буйлук, 
Юрій Сковородкін, Віктор Хмель
ницький, Віра Настенко, Всі вони 
спортсмени-розрядннкн, призери 
міських та обласних змагань, Ін
структор по спорту Михайло Ми- 
цель. звісно, працює не самотужки. 
В нього десятки громадських акти
вістів. 1 в першу чергу йому допо
магає комсомольський комітет під
приємства, очолюваний електро
слюсарем Анатолієм Корчнцьким, 
Цей юнак теж один з кращих 
спортсменів олійжиркомбінату,

З перших днів нового року тут 
почалися змагання в залік спарта
кіади підприємства. Вже мірялися 
силами тенісисти, шахісти, шашкіс
ти, юнаки та дівчата вийшли на 
вогневий рубіж. 1 тепер понад 350 
знову домоглися нових успіхів У 
спортивній майстерності, серед них 
стартувало близько 150 спортсме- 
нів-розрядникіо. Всі ці досягнення 
зумовлені тим, що на комбінаті 
фізичному вихованню робітників 
приділяють велику увагу керівники 
підприємства — директор 1. Шам- 
рай секретар партійного комітету 
А. Пдвлов, голова місцевкому проф
спілки А. Гриб. Вони допомогли мо
лоді збудувати новий спортивний 
комплекс, подбали про інвентар 
для кожної спортивної секції. На
далі знову передбачається будів
ництво майданчиків для фізкуль
турників. спортивного залу.

Не новина, якщо скажу, що 
успіх фізкультурного колективу 
залежить від активності його

І ". - Лк' ’
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НЕДІЛЯ, 16 ТРАВНЯ ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів сБудильник», 
Музична програма. (Львів), 
10.00 — «Музичний кіоск». (М), 
10.30 —- Кольорове телебачен
ня. Репортаж з виставки тво
рів Вінсента Ван Гога в Дер
жавному музеї образотворчого 
мистецтва імені О. С. Пушкіна. 
(М), Н.оо — Для старшоклас
ників «Арктика далека і близь-
- ---------------------------

«а». Відповіді на питання 1І-го 
туру олімпіади. (М). 12.00. — 
Наша афіша. (К). 12.05 — Ек
ран молодих. «Наш девіз —• 
романтика». (К). 12.35 — Кон
церт. (Запоріжжя). 13.20 — 
«Запрошуємо на усмішку», 
(К). 14.05 — «Культура слова», 
(К). 14.30 
дяиської 
(Мінськ), 
тирічкн».
нат Європи з спортивної гім
настики. (Мадрід). 17.00 — 
«Клуб юних олімпійців». (Во- 
рошиловград). 18.00 — Новини,

— Для воїнів Ра- 
Армії і Флоту.

15.00 — «Рубежі п’я- 
(ІІІ). 15.15 - Чемпіо-

(М). 18.05 — «Владики без ма
сок». (М). 18.30 — «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 19.30 — Ху
дожній фільм «Отарова вдо
ва». (К). 20.50 — Програма 
«Час». (М). 21.20 — «Герої 
п’ятирічки». Телевізійний ек
ран пошани. (К). 21.35 — Кон
церт майстрів мистецтв. (К). 
22.05 — Мультфільм для до
рослих. (К). 22.35 — Передача 
з Москви. (М). 23.05 — Чем
піонат СРСР » футбола. «Ди
намо» (К) — «Зеніт» (Ленін
град).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Екран студента-заочника, 11-й

(• ?■) Нмц АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ І
м. Кіровоград, вуп. Луначарсьного, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор-

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 00192. вндекс 61197«в

ватажка, І тому ми дбаємо 
про те, щоб наші фізкультур
ні активісти були якнайкращо 
підготовлені, своїм прикладом 
запалювали молодь, вели до 
нових рекордів. Саме цього 
менш досвідчені фізкультурні 
активісти зможуть навчитись а 
інструктора по спорту Василя 
Нікуліна, який вже не перший 
рік працює на швейній фабри
ці. Тут нині у спортивних сек
ціях тренується близько тисячі 
робітників, а в спартакіаді під
приємства взяло участь понад 
дві третини виробничників. В 
новозбудованому спортивному 
комплексі з спортсменами-по- 
чатківцями тепер працюють 
розрядники А. Таран, Є. Косо
ва, В. Горденко, В. Русин, 
Т. Кумин, 3. Лобанова та 
сятки інших громадських 
структорів.

Спортсмени швейної фабрики 
одноразово були призерімн і.... 
шості обласної Ради ДСГ «Аван
гард», вони входять до складу 
збірних команд цього товариства.

Тривають поєдинки на стадіоні, в 
спортивному залі, А в суботні та 
недільні дні Василь НІкулін зі 
своїми друзями вирушає в Оиикі- 
ївськнй ліс, де збудована турист
ська база швейної фабрики. Зцоау 
змагаються волейболісти, тенісисти,

де- 
ін-

І не- 
пер-
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курс. Німецька мова. (К). 11.35
— Вища’математика. (К). 12.45
— Фізика. «Зв’язок простору І
часу». (К). 13.20 — Теоретична 
механіка. (К). 16.00 — Пока
зові виступи найснльнішнх 
фігурістів Радянського Союзу, 
(М). 18.00 — Художній фільм 
«Журавушка». (К). 19.30 — 
«Стороннім вхід заборонено». 
Творчий вечір Московського 
театру сатири. (М). 20.50 —
«На добраніч, діти». (К). 
21.20 — Продовження творчого 
вечора Московського театру 
сатири, (М).

— 1 '------------------------------------------------------

«МОЛОДОЙ КОММУНАР>. орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоірад.

Друкарня !м. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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міряються майстерністю рибалки, 
Добре відпочивши, швейники З НО», 
вою наснагою беруться до роботи, 
І успіхи у праці тут зростають зпо» 
ву н знову.

Я навмисне згадав про ці два 
колективи фізкультури. Саме 
так мають працювати ф із куль-« 
турні активісти і на інших під
приємствах міста. А поруч з 
ними цю справу мають вирішу
вати і комітети комсомолу, 
господарські працівники.

Будуючи нові спортивні спо
руди, ми одноразово намагає
мось домогтись максимального 
завантаження наявних, дбаємо 
ПРО зростання спортивних сек
цій, збільшуємо кількість спор
тсменів, що навчаються а 
ДЮСШ.

Людина, яка приходить у за-» 
водський цех, сідає за стіл у 
студентській аудиторії повинна 
мати високий фізичний гарт, 
бути здоровою й бадьорою. 
Заради цього всі наші старання 
! помисли.

№
1

В. ТЕРЕЩЕНКО, 
голова Кіровоградського і 
міського комітету ПО фіз
культурі та спорту.

ПОНЕДІЛОК, 17 ТРАВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.40 - 
Фестиваль дитячих, лялькових 
І драматичних колективів, 
«Ріпка». Вистава Богданів- 
ської восьмирічної школи. (Кі
ровоград). 17.05 — Республі
канська фізико-математнчщі 
школа. (К). 17.40 - ТслепістІ. 
(К). 18.00 — Програма пере., 
дач, (К). 18.05 — «Подвиг»,
(М). 13.35 — Кольорове телеба
чення для дітей. Мультфільм 
«Метеор на рингу». (М>. 10.25 
- «Кража». Прем’єра худож. 
нього телефільму (І серія) 
(М). 20.30 — Чемпіонат СРСР 
з футбола. «Торпедо» (М) — 
«Зоря» (Ворошиловград). 2 
тайм. 21.15 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — «Буковинський
літопис». (Чернівці). 23.10 — 
Велогонка миру. (М). 23.25 - 
Телсвісті, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА Ifr.SS —» 
«овини. (М). 17.03 - еОб'ек* 
тне», (лі). 17.35 — Для школя« 
ріп. «Піонерія». (ЛІ), 18.00 —>
Для дітей. Телефільм «Казки 
«РІкІїїдела». (К). 18.30 -«ft* 
родний телеунівсрситст <Уп« 
раолитн — значить передбачав. 
ТН*‘ (К). 19.15 — «Кпмсриі пе- 
чори». (Миколаїв). 10.46Кує 
ДОЖИ1Й фільм «Отарова вдо» 
яа*. (К), 21.15 — «На добра« 
ніч, діти І» (К).

Редактор В ПОГРІБНИЙ.
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