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РАДЯНСЬКОЇ

Повідомлення Центральної виборної комісії 
по виборах до Верховної Ради Української PCP

Про підсумки виборів до Верховної Ради 
Української PCP восьмого скликання

Центральна виборча комісія одержа
ла від окружних виборчих комісій ос
таточні дані про підсумки виборів до 
Верховної Ради Української PCP вось
мого скликання, які відбулися 13 черв
ня 1971 року.

В республіці вибори проведено в 
повній відповідності з вимогами Кон
ституції УРСР і «Положення про вибори 
до Верховної Ради Української PCP». 
До Центральної виборчої комісії скарг 
про порушення виборчого закону не 
надходило.

Виборча кампанія проходила під зна
ком всенародної боротьби за втілення 
в життя рішень XXIV з'їзду КПРС і 
XXIV з'їзду КП України, в обстановці 
високої політичної і трудової активнос
ті робітників, колгоспників, інтелігенції, 
всіх трудящих республіки. Український 
народ в ході виборів продемонстрував 
свою монолітну єдність і згуртованість 
навколо Комуністичної партії Радян
ського Союзу, одностайну підтримку її 
внутрішньої і зовнішньої політики, 
спрямованої на зміцнення могутності 
нашої Батьківщини, дальше підвищення 
матеріального добробуту і культурного 
рівня радянських людей.

За даними Окружних виборчих комі
сій у списки виборців в цілому по рес
публіці було внесено 32.729.395 чоло-

вік, з них взяло участь у виборах 
32.726.360 чоловік, або 99,99 процента.

За кандидатів блоку комуністів і без
партійних голосувало 32.713.782 чолові
ки, що становить 99,96 процента від за
гального числа виборців, які взяли 
участь у виборах. Проти голосувало 
12.578 чоловік, або 0,01 процента.

Наведені дані свідчать, що непоруш
ний блок комуністів і безпартійних здо
був на виборах нову видатну перемогу.

Центральна виборча комісія на під
ставі пункту «Г» статті 38 «Положення 
про вибори до Верховної Ради Україн
ської PCP» зареєструвала обраних де
путатів Верховної Ради УРСР по всіх ви
борчих округах.

До Верховної Ради Української PCP 
восьмого скликання обрано 484 депу
тати, в тому числі робітників і колгосп
ників — 243 чоловіка, або 50,2 процен
та, жінок — 168, або 34,7 процента. Се
ред обраних депутатів члени і кандида
ти в члени КПРС становлять 69,2 про
цента, безпартійні — 30,8 процента, мо
лодь віком — до 30 років — 12,8 про
цента, 217 чоловік, або 44,8 процента не 
були депутатами Верховної Ради Укра
їнської PCP минулого скликання.

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
ПО ВИБОРАХ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ PCP.

А З
І і
[Президії Верховної Ради Української PCP

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
Президія Верховної Ради Української PCP на підставі 

статті 37 Конституції Української PCP ПОСТАНОВЛЯЄ:
Скликати першу сесію Верховної Ради Української Радян

ської Соціалістичної Республіки восьмого скликання 14 лип
ня 1971 року в м. Києві

Голова Президії Верховної Ради Української PCP О. ЛЯШКО. 
Секретар Президії Верховної Ради Української PCP Я. КОЛОТУХА.

м. Київ,
18 червня 1971 року.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlfl. ЄДНЛПТЕСІП

ОБКОМУ ЛКСИ9 І

13 червня о усіх 15 союзних рес
публіках відбулися вибори депу
татів до Верховних Рад.

Вибори проходили в обстановці 
величезного політичного і трудово
го піднесення, викликаного рішен
нями XXIV з’їзду КПРС, під зна
ком всенародної боротьби за вті
лення в життя накреслень партії.

Підсумки виборів переконливо 
показують, що блок комуністів і

безпартійних здобув ще одну блис. 
мучу перемогу. Вибори були свід
ченням торжества соціалістичної 
демократії, згуртованості трудя
щих навноло Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Віддаючи голо
си за кандидатів народу, виборці 
голосували за нові успіхи в йому- 
ністичному будівництві, за дальше 
зміцнення могутності Батьківщини.

Центральні виборчі комісії всіх

п’ятнадцяти союзних республін 
розглянувши матеріали по ножно« 
му виборчому округу зонрема, на 
підставі відповідних статей Поло
ження про вибори до Верховних 
Рад республін зареєстрували обра
них до Верховних Рад депутатів по 
осіх виборчих округах.

Всі обрані депутати є кандида
тами блоку комуністів І безпартій
них. '

(ТАРС).

БЕРЛІН. (ТАРС). Як подію величезної* 
ваги, як день великого торжества зу
стріли Соціалістична едина партія Ні
меччини, всі трудящі НДР VIII з’їзд 
СЄПН, що відкрився тут 15 червня.

... Святково прикрашений зал «Вернер 
— Зееленбіндер — Халле». Тут зібра
лось більш як 2 тисячі делегатів, які 
представляють майже диомільйонну ар
мію членів Соціалістичної єдиної партії 
Німеччини, а також делегації 90 кому
ністичних і робітничих партій з багз» 
тьох країн.Місця у президії займають перший 
секретар ЦК СЄПН тов. Є, Хонекнер,- 
олени і кандидати у члени Політбюро 
ЦК СЄПН, глава делегації КПРС. Гене
ральний секретар ЦК КГІРС тов. Л. І, 
Брежнєв, керівники делегацій комуніс
тичних і робітничих партій, які прибули 
на VIII з’їзд СЄПН.

Делегати І гості з’їзду палкими, три
палими оплесками вітають керівників 
СЄПН, делегації братніх партій, прого. 
дотують здравиці на честь СЄПН, на 
честь КПРС.Член політбюро. секретар ЦК СЄПН

тоз. Г. Аксон повідомив, що у зв’язку з 
хворобою голова СЄПН тов. В. Ульбріхт 
не зможе бути присутнім на засіданні 
з’їзду. Нз прохання тоз. В. Ульбріхта 
він замитая його вступну промову, звер
нуту до делегатів і госгзй VIII з’їзду 
Соціалістичної єдиної партії Німеччини.

Потім делегати одностайно затверди
ли такий порядок денний:

Звітна доповідь Центрального коміте
ту Соціалістичної єдиної партії Німеччи
ни (доповідач перший секретар ЦК 
СЄПН Е. Хонекнер);

Звітна доповідь Центральної ревізій
ної комісії СЄПН (доповідач голова Цент
ральної ревізійної комісії К. Зейбт);

Доповідь про директиви VIII з’їзду 
СЄПН по п’ятирічному плану розвитну 
народного господарства НдР на 1971 — 
1975 рр. (доповідач член Политбюро ЦК 
СЄПН, голова Ради міністрів НДР. 
В. Штоф);

Вибори Центрального Комітету СЄПН 
I Центральної ревізійної комісії ССПН.

Одностайно було обрано президію I 
робочі органи з’їзду.

Із звітною допооіддю виступив пер*

Наш (фотокореспондент 
Василь Ковпак зафіксу
вав на плівку в маиіпу- 
ллційкому кабінеті кар- 
Діоревматологічнсго ВІД; 
ділення обласної лікарні 
комсомолку медсестру 
Ганну Прудсьну в той 
час, коли вона готувала 
систему для внутрівен
ного вливання глюкози. 
Зараз Ганна групкомсорг 
третього корпусу, пра
цює медичною сестрою в 
електрокардіографічному 
кабінеті, де успішно 
справляється іа своєю 
роботою.

Завтра медики країни відзначають своє свято. Вста
новлення Дня медичного працівника сталю ще одним 
проявом турботи партії й уряду про радянських тру
дівників, визнанням заслуг охоронців здоров’я перед 
Батьківщиною. Здоров’я людини — основне багат
ство. Створення в нашій країні широкої системи 
охорони його є одним з найважливіших завоювань 
соціалізму. За роки Радянської влади значно покра
щився етан здоров’я населення, зменшились захво
рювання, ліквідовано цілий ряд поширених раніше 
інфекційних хвороб. Зростає кількість лікарів.- В ос
танньому році п’ятирічки вони складали 074 тисячі 
кваліфікованих спеціалістів, або 27,6 на 10 тисяч на
селення.

Сітка лікувальних закладів постійно розширюється. 
І це видно на прикладі нашої області. Протягом 
1966—1970 рр. у нас побудовано 35 лікарень, 11 по
логових будинків, 11 поліклінік, 74 фельдшерсько- 
акушерських пунктів і амбулаторій, 13 аптек тощо- 
Бюджет охорони здоров’я в області протягом п’яти
річки зріс на 49 процентів. Створено нейрохірургічну, 
ендокринологічну, аяестезиологічну служби, відкрито 
відділення грудної хірургії та відділення по віднов
ленню життєвих функцій організму.

Значно поліпшилось медичне обслуговування дітей. 
З- кожним роком збільшується сітка дитячих ліку- 
вально-профілакторннх -закладів. Кількість консуль
тацій зросла за п’ятирічку з 51 до 70, а кількість 
ліжок, відповідно, з 1088 до 1471.

Поліпшення підготовки спеціалістів, відчутне зміц
нення матеріально-технічної бази лікувальних закла
дів, забезпечення необхідним обладнанням схірняли 
підвищенню культури і якості медичного обслугову
вання населення 1 профілактики захворювань. Досить 
сказати, що протягом останніх п’яти років у облаеті 
не зареєстровано випадків лоліомеліту, дифтерії, 
більш як у п’ять разів зменшилось захворювання на 
кір, вдесятеро — на стовбняк тощо.

За п’ятирічку виросли хороші спеціалісти, які не
щодавно закінчили навчання. Це — невропатолог 
Олександрі вської райлі карні П. Валентович, головлі
кар Косівської дільничої лікарні Олекеандоійського 
райоиу О. Шульга, головлікар Бобринецької лікарні 
Б. Кмзим, тера.ізвт із Знам’янки М. Петров, лікар 
Компаніївської санепідемстанції В. Ніколайчук. пе
діатр з Новоархангельська Ю. Самояленмо та Іншй

Багато зроблено для благоустрою населених пунк
тів, а також у пропаганді медичних знань. Прочитано 
сотні лекцій, бесід, працюють університети здоров’я.

В наступній п’ятирічці з’являться нові лікувальні 
та профілактичні заклади. Буде побудовано ЗО ліка
рень, 6 пологових будинків, 40 аптек, 3 санітарних 
станції, станція швидкої допомоги. Перед медичними 
працівниками поставлено завдання по ліквідації й 
зниженню ряду інфекційних захворювань, удоскона
ленню методів диспансеризації населення, підвищен
ню якості медичного обслуговування. Ці завдання 
будуть, безумовно, виконані.

Е. РУБІНШГЕЙН, 
піню-методист обласного Будинку 
санітарної освіти.

VIII з’їзд СЄПН
ший секретар ЦК СЄПН тоіг- Е, Хонек
кер.

БЕРЛІН. (ТАРС). Тут продовжує свою 
роботу VIII з’їзд СЄПН. Делегати, що зи- 
ступили в дебатах на звітну доповідь 
ЦК СЄПН і доповідь Центральної реві
зійної комісії СЄПН, обговорювали пла
ни дальшого розвитку НДР, чергові зав
дання, що стоять перед партією і краї
ною.

Потім слово було надане Генерально
му секретарю ЦК КПРС товаришеві 
Л. І. Брежнєву. Стоячи, бурхливими 
тривалими оплесками делегати і гості 
з’їзду вітали главу делегації КПРС.

Поомова товариша Л. І, Брежнєва бу
ла вислухана з великою увагою І не 
раз переривалась бурхливими тривали, 
ми оплесками,

Л. І. Брежнєв передав VIII з'їздові 
СЄПН пам’ятний подарунок від ЦК

НПРС — портрет В. І. Леніна роботи на
родного художника СРСР Д. Налбандя- 
на. Нехай цей подарунон, сказав тов» 
л. І. Брежнєв, буде символом непоруш
ної братерської дружби, яка об'єднує 
наші партії I народи Радянського Со
юзу і Німецької Демократичної Респуб
ліки в боротьбі за велику справу Марк
са—Енгельса—Леніна, за соціалізм і ко
мунізм!

Товариш Л. І. Брежнєв передав у пре
зидію привітання ЦК КПРС VIII з’їздові' 
СЄПН. Овація спалахнула з ноеою си
лою. Від імені всіх членів СЄПН, всі» 
трудящих НДР делегати з’їзду одностай
но, від усього серия висловлюють свої 
братні почуття до КПРС І радянського 
народу, свою тверду рішимість зміцню
вати дружбу I інтернаціональний союз 
СЄПИГ з КПРС, Німецької Демократичної 
Республіки з Радянським Союзом.
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УВАГА: ПІДЛІТОК!

ЗАКОН
Круглий стіл 

«Молодого комунара» 
з працівниками 

прокуратури
Відбувся круглий стіл «Молодого комунара», в якому взяли 

участь заступник прокурора області Г. Г. Черновалов, проку
рор міста Кіровограда М. Ф. Потопальський, помічники про
курора області Л. Я. Саєнко, Л. С. Григорьев, II. П. Рева. Роз
мова йшла про те, як попередити правопорушення, про гро
мадсько-правову відповідальність неповнолітніх і батьків, про 
роль комсомольських організацій, комісій у справах неповно
літніх, дитячих кімнат міліції у вихованні підростаючого по
коління, у профілактиці правопорушень.

Обговорено було також питания правового регулювання за
хисту природи та деякі інші.

Нижче вміщуємо короткий звіт.

ЗЛОЧИННІСТЬ з року в рік 
, серед неповнолітніх зни

жується. І це вже постійна 
тенденція. Про це у вступній 
частині розповів заступник 
прокурора області Г. Г. Черно
валов. Деякі правопорушення 
здійснюються саме тому, що 
підлітки не знають радянських 
законів. Працівники органів 
прокуратури чимало зробили, 
щоб донести дух і букву зако
ну до молодого громадянина. 
Зокрема, в загальноосвітніх 
школах лише обласного цент
ру прочитано 250 лекцій, до
повідей, проведено бесіди з 
різних питань радянського за
конодавства. Чимало статей на

Л. С. Григор'ев 
Черновалов.

цю тему вміщено в газетах. 
Серед учнів і батьків проведе
но понад 50 тематичних вечо
рів.

У Кіровограді для учнів 
профтехучилищ створено мо
лодіжний університет право
вих знань. У школах, техніку
мах працівники органів проку
ратури, суду, адвокатури з ме
тою виявлення знань наших 
законів, практикують письмо
вий опит учнів. А потім, уза
гальнивши матеріал, врахував
ши вік і обізнаність, роз’ясню
ють основні положення радян
ського законодавства.

Більше уваги правовому ви
хованню молоді і, зокрема, 
підлітків повинні приділити і 
комсомольські організації. В 
Резолюції XXIV з’їзду КПРС 
на Звітну' доповідь Централь
ного Комітету КПРС підкрес
люється, що «партійні органі
зації, профспілки, комсомол 
повинні добиватися якнайсуво
рішого додержання законів 
усіма громадянами і службо
вими особами, посилити пра
вове виховання трудящих».

Звичайно, комсомольські ор
ганізації мають вести правове 
виховання своїми, комсомоль
ськими засобами. Вечори за
питань і відповідей на теми 
права, бесіди з фахівцями, 
лекторії — це вже перевіре
ний арсенал. Можна практи-

кувати також збори, ленінські 
уроки на цю тематику.

_  Карна відповідальність 
неповнолітніх за вчинений 
злочин наступає з 16 років, а 
по деяких злочинах уже з 14. 
Правова необізнаність при. 
водить до того, що підліток не 
може правильно оцінити свої 
вчинки, протистояти негатив
ному впливу, — підкреслив 
прокурор міста Кірозограда 
радник юстиції М. Ф. Пото- 
пальсьний. — Тому і важливо, 
щоб підлітки одержали систе
матизовані юридичні знання.

Органи міліції, прокуратура 
вживають відповідних заходів, 
щоб поставити 
баум на шляху 
змія. Ще більш 
ми до пиятики 
комсомольські
Слід, щоб комсомольські опе
ративні загони ззяли під конт
роль ті «точки», де, но дивля
чись на заборону, продають 
спиртне підліткам. Більш не
примиренними треба бути і 
до батьків п’яниць, і до тих 
дорослих, що споюють підліт
ків.

— Чому попав на лаву суду 
Микола Старченко, 1955 року 
народження? Вина лягає на 
сім’ю і в першу чаргу на його 
батька Олексія Старченка, 
який часто приходив додому 
напідпитку, не приділяз уваги 
сину, нерідко приносив краде
ні м'ясопродукти. Тому і син 
почав красти, — розповідав за 
круглим столом М. Ф. " 
польський.

Закон у нас суворий 
тих, хто не займається ___
ванням дітей, так і до тих, хто 
споює підлітків. Так, ґр. Синю- 
хін, який пиячив, не викону
вав батьківських обов’язків, 
судом позбавлений батьків
ських прав. Притягнуто до кар
ної відповідальності І засуд
жено гр. Новнченна, який спо
ював неповнолітніх.

Завдання громадськості і 
комсомольських організацій в 
першу чергу — зробити все, 
щоб своєчасно нейтралізува
ти згубний вплив таких синю- 
хіних і новиченків.

суворий шпаг- 
до зеленого 

непримиренни- 
повинні бути і 

організації.

Пото

ни до
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Помічник прокурора області 
А. С. Григорьев зупинився на 
питаннях цивільно-правової
відповідальності підлітків і 
батьків. Зокрема підкреслив, 
що згідно діючого законо
давства батьки несуть повну 
матеріальну відповідальність 
за шкоду, заподіяну їх дітьми.

ЕЛИКА роль у правовому 
вихованні підлітків нале

жить шкільному комсомолові, 
вчителям.

Юристи області в загально
освітніх 
читають 
ського 
молодь 
радянські закони і їх дотриму
ватись. Бо незнання закону під
літком, як завжди підкреслює
ться, не звільнює його від від
повідальності за скоєний зло
чин.

Помічник прокурора області 
А. Я. Саєнко наголосив на тій 
великій ролі, яку можуть віді
грати дитячі кімнати при орга
нах міліції 
засадах.

Без підтримки .. ,, 
громадськості, керівників під
приємств і організацій кімна
ти міліції не зможуть справи, 
тися з тими обоз’язками, які 
на них понладені.

Андрій Якович підкреслив 
також ту оелику роботу, яку 
проводять номісії у справах 
неповнолітніх. Основне їх зав
дання — запобігання дитячої 
бездоглядності, профілактика 
правопорушень, трудовлашту- 
вання підлітків.

Повз увагу комісій не позин. 
на пройти жодна дитина, яка 
залишила школу, жоден непов
нолітній, схильний до правопо
рушень, жодна сім’я, що не 
виконує своїх обов’язків пй 
вихованню дітей.

Заступник прокурора облас
ті Г. Г. Черновалов торкнувся 
питання про відповідальність 
за радіохуліганство. Справа а 
тому, що радіо стало предме
том захоплення майже не 
кожного юнака. І добре, коли 
це захоплення спрямоване у 
правильне русло. Тоді воно 
приносить користь. А якщо 
радіолюбителі займаються ра- 
діохуліганством? Це вже вели
ке зло, з яким повинні боро
тись всі.

Батьки, чиї діти захоплюють
ся радіосправою, мають бути 
особливо пильними. Вони по. 
винні пам’ятати, що відпові
дальність за радіохуліганство, 
скоєне їх неповнолітнім сином, 
лягає на них. Відповідно до 
ст. І Уназу «Про відповідаль
ність за незаконне виготовлен. 
ня і використання радіопере- 
давальних установок* на вин
них осіб накладається адміні
стративне стягнення — штраф

школах систематично 
лекції з питань радлн- 
законодавстза. Наша 
повинна добре знати

і на громадських

й допомоги

до 20 карбованців. А якщо дТГ 
Повторюються - штраф зоїль. 
шуеться до 50 карбованців.

Чаоаз працівники міліції ра
зом з спеціалістами зв’язну 
без будь-яких труднощів вияв, 
„о^т/ псіб. ЩО займаються ра- ЇГохулі?анст£ом. Справа їхня 
передається в народним суд. 
де и розглядається протягом 
ТРНещодавно органи зв’язку за
фіксували В ефірі «позивні* 
Василя К рас но жона - учня 
профтехучилища № 1. При об- 
шуну в нього знайдено при- 

вав» на середніх хвилях. Цьо- 
го «радіолюбителя» оштрафо. 
вано на 10 нарбозанців і кон
фісковано засоби його захзл« 
лення.Г. Г. Черновалов підкреслив, 
що з цим злом повинні вести 
боротьбу всі громадяни.

За круглим столом «Моло
дого комунара» було піднято 
питання про охорону природи. 
Помічник прокурора області 
Надія Петрівна Рева розповіла 
про основні положення ра
дянського законодавства, по
кликані сприяти найбільш 
ефективному використанню 
природних багатств, їх охоро
ні.

А. Я. Саєико.

М. Ф. Потопальський І 
Н. П. Рева.

Фото В. Ковпана.

«Все більшого значення набирає ту
ризм. Треба розширити і зміцнити його 
маторіальну базу, більше будувати 
готелів, кемпінгів та інших об’єктів для 
обслуговування туристів»,

(З Директив XXIV з’їзду КПРС).

Відпочити цікаво і з користю для себе у нас хочуть всі: молодь і люди 
похилого віку, сільські жителі і городяни.

Наш кореспондент Антоніна Бабак звернулася до працівників обласної ра
ди по туризму і екскурсіях з запитанням про те, що вже зроблено, що робить
ся для жителів міста та області, щоб їхній літній відпочинок був повноцін
ним, багатим на враження.

Голова ради Віктор Пантелійовмч
ТВЕРДО СТУП:

— Нині серед 60-мільйонної армії 
туристів країни понад 150 тисяч чоло
вік — це подорожуючі з Кіровоград- 
щини. Це 150 тисяч найрізноманітніших 
смаків, уподобань, людських настроіз. 
! кожен хоче відпочивати якнайкра
ще, щоб потім цілий рік залишатися ба
дьорим, здоровим.

Нинішній турист — вимогливий. Та це 
й зрозуміло. З кожним роком зростає 
духовно радянська людина, щороку по
ліпшується її добробут. Вона хоче від
почивати у приміщенні красивому, до. 
бротному. Хоче відчувати до себе увагу 
і доброзичливість. Тож і прагнемо, щоб 
нинішній літній відпочинок трудящих 
був органічним поєднанням приємного 
І корисного.

Хочу наголосити на тому, що керівни
ки багатьох підприємств області добре 
розуміють необхідність та важливість 
хорошого відпочинку. Так, в області 
функціонує 5С баз відпочинку та спор
тивних таборів.. Сюди можна приїхати 
під час відпустки, а також у вихідним 
день групою чи усією Сім ЄЮ. Близько 
25 тисяч трудівників відпочинуть в них 

3аНаЄЗКіровоградЩині в багато чарівних

ВІДПОЧИНОК?
ТІЛЬКИ ЗДОРОВИЙ!

куточків. Буквально потонула в зелені 
база відпочинку «Світлячок» заводу 
«Червона зірка», що в Бірюсинці Зна- 
м’янського району. Нині туг закінчують
ся останні приготування. Порівняно з 
минулими роками цього літа відпускни
ків тут чекає чимало приємних сюрпри
зів. Впорядковано спортивний майдан
чик, підприємством закуплено немало 
спортивного інвентаря, зокрема, в ті
нистих алеях вже встановлено тенісні 
столи. Закінчується ремонт човнової 
бази на ближньому озері, значно роз
ширено танцювальний майданчик, онов
люються пляжі. Завозяться меблі до 
їдальні, що відкрилася в цьому сезоні. 
Понад тисячу робітників і службовців 
«Червоної зірки» відпочинуть цього лі
та з «Світлячку». Цими днями база 
прийме перших відпочиваючих.

На тверду основу поставлена спраза 
відпочинку і в швейників. Протягом 
кількох років відпочивають вони на 
власній спортивній базі, що в урочищі 
Оникієвсьному Маловиснівсьного райо
ну. Чудова місцевість — первозданним 
ліс, річка, до того ж виключна впоряд
кованість табору — якнайкращо спри
яють аідпочинку.

Чимало кіровоградців побувають ни
нішнього літа у новому, щойно відкри
тому, обласному сезонному оздоровчо
му таборі «Дніпро». Табір працює по 

серпень. Буде здійснено чотири заїзди 
по 125 чоловій кожен.

Однак на багатьох підприємствах та- 
на серйозна справа, як відпочинок, пу
щена на самоплив. Керівники панчіш
ної фабрики, м’ясокомбінату, ремонтно, 
го заводу «Унрсільгосптехніка» не под
бали про літній відпочинок своїх тру
дівників. Принро. що й обидва наші ін. 
ститути — педагогічний та сільськогос
подарського машинобудування — не ма
ють не тільки баз відпочинку, а навіть 
невеличких спортивно-оздоровчих табо. 
рів.

Старший інструктор обласної ради 
по туризму та екскурсіях 

Микола Іванович МОТУЗОВ:
— Близько 12 тисяч кірозоградців за 

нашими путівками побувають цього лі
та на орендованих турбазах на Чорно
морському узбережжі. Турбази в Алуш- 
ті, Феодосії, Ялті, Анапі прийняли пер
ших кіровоградців у середині червня.

Заздалегідь подбали про літній відпо
чинок на кіровоградському заводі ра- 
діовиробіз. Це підприємство орендує 
базу відпочинку на Азовському морі по
близу села Кирилівки. Море, сонце, сві
же позітря чекають тут трудящих.

З метою залучення житепіа віддале
них районів До екскурсій і подорожей, 
у Сзітлозодську та Олександрії відкри
то філіали обласної ради. Вони подбали 
про те, щоб сотні жителів цих районів 
відпочили і оздоровилися по-справжньо
му в екзотичних місцях.

Ган, ряд олександрійських підпрн- 
а саме: заз°Д гірничого воску, 

ГЕЦ 1—2, «Раненергоуправліннл» ма
ють добротні оздоровчі бази на Дніпрі 
з районі села Нагорного. Величезне міс

течко з наметів виростає тут щоліта. 
Чимало зручностей і для батьків, і для 
дітей. На території таборів працює біб
ліотека, нлуб, ігровий майданчик, гой- і 
далки, пісочниці, добре устаткований І і пляж.

Містечко з наметів робітників Олек
сандрійських рудоремонтного та елек
тромеханічного заводів розкинулося на 
березі Псьолу Полтавської області.

все зроблено тут для задоволення 
найрізноманітніших смаків і уподобань«

Завідуюча методичним кабінетом 
Олена Тимофіївна ГРИГОР;

— На території області великим по
питом користуються такі маршрути; 
хутір Надія — на батьківщину видатно
го українського письменника Карпенка- 
Карого; дендропарк «Веселі Боковень- 
ки»; с. Розуміака — до усипальниці ге
нерала Раєвського, героя вітчизняної 
війни 1812 року.

Нещодавно на спільному засіданні з 
обласним краєзнавчим музеєм було ви
рішено організувати новий маршрут — 
до Загаднового озера, що в Знам’ян- 
ському районі. Це озеро з подвійним 
дном! Думається, що цей маршоут буде 
цінавим і норисним не лише для при
родознавців. Цього року розроблено ряд 
нових маршрутів по місцях революцій
ної, бойової та трудової слави. Як під. 
сумок цих подорожей стане обласний 
зліт учаснинів цих походів, що відбу
дуться у вересні.

За межами області розроблено чима
ло маршрутів, які мають особливий по« 
пит. Зокрема; це окснурсія по гоголів- 
ським місцях. Екскурсанти матимуть 
змогу побувати на славнозвісному хуто
рі Днканьці. Не менше вражень зали
шиться в них і від подорожі в колиску 
запорожців — місто Чигирин.

Думається, що цікавим є такий факт< ft 
Чимало молодих людей свою першу Ч 
відпустку прагнуть провести у місті île- і 
ніна, побувати а місцях, найтісніше 
зв’язаних з діяльністю та життям вож
дя світового пролетаріату. Так, групи 
по 32 чоловіка літаком і поїздом від
правляться незабаром до Ленінграда. 
Москви, Ульяновська.



-----19 червня 1911 ропу ===== 

ї 22 червня 1941 року гітлерівська 
Німеччина віроломно напала на 
радянський Союз. Почалась Вели
ка Вітчизняна війна.

„молодий комунар“
ЗО років тому гітлерівська Німеччина напала на Радянський 

Союз. На заклик Комуністичної партії проти загарбників вгтав 
весь радянський народ. В лавах воїнів-внзволителів були тисячі 
наших земляків Степовики Кіровоградщини з своїм гнівом і нена
вистю вступили в жо.остову оитзу з ворогом.

Д. КЛ10єн ко, ,

1. ЗА ВЕЛІННЯМ СЕРЦЯ

, .Перші дні війни. Фашистські стерв’ятники лад 
радянськими містами 1 Селами, 
1■ 

... Перебудова народного госпо
дарства республіки на воєнний лад 
проходила в надзвичайно складних 
умовах. Територія ряду областей 
України вже з перших днів війни 
стала ареною жорстоних битв з 
німецько-фашистськими загарбни
ками. Поряд з великою роботою по 
мобілізації до лав Червоної Армії, 
евакуації промислових підпри. 
ємств, колгоспів, радгоспів з при
фронтової смуги в глиб країни, 
партійні й радянські органи нада
вали допомогу у захисті міст і сіл, 
організовували населення на будіз. 
ництво оборонних споруд, створю
вали загони народного ополчення, 
ліквідовували наслідки повітряних 
нальотів ворожої авіації.

Вся організаторська і партійно- 
політична робота в масах, яку про
водив Кіровоградський обком пар
тії у перші дні війни, підпорядко
вувалась мобілізації сил трудящих 
області на допомогу Червоній Ар
мії у захисті Батьківщини.

Завдяки добре поставленій орга
нізаторській і масово-політичній 
роботі серед населення, мобіліза
ція проходила дружно й організо
вано. У військові комісаріати, по
ряд з мобілізованими, йшли тисячі 
людей різного віку і професій, які 
бажали добровільно піти на фронт. 

На 20 липня 1941 рону надійшло 
2398 заяв з проханням направити 
на фронт, в тому числі 1113 заяв 
від жінок.

Робітник шахти тресту «Бурву- 
гілля» міста Олександрії І. І. Соку- 
ренко, 1884 року народження, у 
своїй заяві писав: «Мої два сипи 
вже б’ють німецьких фашистів. 
Прошу послати і мене на фронт. Я 
виправдаю себе там, незважаючи 
на старість». Робітник цеху № 7 
заводу «Червона зірка» номуніст 
Баланчук на мітингу сказав: «Я 
був партизаном у 1918 році, громив 
німецьких загарбників. Тепер, ко
ли німецький фашизм зноиу зазі
хає на наші кров’ю здобуті завою
вання революції, л добровільно пі
ду в ряди доблесної Червоної Ар
мії і буду беззавітно боротися за 
нашу Батьківщину*.

Такі заяви трудящих надходили 
з усіх нінців області, і 

2. В ПЕРШИХ ЛАВАХ — 
КОМУНІСТИ

Конкретні завдання партійних і 
радянських органів у воєнний час 
були визначені в постанові ЦК 
ВКП(б) і РНК СРСР від 23 червня 
1941 року, □ якій вимагалось, щоб 
партійний і радянський апарат був 
зразком оперативного і конкретно
го керівництва всіма сторонами

З cm op.

воєнного, гос^дарсьного І пояЬ 
тичного життя ‘Фа'ни’ 3^т?йних 
ласі» перебудова робот« партішіих 
органів з тим, щоб "«Ф^оритиіх 
у справжні бойові штаби по мобі 
лізації народних мас на боротьбу 
з фашистським агресором.

«Апарат партійного органу • 
обкому, крайкому, міськкому, 
писала в ті дні «Правда», — попи« 
нен працювати як апарат воєнного 
штабу». ,І працівники обкому, міськкомів 
і райкомів партії з перших Дні“ 
війни поаністю віддавали себе 
справі організації відсічі німецько- 
фашистським загарбникам.

Складність партійної роботи по
лягала в тому, що більше полови, 
ни комуністів з партійних органі
зацій були призвані в ряди Чер
воної Армії, а з міст Кіровограда, 
Олександрії, Бобринцл — у діючу 
армію пішли шістдесят процентів 
комуністів. На політичну роботу в 
армію направлено багато праців- 
ників апарату обкому, міськкомів 
і райкомів партії. Було терміново 
проведено заміну секретарів, чле
нів бюро парторганізацій і парт- 
групоргів, що пішли на фронт, 
укомплектовано штати міськкомів 
і райкомів партії. На нерівну ро
боту в партійних, радянських, гос
подарських органах висувалось 
багато здібних і енергійних жінок.

У сузорі дні воєнного часу пар
тійні організації широко практи
кували проведення масових мітин
гів і зборів трудящих, на яких ін
формували про становище на 
фронтах, закликали до спокою і 
пильності, спростовували наклеп
ницькі вигадки фашистської про
паганди, піднімали моральний дух 
населення. Все цо сприяло вихо
ванню патріотичного і трудового 
піднесення, мобілізувало населен
ня на боротьбу з ворогом.

В проведенні агітаційно.пропа
гандистської роботи вміло викори
стовувались усі форми і засоби 
ідейного впливу — преса, радіо^ 
кіно, лекції, доповіді, читки, бесі
ди-. Партійні комітети поповнюва
ли лекторсьні групи, агітколекти
ви, відкривали нові агітпункти. 
Для проведення роз’яснювальної 
роботи широко залучався партій
ний, радянський, профспілковий, 
комсомольський актив, депутати 
місцевих Рад та інтелігенція.

(Далі буде).

ЕКСПЕДИЦІЯ 
сЧЕРВОИИЙ СЛІДОПИТ»

4

Вони хотіли спопелити нашу землю 
ї закрити принаду зірок над українським 
степом. Та супроти них став радянський 
воїн.

Серед тисяч героїв-солдатів був І він. 
Яків Шер. І досі пам’ятають у селі Ха
щуватому Гайворонського району цього 
кремезного юнака, який хотів стати ін
женером. Перед війною навчався в Одесі 
в автодорожному технікумі. Дев’ятнадця
тирічним юнаком прийшов у військко
мат, попросився на фронт.

— Ще встигнеш, — відповіли тоді.
А невдовзі він уже був курсантом вій

ськового училища. Закінчивши його, їде 
на фронт офіцером-танкістом.

Про себе рідним писав рідко. І ніколи 
не згадував, що уже двічі горів у танко
ві, що був поранений.

йому готували нагороду. Командир пи
сав про нього: «Діючи в боях на важли
вому напрямну, форсував 4 крупні водні 
перепони. В числі перших увірвався в 
польське місто Згеж. За період бойових 
дій його екіпаж знищив 3 міномети, 2 ку
леметних точки, захопив близько 20 ав
томашин, спализ склад з боєприпасами 
і знищив понад 70 солдатів і офіцерів. 
Гідний урядової нагороди ордена Вітчиз
няної війни І ступеня».

Невдовзі на його грудях сяє орден 
«Червоної зірки*. А під Гойцувом йою 
знову поранили.

На його машині з’явився напис: «Впе
ред, на Берлін!»

Смертельний бій на підступах до Бер
ліна. Янів Шер першим вривається в 
місто Цілінціг, забезпечуючи прохід аз- 

томатнинам І мінометнинам. Залп, ще 
залп. 1 раптом ворожий снаряд влучив 
□ танн Якова Шера, на броні спалахнув 
вогонь.

... Учасникам боїв за Берлін вручали 
нагороди.

— Гвардії молодший лейтенант Яків 
Шер.

Правофланговий відповів:
— Гвардії молодший лейтенант Яків 

Шер загинув смертю хоробрих...
* * *

Легенда каже: якщо падає на землю 
солдат, то гасне в небі зірка. Якби це 
справді так було, то над нашою землею 
їх, тих зірок, порахувати було б досить 
легко. Та вони світять, їх мільйони. Бо 
збради світла для нас йшли у бій тисячі 
таких, як твій син. Кіровоградщино, від
важний танкіст Яків Шер...

Л. КРАСНОСТАВСЬКИП.
Па знімку: Я. Шер (зліва) з фронтовим 

другом.

ІГ ИПЛЯЧИ щасливий сміх, 
хлоп'ята вибігли із класних 

кімнат і з’юрмились на под
вір’ї дитячого будинку. Хтось, 
було, запропонував перед обі
дом докінчити гру в лапту. 
Та враз всіх схвилювала ра
дісна новина:

—Нам привезли новеньке 
піаніно! І п’ять скрипок. Завт
ра ще й баяни обіцяють.

Всі кинулись до приміщення 
музичної школи, аби скоріш 
роздивитись подарунки од 
колгоспників і робітників Аиа- 
ньєвого. Навіть дівчата, які 
завжди поспішали після уро
ків на заняття гуртка в'язаль
ниць, теж побігли за хлоп’ята
ми.

Того вечора в клубі дитячо
го будинку веселощам не було 
краю. Стомлені вихователі, 
забувши на якусь мить про 

І інші свої турботи, теж співали 
І разом з дітьми, слухали музи

ку. І до кожного з них прихо- 
I дила втіха — їх вихованці бу

ли щасливими.
А вдосвіта в дитячому бу

динку розпач — чулося гудін
ня землі. Потім гаряче лезо 
блискавиць розтяло небо, а 
благодатну тишу розкололи 
страшні громовиці. Спалахну
ли сусідні будинки. Діти пови
бігали надвір.

— Дивіться, на крилах літа
ків хрести...

—Хлопці, огг вже горить 
один, падає на хату...

... Дітей вели до автомашин, 
возів. І вирушали в дорогу.

Оленну Ліньову покликав 
вихователь.

— Сідай на віз з меньшень« 
«ими, дивитимешся за ними.

Інший заперечував:
— їй же самій дванадцять,
— Нічого, вона в нас справ

на. Вожатою ж була.
Степознм шляхом під гаря

чим сонцем вози рухались на 
схід, більше п’яти тисяч ді
тей чекали рятунку.

І раптом замість сонця —’ 
темінь. Блакить неба перемі
щалась з димом І попелом. Мо<

торошний зойк дітей переплів
ся з гуркотом бомб. Оленка, 
тулячи до себе семирічну дів
чинку, кинулась в рівчак і 
пролежала там, поки не стих
ли мотори літаків.

А потім знову дорога. То 
тут, то там тільки й чути:

— Коли ж нам водички да
дуть?

А маленька дівчинка, зіщу
лившись на возі, плакала:

— У мене вавка болить...
— Маріє Петрівно, а мішок 

з сухарями теж згорів там, ко
ло хутора.

Оленка схилилась над деся
тирічною дівчинкою, яка бо
лісно кривила своє личко, і з 
жахом дивилася на закривав
лене платтячко. В руках пожа
то’/ була неповна кварта води. 
Час від часу вона простягала 
її пораненій дівчинці і тихо 
казала:

— Потерпи, Катю, трішечки. 
Незабаром до села доїдемо, 
Там буде лікар...

Раптом її слова знову роз
чавив вибух бомби. І в облич« 
чя вдарило гарячою хвилею. 
Кварта води випала з Оленчи- 
них рук. Дівчинка з острахом 
дивилася, як черінь дороги 
ковтала воду, і плакала. Ні-ні, 
не од того, що небо нололось 
від громовиць. їй було мото, 
рошно, бо вже не могла нічим 
зарадити пораненій подрузі, і 
Оленчине сорце давила безна
дія.А під вечір з передньої під
води пролунало:

__ Люди, вода.,. Озеро он в 
долині.

І діти, зіскакуючи з возів, 
бігли у виярок. Заходили по 
коліна в стаз, набирали в при
горщі води...

На п’ятий день Оленка Лі- 
ньова уперше побачила фа
шистів зблизька, Стрибаючи з 
літаків на парашутах, вони 
чвалали до підвід. Скидали иа

землю мішки з 
харчами. які 
передали дітям 
радянські сол
дати, знущали
ся над вихова
телями. Аж ось 
один з автома
том зупинився 
перед Олспкоіо. 
Його пог л я д 
прики п і в до

червоного галстука. А дівчинка 
зміряла фріца з ніг до голови 
й подумала: «Не такий він вже 
й страшний з виду цей фашист. 
От тільки погляд — холодний 
і колючий. Такі очі я бачила 
в Одеському зоопарку, в кро
кодила...»

А він вже направив иа неї 
автомат, засопів. І в цей час 
поруч заверещав хлопчик. Ні
мець відсахнувся від Олепки і 
пустив чергу в нього. А дів
чинку тільки вдарив чоботом, 
та й кинувся до сусідньої під
води, де вже його товариші ді
лили дитячі харчі.

Та ось заповзятість гітлерів
ців одразу кудись поділась, 
вони почали тікати. А з ви
балку показалось кілька ра
дянських бійців.

Незабаром діти добрались 
до госпіталю. Потім їх повез
ли далі па автомашинах. А 
Оленка Ліньова залишилась 
біля поранених бійців. Допо
магала санітаркам, сиділа но
чами біля солдатів з перебин
тованими головами. Розпові
дала їм про свій дитячий бу
динок, про те, як в степу роз
лила останню кварту води. І 
згадала про німця, який зби
рався зрешетити її тіло авто
матною чергою.

Поранені забували про свій 
біль. Слухали дівчину, і в їх 
очах знову й знову спалахував 
вогонь гніву і ненависті.

Оленка часом просила:
— Як будете йти на фронт,

заснула, 
а бійця 
подушці 
паперу: 
що під- 
помсти-

то візьміть І мене. Я хочу пом. 
ститнсь за тих, кого ми зано- 
пали в полі після нальоту літа
ків.

А солдати:
— Нічо-о, ти ще встигнеш. 

Ось тільки сил наберись, під
рости.

Якось вона сиділа на ліжку 
біля пораненого і 
Прокинулась вранці, 
вже нема.- Тільки на 
невеличкий клаптик 
«Спасибі тобі, дитино, 
вела нас на ноги. Ми 
мося за тебе...»

* *
А коли госпіталь вже був 

під Сталинградом, Оленка Лі- 
ньова стала справжньою сані
таркою.

Фашисти рвались до міста. 
А радянські воїни віддавали 
життя за кожен клапоть рід
ної землі. У госпіталі вже не 
було де класти поранених. 
Привезли одного офіцера, а 
вій крізь забуття:

— Вони б вистояли. Та нема 
чим стріляти...

І тоді до висоти кинулись 
санітарки, медсестри. Вони 
тягли за собою ящики з сна
рядами і гранатами. Разом з 
ними повзла в клекіт бою і 
вона, Оленка Ліньова.

Над головами рвались міни, 
виспівували свою смертну піс
ню кулі. А дізчата-комсомол- 
ки, задихаючись од диму, об
ливаючись потом, спішили до 
передової. На день два-три 
рази вертались від окопів,’ 
приносили поранених, а потім 
знову несли бійцям боєприпа
си іі воду. Самі ж забували, 
що иа їх усгах пе було ще й 
краплини тієї прохолоди.

Було притягли вшістьох 
ящик до окопа, а вусаті арти
леристи сахнулись до Олеики:

— Це щоб востаннє ти сю
ди йшла. Вертайся назад, а 
все це інші за тебе зроблять. 
Ти хоч комсомолка, але не піл 
силу іие тобі таке.

— Ні, пе комсомолка 
тільки думаю... Я,

всегда и везде 
впереди, 

клятву 
впустую, 

они берегут на 
груди

І її заповітна мрія невдовзі 
збулась. Там, під палаючим 
небом вона стояла перед гор
дими солдатами-героями, пе
ред дівчатами-санітарками і 
разом з своїми ровесницями 
повторювала:

Комсомольцы 

Не дают они 

Как святыню
■ І'ГП"

Комсомольскую книжну 
простую...

І знову вона йшла туди, де 
чекали її рятунку, Йшла з 
сумкою санітарки, , з автома
том за плечима...

Сталінградці вистояли. І по
гнали ворога иа захід. З ними 
була знову вона, смілива І 
мужня санітарка, комсомолка 
Олена Ліньова...

* * *
Аж через чверть століття 

після перемоги над фашизмом 
приїхала вона до Сталіиграда. 
Інженер з Кіровограда Олена 
Трохнмівяа Ліньова-Чибісова 
спішила иа зустріч ветеранів 
94-ї гвардійської дивізії. її пі
знали одразу. І колишній арти
лерист, Герой Радянського Со
юзу Віктор Олександрович Ко- 
пєв, і полковник Костянтин Іл
ліч Калашников, колишній ком- 
ллпп л - 2зз полкусорт батальйону 
Іван Вітвіцькип... О,ТВІЦЬКИИ ТИСЛН DVKV 
своїй рятівниці і кожен ПОР.ГО-
рговав:

— Ти ж, Олено, як виступа
тимеш перед людьми, то неод
мінно згадай про свою нварту 
□оди.

На Ті очі набігала скорбота. 
А потім — усміх. І Олена Тро- 
химівна одказувала;

— Про таке я ніколи не за
буду. Зустрічаюсь в Кіровогра
ді з комсомольцями, в школах, 
розповідаю їм, пи ви захищали 
Сталінград. А потім І про неї, 
оту дорогоцінну ипарту, пну я 
берегла з водою для поране
ної дівчинки...

М. Кіровоград? ШЕВЧУК- ■
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ЦІЛЮЩІ ДЖЕРЕЛА ОРЛОВОЇ БАЛКИ
З давніх давен у тутешніх краях 

побутують легенди - бувальщини 
про чудодійну живу воду. З поко
ління в покоління старожили пе
редавати нащадка?,! казісн-перека- 
зи про те, що тисячоліття, а може 
й більше, тому у верхів'ях межи
річчя Інгульця і Тясмяна по бере
гах звивистої річки Скельової осе
лилось богатирське плем’я, яке не 
відало про хвороби і всілякі враз
ливості. А жили ті люди аж до 
двохсот років. Здоров’я і силу ці 
велети черпали з джерела. яке 
безупину жебоніло на узбережжі 
Скельової з-під крислатого багато
вікового дуба. Кришталево-прозора 
вода в найлютіші морози не вкри
валася крижаним панцирем, чудо
дійний струмок не вичерпувався і 
в пекельну спеку. В цьому джере
лі, яке звали Священним, древні 
одноплемінники купали немовлят, 
щоб вони ніколи не хворіли. Пили 
ту воду й омивалися в ній дорослі.

Відтоді спливло чимало століть. 
Старожили міста Знам’янки і нав
колишніх сіл Петрового, Суслово
го, Повоолександрівки і понині па
м’ятають, що колись тут, на схи
лах Орлової балки, шумували на 
вітрах могутніх дерева відрогів 
Чорного лісу,

В паш час легендам-переказам 
про цілющу життєдайну воду су
дилося стати живою дійсністю. В 
середині шістдесятих років пра
цівники відділу водопостачання 
Знам’янського відділка залізниці 
побіля села Петрового почали шу
кати нові джерела для покриття 
потреб транспортних служб і на
селення міста Знам’янки у техніч
ній і питній воді. На дні балки 
вони пробурили декілька свердло
вин і на глибині більш як півто
раста метрів натрапили на водо
носний шар. Лабораторні аналізи 
показали, що знайдена вода має 
неабиякі лікувальні властивості — 
в ній міститься радон середньої 
концентрації. Як відомо, в процесі 
лікування цей радіоактивний еле
мент своїм випромінюванням дів 
на нервові закінчення. Крім того, 
проникаючи в організм через шкі- 
ру й дихальні шляхи, впливає на

численні нервові рецептори судин 
та внутрішніх органів і безпосе
редньо на тканини цих органів.

Незабаром було прийняте рішен
ня про будівництво на околиці 
м. Знам’янки побіля села Петрово
го обласної здравниці — бальнео
логічної лікарні. Але спеціалістів 
у той же час непокоїли Інші, не 
менш важливі проблеми, звязані 
з перспективами функціонування 
закладу лікувально - санаторного 
типу. Зокрема, треба було з’ясува
ти, чи вистачить у майбутньому 
цілющої радіоактивної води для 
безперервного лікування хворих. 
Як виливатиме подальша експлуа
тація свердловини на концентра
цію радону у воді? Звернулися за 
допомогою до спеціалістів розта
шованої на території області Піз- 
денно-Української геологічн і' ек
спедиції. Направлені в район Зна
м’янки розвідники підземних надр 
продовжили буріння. На глибині 
164 метри їх, як 1 спеціалістів-ку- 
рорторологів чекав приємний сюр
приз. Він перевершив у'сі споді
вання. Лабораторні аналізи пока
зали, що будівництво бальнеоло
гічної лікарні не тільки потрібна, 
а й исрспеїстпвна справа. Розвіда
ні потужні радонові поклади за 
своєю мінералізацією нічим не по
ступаються перед раніше відкри
тими, а концентрація радіоаіггнв- 
них речовин у них в десять разів 
перевищує води відомого па весь 
світ бальнеологічного Цхалтуб- 
ського курорту.

Про Знам’янську бальнеологічну 
лікарню, яку теиео називають об
ласним санаторієм, поміж людей 
побутують бувальщини, які межу
ють з легендами. У цій здравиці 
кваліфіковані спеціалісти з доп і- 
могоіо чудодійної води повертають 
людям здоров'я, бадьорість і на
снагу. Відвідайте медичний заклад 
і самі в цьому пересвідчитесь. Го
ловний лікар санаторію Ганна Ва
силівна Шандра ознайомить вас 
з безліччю листів і записів у князі 
відгуків. Свої щиросердні подяки 
висловлюють ті, хто пройшов курс 
лікування і повністю або частково 

залишив тут свій недуг. Працівнн-

ки лікарні покажуть вам новітнє 
медичне устаткування, фізіотера
певтичний кабінет, в якому хворі 
приймають електропроцедури. До 
послуг хворих — інгаляторій, про
цедурна, масажне відділення. Для 
лікувальної гімнастики обладнано 
фізкультурний зал. 1 чи не найпе
реконливішою атестацією чудодій
ної сили радонового скарбу і плід
ної роботи медичного персоналу 
санаторію є залишені тут хворими 
після виписування з лікарні сотні 
милиць ціпків і палиць.

Лікувальне відділення обласної 
бальнеологічної лікаря! на 150 
місць почало працювати па місце
вих джерелах мінеральної радоно
во-вуглекислої води з 1968 року. 
Тоді тут було установлено 20 ванн. 
За цей час оздоровлено більш як 
сім тисяч чоловік. Після кількара
зових курсів лікування мінераль
ними радоновими водами 85 про
центів пацієнтів які мали захво
рювання периферійної нервової 
системи, виписалися з покращен
ням, а 5,5 процента — із значним 
покращенням здоров’я. Майже та
кі результати дає лікування хво
рих на поліартпти. Багато з тих, 
що пройшли курс лікування і ма
ли різні групи інвалідності, відно
вили здоров’я і стали працездат
ними! А деяким щасливцям після 
перебування в санаторії вдалося 
уникнути складних хірургічних 
втручань, зв’язаних з операціями 
на судинах, хребті і суглобах.

Перспективи дальшого розвитку 
здравниці? Вони відрадні і заман
ливі. Наявний дебет радіоактивної 
води дозволять у недалекому май
бутньому лікувати в цьому медич
ному закладі одночасно не 150 
хворих, а принаймні у 5 разів 
більше. Для цього передбачається 
створити тут санаторний вузол, 
зокрема спорудити ще один ста
ціонарний корпус і поліклінічно 
відділення.

Прадавня легенда про живу цілю
щу воду в заплаві річки Скельової 
в паші дні стала живою дійсністю.

В. КРАЛ1АРЕНК0.

На фото: спальний корпус обласної бальнеоло
гічної лікарні.  Иввпаиа.

ПЕРШІСТЬ 
КРАЇНИ
З ФУТБОЛА

ЗАПОРІЖЖЯ. Тутешній 
«Металург» зіграв внічию — 
1:1 з фрунзенською «Ал- 
гою». Гол на п'ятій хвилині 
у ворота гостей забив запо
ріжець Георгій Забудько. 
На 43-й хвилині футболісти 
«Алги» зрівняли рахунок. 
Це зробив Олександр Агеєв.

ОДЕСА. 90 хвилин зу
стрічі «Чорноморця» і ду- 
піаибннського «Паміру» про
йшли при явній перевазі мо
ряків. Воин часто атакували 
ворота гостей, але внаслідок 
неточних завершальних уда
рів і завдяки хорошій грі 
вооотаря «Паміру» Вячесла
ва Бубенця рахунок так і 
не було відкрито. В резуль
таті — 0:0.

(РАТАУ).
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Світловодськнй 396 91
Зяам’явськяй 440 240
Ганвороиський 241 61
Добровелич-

ківський 295» 118
Головавівський 217 84
Долииський 254 123
Новоархан-

гельський. 167 76
І Іовоукраїиський 138 57
Кіровоград 456 376
Устянівський 93 34
Оиуфріївськии 70 32
Ульяновський 71 44
Новгородців-

ськнй 125 104
Компаніївський 28 13
Олександрів-

ськнй 167 158

ВЕСЕЛІШ

— 177
— 133
— 131

91
81
80
59
38
27

21
15
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ОЛІВЕЦЬ
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X.

Не в той бік
— Ви майстер спорту?
— Майстер спорту.
— По бігу?
— Так. Чого спитав?
— Сказать, що ви, 

ну. майстер, тобто.
Мене б нізащо 

не догнав.
— Тебе, хлопчину?

Ой, не смійся! 
Оце нахаба — •

через край.
— Та не зійти

з оцього місця... 
Давайте, га?

X —
ІІ
х га’С 
я оГ!

О. К »

— 305
— 200
— 1.80

ПІВРІЧЧЯ

МалоБискІвеький 75 68 — 7
Олександрія 199 200 + 1
Олександрій

ський 494 496 3
Ноьомиргород-

ськвй 147 150 + 3
Вільшапський 22 26 + 4
Бобршіецький 61 75 14
Кіровоградський зо 44 + 14
Петрівськнй — 38 + 38

Як видно із зведення, деякі міськ
коми і райкоми комсомолу безвідпо
відально поставились до такої важ
ливої справи, як передплата обласної 
молодіжної газети. Особливо пога
но йдуть справи з поновленням пе
редплати на «Молодий комунар» у 
Світловодському, Знам’янському,
Ганворонському, Добровелнчків-
ському, Голованівському районах. 
Райкомам і міськкомам ЛКСМУ слід 
докласти всіх зусиль, щоб у другій 
половині 1971 року кількість читачів 
обласної молодіжної газети порівня
но з першим півріччям зросла.

Балат ЄМБЕРГЕНОВ

ВАРТОВИЙ 
БАТЬКІВЩИНИ
Кордон проліг,

де зарослі 
густі.., 

Солдат недремно
стереже

країну.
11а грудях партквиток,

ЯК Другій"! пульс 
в житті, 

Здіймається
и такт серцю 

безупинно, 
Хитнуться раптом 

близько
десь кущі — 

Приглянеться
і автомат 

притисне. 
До всього пильний

а спеку
І В ДОЩІ — 

Чи СЛІД, ЧИ ЗСуїСі
чи щось
непевне зблисне.., 

Я знаю, той солдат — 
то мій

земляк,
Він з степового краю,

з Казахстану, 
Він восеїпі пішов- 

служить,
щоб так 

Туманні плеса
не здригались 

рано, 
Як в дні війни... 1 тихо 

журавлям, 
Що в небесах 

пливуть ясної
днини.

Проказує: «Перекажіть 
батькам:

Я — вартовий моєї 
Батьківщини!»

Переклав 
з казахської

М. Кодан.

МРІЯ
Люди весь час поспішають, 
(Звісно, життя — це дія) 
Вершини гірські 

долають,
Бо їм притаманно 

мріяти.
Мрія — це стел тюльпановий,
З якого я біг дитиною. 
Мрія — це ти, кохана, 
З очима, як небо, 

синіми«
Мрія — це значить 

зима, 
Літо — навколо тебе... 
Там, де вже нас нема, 
Плавають гуси-лебеді. 
Мрію, живу відколи, 
Мрію тебе зустріти, 
Білий тендітний 

голуб —:
Тайна сердець 

відкрита.
Мрія — це ти єдина, 
Мрія — це ти. кохана! 
До тебе Іду крізь синій 
Одвічно юний ранок. 
Так, люди все 

поспішають 
Шляхами, що в’ються 

зміями,
Вершини стрімкі 

долають,
Бо люди не тільки 

мріють.
Переклап з казахської 

В. Бондаренко.

і

С. ШЕВРЯКОВ

— Давай, давані 
_  То ви — за мною, 

в дальні гони!
Одного лишя не сказаві 
В садку у вашімя півони 
Геть чисто всі пообривав 
Мерщій за мною! — й драпагигиув, 
А. майстер...дременув у сад.

А. ОКЛИЧНИИ.

СОНЕЧКО
Прибігла до мене- 
Мол малесенька 

донечка, 
Всілась тихенько

на руки — 
І ну малювати: 
Кружечки, проміння — 
І вийшло песняне

сонечко 
(Так її нещодавно 

навчила мати). 
Малює і то ж

примовляс, 
І все сміється, — 
Мале ластів’я, 
А й воно вже тамо 
Щось тямить.

І так невимовно-тепло 
Мені на серці, 
Втішаюсь собі, 
Радіючи до нестями. 
Та як же отут 
Не тішитись

і не радіти —• 
Мале отаке, 
А тягнеться вже

до сонця. 
Диво та й годі.
І що то воно за діти —: 
Втнуть щось —

1 віри не ймеш —ч 
Сон ЧИ 11Є сон оце? 
То нехай же. нехай 
То сонечка любо-щира 
Все осяватиме 
Бальні шляхи-дорогл, 
Г пломенітиме 
В серці дитячім віра, —: 
Та, що освячує щастя 
Від батьківського 

порогу.

І

ч
!

т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК, 21 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (И). 11.10—V Спар- 
таніада Унраїни. Боротьба 
самбо. (К). 16.35 — Наша
афіша. (К). 16.40 — Респуб
ліканська фізико-математич- 
на школа. (К). 17.10 — Теле
нарис «На заставі імені Ло- 
патіна». (К). 17.25 — Теле
вІстІ. (К). 17.45 — Прем’єра 
художнього телефільму «Чо
тири танністи і собака». 
(Польща). 18.55 — «Міста- 
герої України». (К). 19.25 — 
Фільм-концерт «Ех, пісня — 
чудо хороша». (К). 20.15 — 
Т. Тесе «Солов’ї, солов’ї».

Прем’єра телеспектаклю. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Унраїнсьне ко
льорова телебачення. «Май
стри мистецтв України». Спі
ває заслужений артист 
УРСР К. Огневой. (М). 22.00 
— Чемпіонат Європи з важ
кої атлетики. (Болгарія). 
23.00 — Телезіеті. (К). ДРУ
ГА ПРОГРАМА. 11.00 — Те- 
левісті. (К). 11.10 — V Спар- 
таніада України. Боротьба 
самбо. (К). 19.00 — Художній 
фільм «Балада про солдата». 
(К). 20.30 — «На добраніч,

,іти!» (К).

ВІВТОРОК, 22 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.10 - Теле
фільм «Згадуючи роки вог
неві». (К), 11.45 — Фільм-
концерт «Коли говорили гар
мати»? (К). 16.35 -дВ’м'я 
перемоги». (Львів). 17.0а 
«Екран молодих». «Солдати 
70-х». (К). 18.05 — Прем’єра 
художнього телефільму «Чо
тири танкісти і собака». 
(Польща). 19.00 -- Телевісті. 
(К). 19.15 — «На головних 
напрямках п’ятирічки». (До
нецьк). 19.40 — Спентанль 
Тюменського драмтеатру. 
(Кіровоград). 22.30 — «Пісні

-у «дніїйр
над морем». Концерт ансам
блю пісні і танцю Червоно- 
прапорного Чорноморського 
флоту. (Одеса). 23.00 — До
кументальний фільм. (К). 
23.30 — Чемпіонат Європи з 
важко? атлетики. (Болгзрія), 
24.00 — Телевісті. (Н),

Юнаки і дівчата!

£7;) НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ К0Л1А1УНЛР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: від
повідального секретаря і відділу комсомольською життя 
— 2-45-35; відділів пропаганди та листі» і масової робо
ти — 2-45-36.
~БК 01134. Інжеке 01197.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. ГлІпки, 2.

Зам.. 3649. Тираж 54.500,

Ударна комсомольська будопа тресту «Ангао- 
сХуРИуТСЬ'<01 " за"₽0Шу<: вас на

Потрібні бульдозеристи, шоФепи
«и, екскаваторники слюсарі.,Рубопро.іднХ ’X 
ллре робіТНИКИ будівельних професій і пьЛппЛ ' 

Бажаючим працювати на нпп/л. Р'зноробочі. 
безкоштовний квиток до міси я п /ДОйах видасться 
Міром ЗО карбоващ^А Крім цьоГ«0ТИ Р°3“
ДО основного заробітку добавляст! "я* 4^' Р°б°™ 
за пересувний харакіер роботи та 4П пр°4е”тІв
коефіцієнту. Н н ти та 40 процента

Після кожного ооку побпти
центів північних, Коім основної ’аЧУЄТЬСЯ 10 на
дасться 12 робочих днів. Через рікПнал? ЩЄ /°' 
коштовний квиток на проїзд в б«т надається 

оажаючим поїхати іщ ньлпб Д °Му иапРям|{У’ 
міські, районні та облЛи^ буА?ВИ ^Ргатись -в 
раїни. обласник комітет ЛКСМ Ук-

_____  Трест «Ангарбуд»,

£
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