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ШТОРОК, 3 серпня ШГ реку
ЬеіЩедвбкЮ В. Нірсвепрлді/ ВІД« 

бргась обласна- нарйдо праціеним 
ніо книжкової торгівлі. Пре Г!?Дг 
сумки робогиі ннигаріп Кір-све- 
градщини за перше ніврічмя до- 
гісеіо директор еблкнигеторгу 
О. П. Мазурцсс..

В порівнянні з- ліинулим’ еежсм1

СПЕКСЛНДР ДАНБ- 
ЙОЕ з- кепі ослу імені- Не- 

: тс всі ксге ДобровепичніБ- 
СЬКСГО резону — <-9 ГСІ'.- 

; тгріБ, 6ЯГ центнерів зер- 
нж.

ВОЛОДИМИР
э кслгоспу «Росія» Мале- 
пнсміаськото району— 1 б5,5 
гектара, ШО центиерїв 
зерна.

ВОЛОДИМИР БАБЕНИО 
« колгсспу «»Росіян Окуф- 
ріївськсгс району— 2^.0 
гонтарі* г £ЗГ’С центнерів 
зерна

ГРИГОРІЙ! ГОЛСБСг 
РОДЬКО з ксягсспу <гПа- 
л’шгь Леніне» Маловнсиів- 
сьноге району — 168 гек
тарів. 5820 центмеріе зер
на.

ДХ-МТРО ШУЛЬГА з кол
госпу «Росія» Кіровоград- 
єьиого району — ген- 
тгріо, 5Ш центнери зер- 

^МИНбЛА ГОЛОВЕЦЬг 
НИЙ з полгсслу «Росіян 
Маловисківсьмог© району 
— Ї57 гектарів, 592? цент
нерів зерна.

ОДСИЛЬ СіОЙКОВ З 
колгоспу іхені Димитрова 
йільшекськс-їо району 
•159 гектарів, 5389 цеытяе- 
рів- зерна.

ДИ'АТ0Л?Й; КОСТЕНКО э 
колгоспу імені 50-річчя- 
}К©и»«я Петрівськог© ра
йону — сиосив паї звап 
НОЙ,5 гектара» на пряму — 

мотарз. намолдаив 
центнерів зерна.

(ІСР ЕАВРИЛОВ з неп« 
госпу «Путь октября» 
Онуфріївськсго району — 
•і 17 і ентарір. 53 ЇЄ центнерів 
зерна.

РЕ АН ЦВІТНЕНКО з кол
госпу імені Жовтнс-всі ре- 
ьслюції Добровеличків- 
сміего району — «з і ян
тарів. 5103 центнери зерно.

ВІКТОР ГРИГОРЄБ з 
колгоспу імені XXI з і ДУ 
КПРС Вільшанського 
ну — 127 гектарів, 4«*« 

цсЖр’°зайцЕв з ««■ 
гоіпу «Правда» Новомкр- 

’’

^ОЛЕКСАНДР СЕРДЮК 3 
• колгоспу «Дружба» Ново- 

миргородського рзионУ 
126 гектарів, 4023 цеи*не 
ри зерна. ___________

АНАЛІЗ
за пійріччя план продажу книг new 
ревикоианс- більш, ніж не серРК- 
тисяч карбованців. Цьому немсУ- 
ло посприяли понад 200 громед* 
сысих розповсюджувачів літ-ерсту- 
риі

Учасники наради приділили

значну увагу аналізу роботи кни- 
гйтсргівельних підприємств, спіл
кування- їх з розповсюджувач«* 
,/и-активістеми.

В' роботі наради взяли участь 
начальник обласного управління 
по пресі П. В; Ксрнєєю та секре
тар ббкему профспілки працівни
ків культури Б. М. Ніколйєнкс.

Є. ДАЮТЛЕНКО.

Розкажи про себе;
Сашко, щойно вимивши 

руки, сидить на лапі й ди
виться на них. І я дивлюсь: 
засмаглі, як і весь він, а 
довгими фалангами пальців. 
Такими руками на фортепіа
но грати. А Сашко Мартоло- 
га «грає» ними на кермі ав
томашини. І які

— Чудовий шофео, — мо
вить про хлопця механік 
колгоспу Імені Леніна І. Ф. 
Чабан. — Про таких кажуть 
— безвідмовний. А що таке 
безвідмовність? Це — повна 
відданість своїй справі.

Віддався їй Олександр 
сім років тому. Рік. після 
закінчення курсів, у своему

І&г^'ЙчС.

О КССЬ і а зустрічі з нсмсс- 
мольєьким активом в сб- 

иє-.-.і ЛКСМУ бригадир ксмєс- 
їлспеське - молодіжної трак
торної бригад:-» колгоспу «Зо
ря комунізму» Новсархангель- 
сьнего району Василь Іванович 
Моторний поділився 
нею мрією:- досягти по вро
жайності зернових 50-иенткер- 
ногс рубежу. 1971-й рік, який 
відкриє дєв яіу п ятирічну, 
став ще одним кроком на 
шяяну до поставленої мети.

Ми на полях «Зорі комуніз
му». Куди не кинеш сном — 
зрілі хліба, скошені ниєм Біля 
трьох тисяч гектарів — іаку 
площу ранніх- культур мають 
зібрати хлібороби колгоспу у 
жнива. 21 жатка, 8 косарок, 36 
ко/лбайшв. десятки транторів

ЮіІЯ’ГС і ДІГ’ІЛНСІ
З? першого серпня по перше жовтня цього року сен- 

реі’яріат Ш< ЛКСАЇУ, юолеії Мін ■ u егва еільсшюїо 
господарства У PCP, Міністерства рздіоспів У PCP та 
Міністерстві! харчової вромиелоЕю«. гі У PCP огодеш-у- 
йгь ударний ^есоубліїсанськнй деомісгсшшс по заго
тівлі кормів. Справа честі кожного комсомольця, 
кожного мелодоге npsuiariijsa сільського господар
ства — ЬКЛЮ ІЙТИГЬ у ДЕО'.’ІСЯЧПИК, щоб иаіае тварий- 
ництво було, як ніколи. забезпечене кормами.

В постанові ..ьзиьчйс~. ься. що кемсо*.*.. льезкі ергам!« 
Віщії реснубл.ьи иагро.-.адилн певнігіі Д'Ювід залучен
ії?! г.ю -годі до з.’.».:ц.'< ішя кормової бази для грамаДС*но
го ТварИННІЩТЬЬ fcii.o ; РОСТОВУ Ю’іИ Й резвизаю'пі цей 
досвід, комітет комсомолу раз-.,;.! з від.тоиід^лви гое- 
ІК.’Дар: і Ш:? і: Oj І.Ч'.ІОІЬ ЛОБ*. ■•;4ИО еТПОрИТИ 
»■ леціаа;заяви; бригади, ланки, екіпажі, залЗ^аіся до 
цієї справи піонерів ih пшслярИг.. на<а лиеред Дор-7- 
«ц-.ючп і..; s6tp гіл.іячювої о корму, жолудів, дшшрсс« 
ішх трап та їй.

Для ьілшс киия ранонкнх нсчеомольськи# органі
зацій, які забезпечать активну участь комсомольцю і 
мжпеаі у заготівлі кормів та десягнуїь иаимращлх 
рсяультатІЕ в лвді двомісячная«,, встановлюються чо
тири лсріїША премії, три других, три їрстіх, дві чет
верть/.

Комсомольці та молодь, піонери та школярі; моло
діжні колективи, комсомольські організації, Які до
сягнуть кращих* результатів па. заготівлі кормів, для 
громадського тваринництва, м представленням 
обкомів ЛКСМУ будуть занесені до Книги Пошани 
Української орденів Леніна, Жовтневої Революції та 
Червоного Прапора реевубліканської комсомольської 
еввааідацп

! автомашин, зерноочищуваль
них І НвВентежуВїіЛЬИИХ МАШИН 
— ось вона, індустрія колгосп- 
НОГО ПОЛЯ і її еОГ-ОДАрІ — МЄЯЄ- 
нізатері*, вирішили пре вести 
жнива зе вісім робочих днів.

Тєкиіке була завчасно підго
товлена. Жниве розпочали 
дружне. Всі 9 комбайнів брига
ди Героя Соціалістичної Праці 
Василя Моторного з пєргшс-с 
дня включились у роботу. 1 
раптом дощі. Вилягала пшени
ця, ячмінь. Природа н-би ви
пробувала витримку '.-.є хан: за
торів. Але їх воля була несхит
ною.

Складні погедні умови не 
стали на перешкоді до мети. 
Зиеккя і набутий роками до
свід прийшли на виручку хлі
боробам з бригади Василя Мо
торного. Ножна година, яка 
сприяла' збиранню степового 
золеіе, використана певністю,

І ось на тік, а з тону е дер- 
жаені засіки йде врожай сім
десят першого. Вагомий вро
жай початку дес ятої п’яти
річки

Хліб. Ним вимірюються дні 
напруженої "'раці, вечори зе 
книгою, щирі бесіди на збе
рем колективу, lo/иу СЬОГОДНІ 
ніби й не відчувається втома. З 
ранку до сечора гудуть степові 
кораблі і з бункера в автомо
білі сиплеться зерно. Добірне, 
чисте. І пече, ше недавно за
косичене колоссям, вкриьас-

ться рівними стосиками селе- 
ми.

...Вечоріє. Ко.мбвинери зуви- 
няють агрегати: в поле привез
ли вечерю. І навіть у ці хви
лини бригадир зайнятий: рез- В 
питус комбайнерів про справ- І 
ність вузлів і механізмів, дає І 
ділові рекомендації.

— Наша мета — зібрати хліб І 
за вісім робочих дніє, — гево- І 
рить він. — Це збереже нам 
багіто зерна.

Е перші дні механізатори 
.збг.рали хліб не на кращих, 
гіс-їхньсму розумінню, площам 
і у.али по 55 центнерів зернві 
На інших ділянках озиме пше
ниця дає ще більше, де 57 — 
58 центнерів з гектара.

Василь Іванович називає ме- 
хвнізатерів, які жнивують яс- 
ударному. Серед них мопеді 
хлопці брати Микола, Василя 
г* Іван Шумейки, Анатолій і 
Володимир Сухоребрі та інші.

Площі одразу після збиран
ня врожаю звільняю і ьс я від. со
ломи, готуються під оранку не 
зяб. Старанно. по-господар- 
ськи ходять механізатори про
славлено« бригади біля землі. 
Виконуючи накреслення XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України, вони прагнуть забез
печити- надійну основу високо
го врожаю наступного року.

Добре працоють на 
жнивах Грати ^ван та 
Василь Шумемни, «псі 
своїм комбайном щоден
но скошують по 12 гек
тарів озимої пшениці і 
намолочують не 600 
центнері.! зерна.

Па фото вгорі. шімвайн 
б| ..ті в Василя та. і пана 
Шумейкік за роботою^ 
внизу — бригадир КОМ
СОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНОЇ 
бригади. Герой Соціаліс
тичної Праці Василь Мо
торний (третій- .чліва)) 
розмовляє із споїм по
ле І€Г 11 но м,

фото в НОВПАНА.

цшишімя

колгоспі водив машину, три дс< ятки цепгнерІБ пшениці,
роки — в армії. Відслужив к роху тощо.
— знову за кермо. Гарних синів виховав ко

. — Приїхав я додому, — муніст М. Ф. Мартолога.
розповідає. Сашко, — а хлоп Свого часу Василь був пер
ці сміються: Василь тебе шим серед КОМСОМОЛЬСЬКИХ
пережене. Василь — мій активістів, зараз — Олек
старити брат... сандр — член комсомоль

— Це Сашка Марнологу? ського бюро колгоспу.
— сміється голова колгоспу Колектив шоферів госпо
В. М. Гуртовий. — Спробуй! дарства. можна сказати,

Яке завданя не довіри молодіжний. Тут десять ком
ли б, — виконає, скрізь се сомольців. Всі вони рівняю
ред перших. І в тому, що ни ться на свого посланця в
ні колгосп успішно веде комсомольському Сюро кол
хлібозаготівлі, є й його, госпу.
Сашкова, праця, — перевіз 
від комбайнів до току, від О. БЕРЕЖНИЙ.
току на заготівельні пункти Зііам’явсьинй район.

ияжаив
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Різні підприємства. Різні 
характери, спеціальності,,, 
і одна спільна мета —• 
ударною працею наблизи
ти завершення першого

З роботі наради взяли 
участь другий сенретар 
ОК ЛКСМУ М. Громовий, 
Герой Соціалістичної Пра
ці 0. О. ІНиш.

, Над виконанням планів 
^вої пягирічки зараз тру- 
ДЯТ!>СЯ 92 комсомольсько? 
молодіжні бригади І 36 
комсомольсько - молодіж
них колективів промисло- 
вості, будівництва, транс- 
(*?РТУ» сфери обслугову
вання міста Кіровограда.

К/ -

випуску понадпланової 
продукції, зенономилн си
ровини І матеріалів на 4 
тисячі 632 карбованці, —. 
повідомив доповідач.

Багато молоді перегля
нули свої зобов'язання, 
прийняті на початку року, 
і взяли підвищені Ком
сомольсько - молодіжна 

бригада шліфувальників 
заводу тракторних гідро
агрегатів (бригадир Мико
ла Латушкін) зобов’яза
лась план року виконати 
за 11 місяців. Вона стала 
ініціатором почину: «Сьо
годні — рубіж новатора, 
завтра — комсомольські

Бойовим закликом до 
всіх учасників наради про
звучали слова секретаря 
міськкому КП України З-1. 
Власовой

— Не бійтесь йти туди, 
де ви найбільш потрібні. 
Якщо для цього навіть 
доведеться поміняти про
фесію. Сьогодні передо
вий той, хто підтягує ІН
ШИХ до свого рівня.

На нараді переможцям 
соціалістичного змагання 
за другий квартал цього 
року були вручені нагоро
ди. Перехідний Червоний 
прапор міської комсомоль
ської організації одержа
ла бригада автоматників 
заводу «Червона зірка» 
(бригадир О. Завіна). 
Комсомольсько - молодіж
ні колективи шліфуваль
ників заводу тракторних 
гідроагрегатів (бригадир 
М. Латушкін), бригади тес
лярів - бетонників (брига
дир Л. Шестерик), бригади 
магазину «Ласунка» (брига
дир Л. Чернова), екіпажу 
автоколони № 2199 (ко
мандир М. Бабич) були на
городжені Перехідними 
івнмпелами ЦК ВЛКСМ. 
Вимпели вручив відпові
дальний організатор ЦК 
ВЛКСМ Б. Л. Юденцов.

року дев’ятої п’ятирічки. 
Про це йшлося нещодав
но на нараді бригадирів 
і групкомсоргіз комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів обласного центру.

Короткою доповіддю на? 
раду відкрив перший сек
ретар міськкому комсо
молу Юрій Руднєв,

— За другий нвартар 
цього року у фонд дострд- 
козого виконання дев’ятої 
п’ятирічки КОМСОМОЛЬСЬКО? 
молодіжні колективи І 
бригади дали за рахунок

З''серпня 1971 поки------
ЗАПРОШУЄ КНИГА 

боротьба, 
ОСЯЯНА 
ЛЕНІНИМ
ВусіХ звершеннях радянського наро

ду втілена мудрість партії. І раидіоз- 
ні домни та електростанції, нові міста 
все що створено руками, волею і натхнен
ною працею радянського народу. все по- 
в’язуємо з 1-м ям великого Леніна.

«Идеи Ленина побеждают» — під такою 
назвою вийшов збірник в Київському ви- 
дапництві політичної літератури в перекладі з українського видання. Автор 
збірника — член тП,о^пбі^,опЛи?{г? ні 
перший секретар ЦК КП України її. 10, 
Шелест. Книга містить доповіді, статті ти ромовії за період з 1954 по 1970 рік. що 
охоплюють широке копо питань ПОЛІТИ І- 
ного економічного та культурного життя 
України. В цих матеріалах висвітлюється: 
твопча діяльність Комуністичної парті н 
республіки/ узагальнюється її досвід ке
рівництва комуністичним будівництвом»

ДО золотої книги подвигів радянсько
го народу яскравими сторінками 

увійшли славні діла людей, які оорописд 
с чорното фашистською навалою у роки 
Великої Вітчизняної війни. Полум'ям пар
тизанської боротьби були охоплені • Ук
раїна, Білооусія, Брянщина, С.молсньзия« 
Крим.. Народні месники не давали «пол
кою фашистам, У їх лавах зі зброєю в 
руках боролись комуністи, комсомольці 

. жінки, підлітки. Автор книги «Підпільний 
обком діє» О. Ф. Федоров — двічі Герой 
Радянського Союзу, один з організаторів 
І керівників партизанського руху на-Ук
раїні — добре знає всю складність зброй
ної боротьби з німецькими загарбнщ*ами, 
Ця широко відома книга розповідає зцц- 
партизанську боротьбу славних сиин» 
Країни Рад Чернігівської та ВояшїСЬвМ 
областей. НЕСТЕРЕНКО,

бібліограф бібколекторл4. .

. Ззра? на полях — вир праці. Жнива. У цю найзажли- 
шшу.годину сільського життя колгоспних трудівників 
обслуговують досятки агітаційних бригад та поїздів.
*. нещодавно з великого рейду по Колгоспах Устинів- 

сьного, Долинсьиого та Бобринецького районів повернув
ся .агітпоїзди» і, який створено при обласному комітеті 
партії. За десять днів екіпаж поїзда обслужив 3 тисячі 
колгоспників. З лекціями виступали лектор обкому КП 
України А. К. Кузьменко, лентор обласного будинку са
нітарної освіти О. П. Солуянов та Інші.

Репертуар художньої самодіяльності агітпоїзда різно
манітний: пісні, танці, сценки 0 музичної комедії. Жни
варі аплодували Любі Кодам, Надії Велично, Віталію Ко
роткову, Любі Лопаті, Павлу Макарову та іншим учасни
цям художньої самодіяльності Кіровоградського клубу 
держторгівлі.

Добрим збором можуть почвалитись і продавці автола
вок з промисловими та продовольчими товарами, які вхо
дили в агітпоїзд. Результати праці Людмили Сзятченко, 
Тамари Раззіної, Марії Буднінової, Галини Франко та Ва
лентини Сиворотйіної вагомий: продано товарів на 21 
тисячу карбованців. При агітпоїзді працювали художник 
Будинку політосвіти С. П. Філімонов та фотограф оиїзд- 
ної фотографії Кіровоградського комбінату побутового 
обслуговування Леонід Гурін.

Г. УСТ И МЧ УК, 
лектор обласною комітету комсомолу.

4

На фото: сцена з музичної комедії «Сватання па Гонча- 
рівці» па току радгоспу сінгульський», Устипівзь-срго 
району. В ролі Стецька — Віталій Коротков.

Фото Л. ГУРІНА.

Відповідай, товаришу комітет!

ДЕСЯТЬ ДНІВ У ДОРОЗІ

РИТУПИЛИСЯ ЛЕЗА 
ВИБОРИ ПО ТЕЛЕФОНУ

•даикагаїГі^тггшги—ттттінг» ими

Г? X прийняли на будові без 
•’* музики і квітів. Без поздо

ровлень з початком трудової 
біографії. Лише говорив де
хто:

— Нав'язали нам «профе- 
сійників»...

Інші заперечували:
— Хай! З планом краще 

справимось. З училищної пар
ти, справу свою знають — 
працюватимуть.

Дійсно, випускники Улья
новського СЛТУ N2 10 взяли- 

I ся до роботи з перших днів 
охоче. Подружившись ще а 

і училищі, вони і на будівель-
| ній дільниці пересувної меха

нізованої колони № 134 трес- 
| ту «Кіровоградсільбуд» в во

линській були нерозлийво- 
дою. Ало ніхто на них не 
звертав уваги, аж поки не 
сталася надзвичайна подія: 
теслярі не вийшли на роботу. 
Масовий прогул. До того ж 
хлопці стали пиячити. І так, 
що справа ледь не дійшла до 
міліції. А коли настав час 
отримувати зарплату, за про
гули відрахували. Почалися 

! скарги. До начальника діль- 
! ниці на стіл лягли заяви про 
І звільнення з роботи за влас

ним бажанням...

Неприємний випадок. Мо
лодь прийшла в колектив, по
повнила первинну комсомоль
ську організацію. І ось...

Чому?
Чи відчули юнаки та дівчата 

дружню руку товаришів, ува
гу комітету комсомолу? Ні. 
Можливо, ця історія — єдина 
на будівельній дільниці — з 
Долинській? Можливо, вихов
на робота серед робітників 
ще не стала тією мілиною, 
про яку можна судити з на
веденого факту?

Колектив тут великий. Біль
шість людей — ті, що приїха
ли на будівництво по відряд
женнях. Відпрацював свої 
Години — вільний. А як про
вести цей час? Те, що багато 
з них тягнуться до спиртного, 
уже є наслідком, перш за все, 
погано організованого дозвіл
ля. Одноманітність духовного 
життя дається взнаки: молодь 
залишає будову. Як зробили 
це Антоніна Загребельна і Лю
ба Бабік з Ульяновського ра
йону, багато інших.

Та повернемось до хлопців- 
теслярів. Зараз частина їх 
працює на будівельній дільни
ці в Устинівському районі. 
Чому вони покинули Долин- 
ську?

ОЛИШНІЙ начальник діль- 
ниці С. А. Стельников піклу

вався про новоприбулих: щоб 
забезпечені були роботою, 

добре харчувалися, відпочи
вали. Теслярі відчули турботу 
керівника. Хороші взаємини 
сприяли дружбі. Згодом С. А. 
Степьникова змінив - С. С. 
Кравчук. Гоноровитий тон 
вплинув на молодих будівель
ників погано — стосунки на
тягувалися. Новий начальник 
дільниці забув про «необтеса
них» теслярів: тільки спомини 
залишились від організовано
го харчування, майстри про
стоювали без роботи. В такій 
обстановці появилася можли
вість безкарно прогуляти (од
наково ж робити нічогої), чим 
і користувалися зрідка той 
або інший.

Відчувши безконтрольність, 
теслярі не виходили на робо
ту дедалі частіше, продовжу
вались пиятики. Частина мо
лоді розрахувалась.

Члени бригади штукатурів 
Таїси Соменко розповіли:

— Хлопці вимагали механіз
мів, за те їх керівництво не 
злюбило. І вони — покоти
лись вниз. А потім ще й ви
магали плати за прогули, об
ражались.

Комсомолка Валентина Лог- 
винова додає:

— До кінця роботи ще поло
вина дня, а ось бачте — пісок 
для розчину закінчився. Мо
же, завезуть завтра. Гуляємо.

Вимагаємо, щоб встановили 
хоч прості механізми, говори
ли про це і головному інжене
ру ПМК-134 А. Д. Рокитенку...

Ще в 1989 році будівельники 
мали здати в експлуатацію 
Долинську держплемстанцію. 
Гадаєте, сьогодні вона діє? Ні. 
У вікна свище вітер, дівчата 
чекають... води для розчину. 
Про які темпи штукатурних 
робіт можна говорити, коли 
більшість часу робітниці зай
няті підсобною роботою?

Відсутність механізації, по
гана забезпеченість робо
тою — заробітки низькі. Але 
чи це єдина причина?

Біля ПМК-134 в Кіровограді 
на великому щиті написані 
соціалістичні зобов’язання бу
дівельників. В одному з пунк
тів значиться: «Підвищити 
кваліфікацію 60 робітникам». 
Відомо, що чим вищий роз
ряд, тим вища тарифна став
ка. Дійсно, керівництво ПМК- 
134 направляє людей на на- 
вч.анн* для підвищення квалі
фікації. Ось і випускницю 
Ульяновського СПТУ № 10 
Валентину Логвинову послали 
в одне з будівельних управ
лінь Києва. Через два тижні, 
повернувшись, вона мала по
свідчення про вищий розряд, 
але и понині працює за тре
тім. Подібні випадки тут непо'- 
одинокі.

Багато причин зумовлюють
плинність 
молодих, 
недбаність 
первинною, комсомольською 
організацією. З розмови з бу- 
Дівельниками пересувної ме- 
хані3ованоі . колони д.зна£>

*м° *ИТТЯ пеРвинної 
УДне. Не Приховує власної 

бездіяльності і секретар ком

кадрів, особливо 
Не остання — за- 
виховної роботи

сомольської організації ПМК- 
114 Іван Морква:

— Не пам’ятаю, коли на бу
дівельних дільницях відбува
лися збори. Я працюю май
стром в Кіровограді. Виїхати 
в райони не маю змоги.

В цьому оправданні є доля 
правди. Але навряд чи можна 
назвати виходом із становища 
плин за течією. Важко — ще 
не означає неможливо.

Людмила Філіпчун, Таня Ба- 
біичун, сестри Люба І Надія 
Ткаченко та багато інших чле
нів ВЛКСМ раніше сплачували 
внеснн інженерові по техніці 
оезпеки дільниці Ніні Росаної 
зіи, котра була групкомсор- 
гом. Вона розрахувалась. Те
пер, кажуть дівчата, групком- 
сорга нема, нікому збирати 
внески. Минула кілька місяців 
з того часу, а зрушень ніяких. 
Чи не зміг би Іван Морква 
поклопотатися хоча б про ви
бори нового групкомсорга І 
заради цього викроїти один 
день для поїздки в Долинську?

Однак дівчата помилились. 
Іван Морква таки поклопо
тався про вибори нового груп
комсорга. Про це свідчать па
пери, яких, звісно, дівчата не 
бачили. Групкомсоргом по те
лефону «обрали» Людмилу 
Кнут. І це тоді, коли на будові 
так потрібен організатор.

Не скидаючи з рахунку 
об єктивних причин, слід, про
те, визнати, що гострі леза 
робочих інструментів в рунах 
**ОЯОДИХ будівельників ПМК- 
134 принесли б незмірно біль
ше користі, якби комсомоль
ська робота зрушила з мерт
вої точки.

С. БРОВЧЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Кіровоград — Долинська.



- З серпня 1971 року — „М0ДОДИИ КОМУНАР** З стор- -

жг ЗНАМЕНИТОМУ заспіві 10. Янов- 
(Y СЬ'ОГО до «Вершників» (пам’ятае- 
іг^1' - «Люл упали шаблі, і коні бігали 
ife? ^Р'іічиків...») є такий рядок: «Заго
рай зіткнулися на рівному стену під Ком
пановкою».

’s Дивно, що ніхто з літературознавців 
.І. досліди яків не звертав найменшої ува- 
Xй на цей рівний степ під Компанії«-, 
кою. Фраза якось непомітно проскакував 
'ла повз нашу свідомість. І піхто не за
думувався, іцо за цими словами криєть
ся щось значно більше, ніж проста со- 

поетична деталь і проста (може й ви
гадана) назва місцевості. Але Компа
новка існує реально. Це велике село па 
півдні Кіровоградщини, степ там 
Справді рівний, наче уторований котка-? 
ми, і розкинувся він на сотні кілометрів 
навкруг.-
S Мабуть. Юрій Яновський добро опав 
тутешні сГепп і не випадково він вивів 
загони вершників на розлогу рівнину під 
Компановкою: тут було до розгулятися 
шаленим пристрастям громадянської 
війни.

Отже. Комианіївка... Дослідники життя
1 творчості Ю. Яновського мали б, здає
ться. зацікавитись такого адресою. Заці
кавитися хоча б тому, іцо в біографій 
письменника було чимало невиясненого 
або ж документально не підтвердженого. 
Так, вважалося, що 10. Яновський наро
дився в м. Є.лне.аветграді, хоч і трапляли
ся свідчення, що батьки його за поход
женням із селян і переїхали в місто вже 
після одруження. А де жили Яновські ра
ніше, де їхня дідівщина? І коли вони 
переїхали в Є'лисаветград — до чи після 
народження свого первістка Юрія?

Невтомний шукач, великий знавець

■

творчості Японського письменник Сер
гій Плачияда пішов найпростішим шля
хом: він зустрівся з матір’ю Юрія Іва
новича і за її порадою звернувся до 
місцевих людей та до архівів па Кіро- 
воградщипі, І от у старих реєстрацій
них книгах знайдено запис: Юрій Івано
вич народився не в м. Єлисаветграді, як 
помилково вважалося досі, а на Компа- 
піївщшіі, в селі Майєровому.

Знахідка Сергія Плачиндй виявилася 
дуже вчасною: адже наступного року 
наша республіка буде відзначати 70-річ- 
ним ювілей одного з класиків українсь
кої радянської літератури, автора без
смертних «Вершників». І в ці святкові 
дні можна буде сказати: нарешті пись
менникові повернуто землю його дитин
ства. де він вперше побачив світ. А 
уявіть собі радість стеновикїв, хліборо
бів Компаніївщини: і їм (через стіль
ки-то років!) повернуто визначного зем
ляка — людину, ім’ям якої маленьке 
степове Майєрове пишатиметься перед 
усією Україною.

'■5 АРАЗ на Компаніївщині робляться
•* перші кроки, щоб увічнити пам’ять 

свого земляка. Одразу після виступу 
С. ІІлачияди в «Літературній Україні*

(стаття «Де народився 10. Яяовеький») 
районний комітет партії та районна Рада 
депутатів трудящих звернулися до Прези
дії Верховної Ради УРСР з проханням: 
перейменувати село Майєрове на село 
Яновське, а також присвоїти ім’я Юрія 
Івановича середній школі в селі Печаївці,

І головне — одразу виникла ідея спо
рудити музей на батьківщині письмен
ника/Негайно ж знайшлися ентузіасти: 
приїхала група кіровоградських геоде
зистів і безкоштовно зробила зйомку 
місцевості: молоді архітектори, з об- , 
ласті взялися виготовити проект, а прав- 
ліпші колгоспу «Дружба», .па території 
якого розташовано село Майєрове, ви
ділило кошти на спорудження музею. • 

Початок гарний. Якщо влітку не схо
лоне цей благородний запал, то компа- 
піївці здійснять задумане: до ювілею 
письменника збудують музей.

ЦІ ІД ГОТОВКА до ювілею письмен- 
яи пика - земляка набирає в район? 
широкого розголосу. Збираються мате
ріали про життя і творчість Яповсько- 
го »записуються спогади старих людей, 
які пам’ятають добрих хліборобів —« 
батьків Юрія Івановича; кілька шкіл— 
Компапіївська, Криничувацька та інші

І
і

- лакують провести експс^цціі .иі>, 
Місцях, де просів своє дити 
бутній письменник. Звичайно, дооре оу. 
ло б, якби й київські йгератери 
нудися на прохання компашівиш- л 
ж, як не вони, що особисто з < 
Ю. Японського, зустрічалися з ним, ма-. 
ють допомогти музеєві — зібрати м * 
ги, документи, особисті речі ппсьмсш пі
ка, порадїии, як краще іі продумаї . 
оформити матеріали. , .

... В маленькому степовому селі Май-. 
еровому, в зеленому парку біля Ьудпи- 
ку культури, буде споруджено СВІ1ЛС 
приміщення — музей Юрія ЯНОВСЬКОГО. 

‘До нього пролягатиме асфальтована до
рога,’ обабіч засаджена деревами. А 
мрійники (і найперші серед них,— сек
ретарі районного комітету партії) вже ■ 
бачать в своїй уяві — монумент. Там; 
над автотрасою, г. компаніївському сте
пу — пам'ятник Вершникам.^ Вершпи-' 
кам революції,' оспіваних їхнім гені
альним земляком. Пам’ятаєте: «На сте
пу під Компаніївкою одного дня серп
ня 1919 року стояла спека, потім віяв 
рибальський маестро, ходили високі; 
гнучкі стовпи пилу... а поміж цим точи
лися криваві бої, і Іван Половець загу
бив трьох своїх братів...» , ,

■ На такий пам’ятник заслуговує і кі
ровоградська земля, що дала Україні1 
Яновського, і сам письменник, що про
славив цю землю. ,,

В. БЛИЗНЕЦЬ.
м. Київ.

ЗАРАХОВАНО НАВІЧНО
«Зарахувати навічно монтажником комсомольсько- 

молодіжної дільниці № 5 двічі Героя Радянського 
Союзу льотчйка-космонавта Владислава Волкова», — 
так постановили па цехових комсомольських зборах 
юнаки і дівчата київського заводу «Комуніст». По 
випадково саме цьому колективові товариші по роботі 
виявили таку честь; Перехідний вимпел заводського 
комітету ЛКСМУ, який було вручено трудівникам 
дільниці за успіхи, досягнуті па передз’їздівській

вахті, вони не збираються комусь віддавати і нині 
очолили змагання молоді підприємства за дострокове 
виконання завдань першого року дев’ятої п’ятирічки. 
Попереду — бригада монтажників Люди Гребипи- 
ченко, нагороджена Пам’ятним прапором’ ЦІ( 
ЛКСМУ.

До складу комсомольсько-молодіжної дільниці 
21-го цеху зараховано навічно штампувальником 
льотчйка-космонавта Героя Радянського Союзу Геор
гія Добровольського, а до колективу, що його очолює 
групкомсорг Володимир Дудкіп, — Героя - космонав
та Віктора Пацаєва. (РАТАУ).
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Петро Завірюха підняв комір ши
нелі і мерзлякувато втягнув голову 
в плечі. Вечоровий туман, розли
вався пустою вулицею. Нещодавно 

---- сяю «а розчиненими крам- 
з невпинним людським 

вона здавалась тепер вра- 
страшним лихом. В при- 
маячіли понурі будинки, 
наче клапті розпечено»

гамірна, 
ннцями, 
Плавом, 
женою 
смерку 
зрідка, ЦИ ______
бляхи, тьмяно червоніли вікна та 
лунали крони патрулів.

На розі Морської і Благовєщен
ської, майже біля самого Миколаїв
ського мосту, Петра зупинили. 
Б; Лнуло кілька затворів, владний 
голос наказав:

— Стій! Перевірка документів.
Він мовчки поліз до кишені і аж 

осміхнувся, за сьогоднішній вечір 
це доводиться йому робити чи то 
вшосте, чи то всьоме.

Кремезний матрос, ворушачи гу
бами, довго читав посвідчення, а 
за ним з гвинтівками напоготові 
виднілося кілька темних постатей. 
Нарешті він звів очі.

— Значить з другого флотського 
екіпажу? А де був?

Петію простягнув мандат:
— На зборах комсомольського 

антиву.
Матрос акуратно склав папери і 

зовсім уже приязно поглянув на 
нього.

— Ясно. Поспішай, браток, ва
ших по тривозі піднято. Мабуть, 
на Кронштадт.

Сьогодні розпочинає свої гастролі у Кірово
граді Архангельський драматичний театр імені 
М. В. Ломоносова, Наш кореспондент зустрівся 
із головниаа режисером цього театру Віктором 
Олександровичем ДАВИДОВИМ і попросив від
повісти на кілька питань. Нижче вміщуємо ці від- 
повіді.

Ї8.
Кронштадт! Форпост революцій

них матросів тепер загрожував 
червоному Петрограду. Напередо
дні контрреволюційного заколоту 
чекістами було арештовано Дана, 
лідера меншовиків, але запобігти 
провокаційному бунту не вдалось. 
Понад десять тисяч селянських 
хлоу-'ів, обдурених есерами, підня
ли горою проти Радянської влади, 
біля Фінського побережжя стояли 
Готові до висадки десанту англій
ські військові кораблі...

Півторагисячний загін ІІ флот
ського екіпажу був в Оранієнбаумі 
на світанні. Матросам видали по 
Дні гарячі, по шматку чорного лип- 
ного хліба, що чомусь смердів га- 
со*> і по десятку набоїв, Командир 
загону більшовик Протопопов ска- 
зза, що до шістнадцятої години всі 
можуть відпочивати. І моряки роз
хропись по пустих холодних казар- 
*ах розформованої частини, вишу- 
куючи затишні закутки. Петро 
пооишов лункими коридорами. 
"“Уназ землянів. Він мав завдання 
измсомольського осередна прове
сти серед них роз’яснювальну 

Нарешті, в якійсь комірчи- 
’ -іазірюха помітив знайомі обличчя.

запЙ7^рИа,т’ ХЛЗПІ*Е Не позамер- 
Ти^Рн°вусий Касапов, родом з 
Аойг вни’ посунувся, даючи місце, 

припалював величезну «ко- 
І нарешті хрипло за- 

як же воно, Петро, по сво- 
то’-іеИ,со-ЧИть> бити будемо? Там же 

Мп °ІХ земляків...
ПЄт^ЯЧн напружено 
Р0Ім^»зрозуміс- До його 
Цього и ЛОчилася само Наиолпіучііі•<і
с, Ц ^побудь

мовчать, 
приходу 

- ............ навколо
- найболючішого питання, 

є, X Хто-небудь з Єлисаветграда 
нагілп^.азагі0 спонійно запитав він, 

еД знаючи, що є»

- Ну є, а ти що не зна- 
1? — сердито буркнув

кремезний Артем Цина.
— Пам’ятаєш, як до нас 

ЦК партії надіслав балтій
ців Баранова і Агапова?

— Мало їх приїздило? Хі
ба запам’ятаєш...

— Отож. Кращі люди Бал
тійського флоту мобілізова
ні партією. Одні на пропа
гандистську роботу, інші на 
фронт. Ясно?

— Ясно. А при .чому тут 
заколот? — Артем делікатно 
кашлянув.

— Давай. Петро, я свою 
думну викладу.

Навіть глузливий Черна- 
шенно притих, мовчазний 
Цина Дуже рідко отак брав 
участь в розмовах, А той 
неквапливо вів далі.

— Я думаю так. Кращих 
забрать забрали, а поповни
ли ним? Селюками, що газе
ти в рунах не тримали. 
Темним народом поповнили. 
Вірно я кажу, Петро? Обла
пошили їх есери, вони це, 
вражі діти, вміють. мА от те
пер брат на брата йде.

Хтось зітхнув.
— Може й без крові обій

деться...
Петро обвів поглядом мат

росів.
— На пропозицію здатися 

бою заколотники відповіли 
нем... Між іншим, у мене там 
земляк. Семен Дудник. Хату 
хати річ <а розділяє...

ш.

теж 
□ід

НІЙ ЯСНО 
штурмую

з чорбою водою Фінської затоки. 
На першому Кілометрі, з.довгих 
семи, з’явилися перші вбиті.

З Кронштадту бипи шестидюй
мовки. Десь попереду дакали ку
лемети. Там чорніли форти, там 
йшов на бій штурмовий загін, 
сформований з делегатів X з’їзду 

Зсе частіше на підталіи 
кризі траплялися темні плями. 
Петро Завірюха йшов у першій ла- 

р   пружинистою
дістатися до 

бійниць, 
ЩО бризкали вогнем. Поблизу ви
росло ношлате дерево вибуху. Тихо 
охнув, осідаючи на кригу Касапов, 
щось смикнуло Петра за полу ши- 
нзлі, 1 він із здивуванням помітив, 
що полу начисто відірвало шмат* 
ком розлюченого металу. Поблизу 
гримнуло ще кілька вибухів, і за
гін нарешті, проскочив у безпечну 
зону. Петро з Артемом бігли розби
тим артилерією провулком ДО шно- 
„„ сигнальників. По ник «Ілька 
пазів стріляли І вони відповідали, 
ховаючись за мулами перетовчено! 
цегли. Нарешті дістались до черво« 
ної будівлі. Там уже порядкували 
піхотииЦІ. ІНйол■*< л/снолИНронАштадт 
постріли, та булэ ясно, к св -

Крига підтавала. На 
□ иднілися чорні шинелі 
чих, пробиті снарядами

ВІ, йшов швидкою 
ходо о, аби швидше 
темних стін фронту, до

із здиауїзаннялі помітив,

дами фортечні мури, розбиті бу
динки. По-під стіною школи сиг* 
нальників складали мертвих. Петро 
і Артем пройшли вздовж понівече
них тіл. Раптом Петро зупинився. 
Знайоме І в той же час невпізнано 
змінене смертю обличчя. Обос 
мовчки зняли безкозирки. Артем 
зітхнув...

IV.
З тих пір минуло півстоліття. За 

плечима Петра Ілліча Завірюхи 
служба в частинах ВЧК, сутички з 
куркульськими бандами в Тамбов
ській губернії, боротьба з банди
тизмом у Нижньому Новгороді. 
Після демобілізації він знову по
вернувся до свого міста, брав 
безпосередню участь у відбудові 
народного господарства.

— Коли ми штурмували Крон
штадт, мені йшов двадцять перший 
рік, — згадує Петро Ілліч. — І вже 
тоді я твердо зназ своє місце в 
житті. Я не помилився.

1941 рік.. Сорокарічний Петро 
Ілліч Завірюха іде на фронт. Бойо
вий шлях солдата відмічено урядо
вими нагородами. Потім повернон* 
ня до Кіровограда, робота на меб* 
льовій фабриці. Вмілого червоно- 
деоевщича не раз нагороджували 
почесними грамотами, цінними по
дарунками. З гордістю розповідає 
Петро Ілліч про своїх учнів — кра^ 
Щих молодих виробничників.

А нещодавно Петру Іллічу вру
чено найдорожчу нагороду — ор
ден Червоної Зірки. Це нагорода 
за його комсомольську юність, за 
участь в подіях, які відбулися 
п’ятдесят років тому на кризі Фін
ської затоки.

Вадим ГРЕБЕМІОК, 
член обласного літературно
го об’єднання.

— Що запропонує театр 
нашим глядачам?

В. Давидов: Перша виста
ва. яку побачать кірово- 
градці у вівторок, — «Суво
ра людина». Це п’єса Павла 
Куликова про моряків Пів
ночі. Глядачі, таким чином, 
зможуть відразу познайоми
тися і з колоритом Архан
гелі,шини. і з характерами 
людей, що живуть там.

Привезли ми також ге
роїчну комедію ПРО війну 
1012 року «Денис Давидов» 
Володимира Соловйова.

Думаю, що сподобається 
молодим «Італьлнська тра
гедія». Це — розповідь про 
Людину з великої літери, 
яка віддана Революції. З го
ловним героєм цієї вистави 
багато молодих людей уже 
знайомі. Це Овод. прототи
пом якого був ваш земляк 
Сергій Михайлович Степняк- 
Кравчинський. Олександр 
Штейн вдало інсценізував 
«Овод* Л. Войніч, і ми за
прошуємо кіровоградців, 
які знають свого земляка по 
книзі, подивитися ного і на 
сцені.

Покажрмо ми також лі
ричну п’єсу Олексія Арбузо
ва «Казки старого Арбата»: 
ліричну, смішну комедію 
про дружбу та кохання 
«Московські канікули?/ Анд
рія Кузнецова.

Думаю, іцо молодь з ціка
вістю подивиться 1 п єсу 
польського автора Леона 
Крючковського «Відплата», 
бо це — розповідь про мо
лодь післявоєнної Польщі, 
про пошуки вірного'шля

ху у житті. До речі, за 
цей спектакль наш театр на 
Всеросійському огляді поль
ської драматургії одержав 
диплом.

— Розкажіть, хоч би ко
ротко, хто бере участь у 
спектаклях

В. Давидов: Як і в бага
тьох інших театрах, у нас 
теле поєднується досвід май
стрів із пошуками молодих: 
артистів. Глядачі побачать 
відомого по фільмах народ
ного артиста РРФСР Сергія 
Миколайовича Плотникова у 
ролях моряка Кряжева (ви
става «Сувора людина») та 
Федора Балясникова (ви
става «Казки старого Арба
та»). Народний артист рес- 
публіки Б. І. Горшеніп вико
нує ролі фельдмаршала Ку
тузова у спектаклі «Денис 
Давидов», хитрого слугу в 
класичній комедії «Собака 
на сіні» та інші. Заслужена 
артистка республіки К. К. 
Кулагіна предстане перед 
глядачами в ропі Олени 
Матвіївни у спектаклі «Су
пова людина».

Молодь у нашому театр? 
представляють Володимир 
Казаков Юрій Кондрашов, 
Валерій Мацепура, Вячеслав 
Леонов, Людмила Викова, 
Галина Каселіна, Любов Ла* 
дочникова. Світлана Нево
струева. Вони грають майлеа 
в усіх спектаклях.

Всі ми. знаємо, що висту
пати доведеться перед ви
могливим глядачем, знаємо, 
що тут започаткував україн
ський театр. Тому зрозуміло 
хвилювання пеоед першою 
зустріччю з кіровоградцями,

Приємно заходити до магазині, ґ
СТаЛ.аи,,І І ввічливі ПРОПан’гг1К0ЛІ! Тебе обслуго- 

Любоа та Юлія Зборошенко ’ так1 як сестри
школу продавців, дівчата с'тлії*,,ВШи Усгнніяську 
варкого магазину села Березовагки. прилааок промто- 
торгівт”41 задоволен| Роботою молодих спеціалістів

--------- Фото В. РОГОВОГО.



4 crnop

ФІНІШУВАЛАСПАРТАКІАДА
ТРИВАЄСПАРТАКІАДА

„МОЛОДИЙ. КОМУНАР“

От і знайшли своїх господарів 
1150 медалей V літньої Спартакіади 
родів СРСР. Встановлено 16 світових 
кордів, 19 європейських, 31 всесоюзний.

Спартаиібда фінішувала. І спартакіа
да триває — у колективах фізкультури, 
єпортиеннх ТСЕсрИСТбДХ, у СЄйсХ І Міс
тах;..

Головний нр.із Ради Міністрів СРСР 
вперше заесюеала команда РРФСР (2503 
ємна). Великий уєпіх спортсменів Рссій» 
сьиої Федерації! Москвичі — після чоти
рьох перемог—на другому місці (2293,5). 
Но третьому — команд«. України (19561. 
в*и;тмого прогресу дсспгли представники 
спортивної Білорусії, які піднялися на 
четверте місце (1062,5). Заминають при
зову «пятіриу» спортежонн Ленінграда 
(9/6).

Серед спортивних товариств на пер
шому місці — динамівці, далі йдуть ар
мійці) «Буревісник», спартаківці і 
«Груд».

Звахсч у вальний приз ВЦГ'і іС зе най
більшо число сільських спортсменів у 
збірній республіці завоювали естонці.

На стерти п'яної літньої Спартакіади 
парадів СРСР виходили більш <к 44 
мільйони чоловік. Майже 9 .мільйонів з 
них виконали розрядні нормативи, в 7 
тисяч — норму майстра спорту СРСР.

У фіналах Спартакіади, розіграних у

усі 
нв- 
ре-

Москві і Ризі (перусний «порт), брели 
учесть 7.382 спортсмени.

ввечері 30-гє липня не Центральному 
стадіоні імені В. І. Леніна відбулось 
урочисте закриття Спартакіади. До учас
ників параду звернувся голова Комітету 
пО фізичній культурі і спорту при Раді 
Міністріс СРСР Є. П. Павлов. Перемож
цям було вручено головні призи.

Перший секретар ЦІС ВЛКСМ Є. М. 
Т.чжельнинов і члени бюро ЦК ВЛКСМ 
вручили кращим тренерам і спортсме
нам почесні знаки Ленінського комсомо
лу «Спортивна доблесть». Ними наго
роджені Гіші Ачівледіані, Віктор Кепітс- 
ней, Дмитро Корчій, Василь Алексеев, 
Голина Горохов?, Людмила Булдакове, 
Світлана Севицьме-, Генне дій Іванченно, 
Галина Кулакова, Олександр Метревблі, 
Олексій Нікавчиксв, “ 
Олена Петушков«, 
(Прозу менщикова), 
Хуберт Пяркачіві, Борис Шахлін.

Під чес свята закриття відбулись лег
коатлетичні естафети. Не закінчення від
бувся футбольний метч «Спартак» — 
«Шмтар*.

До нови» зустрічей. Спартакіадо!
(Кор. ТАРС).

ВОНИ но схожі одна па од
ну', Лня—невеличка на 

зріст, русяве волосся під
стрижене «під хлопчика», 
Галпнка-струнка, висока, 
з донгою поркою косою. 1 
вчаться вони у різних шко
лах; Дня Савчешю — У 
сьомому класі СШ № 21, а 
Галина Сороколетсьа — У 
восьмому класі СШ № о. 
Але вони подруги, і здру
жив їх стрілецький спорт.

...Минулого року н Кіро
вограді тривали змагання 
школярів з кульової сіріль- 
би. В них взяли учасін і ці 
ДВІ УЧСПТАЦІ. Виступили БО
ВИ не так уже й вдало, 
яле Тренер ДСТ «Динамо» 
С. В. Малмига побачив у 
дівчат неабияке захоплен
ня що може стати добрим 
стимулом на шляху до під- 
вшпевня майстерності.

— А хочете навчатися 
стріляти з пістолета?' — 
запитав дівчаг.

Почалися тренування'. 
Дівчатка справно ходили

__ __ ____ 3 серпня 1971 року*

ЗАХОПЛЕНІСТЬ
.... типу. Через кілька мі- 
&Кии н;ко »виконали 
Жиатии третього спор
тивного розряду. бу..ем0

— л тепер ки оуде-.іи 
тренуватися з ив”рі*
ця. Зветься вона МІІ-7 
стрільба по силуетах — чи 
пострілів на 25 метрів- 
Тут потрібна не і ,ль1‘” 
точність. але 1 миттєва 
реакція.

— А вн нас не лякайте, 
Сергію Вікентііїояичу, ми 
труднощів1 не боїмося.1 ї знову в тирі ЧЄРЄЗ 
кожні 7 — Ю секунд лу
нають постріли...

Вже в 1971 речі вони 
виконали норматив друго
го спортивного РОЗРЯДУ-

І ось тоді тренер зібрав 
сгоїн вихованок» г скази».

— Вас обох зарахована 
до складу збірної юнацько»

команди області. «УДСТ« 
відстоювати честь КЦЩпо-- 
градіцини на V Спарї’айтаія 
пі УРСР >д Мабуть, ЩО рапупатц 
лам, — заговорила іалина0 
червоніючи. /

Та дівчата не підвели» 
ЙОНЇГ Не ТІЛЬКИ НрЙИСЬЛЙ 
команді залікові очнк, 
тільки увійшли До 
кращих снайперів Унраі- 
нн, але й виконали пері 
ШИЙ спортивний розряд .’

Спортивна біографія Ан| 
І Галини тільки починає? 
ться 1 хочеться побаясатц 
юним дииамівкам »еиниплі 
успіхів на змаганнях різ» 
иих рангів. г толои, 

кандидат в майстри 
спорту.

м. Кіровоград.

Леонід Осипов, 
Гелин* Степеневе 
ібрагім Хасеное,

ПІСЛЯ нетривалої перерви- 
українські команди другої 

ліги класу «А> розпочати 
ігри другого кола, Кірово
градська «Зірка» провела 
перший матч іса своєму по
лі. Вона приймала Футболіс
тів полтавського «Будівель- 
вииа».

Полтавчани в цьому сезо
ні виступають значно гірше, 
ніж У попередні рони. Після 
першого пола вони займали 
лише п'ятнадцяте місце. 
Але — це команда, яка мо
же піднести, сюрприз більш 
сильному супернику. Зокре
ма. з рахунком 2:1 нона 
завдала поразки перемож
цям першого попа — спорт
смена.*.! миколаївського
«Суднобудівника». З кіроно- 
градцямп полтавські футбо
лісти зіграли в першому ко
лі внічию — 1:1. І в остан
ньому матчі гості чинили 
впертий опір нашим земля
кам. які вийшли на поле в 
дещо незвичному складі. Не 
видужали ще ггіслп травм

ФУТБОЛ

ПЕРЕКОНЛИВА ПЕРЕМОГА „ЗІРКИ"
провідні гравці Віктор Ква
сов і Микола Савенков.

Все ж господарі 
прагнучи рва 
за дні поразки — .. ,
міненим фінішем, виявили 
велику волю до перемоги.

Із самого початку матчу 
стала помітною перевага 
місцевих футболістів. Уже 
на сьомій хвилині Віктор 

. Сучков сильно 1 точно про
бив У ціль. Досвідчений во- 

. ротор гостей Антон Во
стров ке зміг утримати 
м’яч, відбив ЙОГО в поле і 

. Олексій Нацмен вїднрив ра- 
і хуном.

Череп деякий ’гає один Із 
36ХИСІШКІ0 «Будівельника? 
------------— недозволепиіт 

- : За. 
„„ ..„„„..г матчу прмзначиз 
штрафний удар і той же по
терпілий. ЧІТКО реалізував 
Його.

Незадовго перед: кінцеи 
зустрічі Иацмаи не пропус
тив сл у піко о ьмиивяшу, пфр 
ще збільшити рахуноігьЛо* 
ким чином «Зірка* доогсфея 
переконливої перемоги. Всі 
•гри голи забив 0. Кацман.

Цей виграш дозволив иї- 
ровоградцкм піднятися Із 
шостого місця на п'яте.

осподарі поля, застосував кедозвои' 
абілітуватп себе прміШг щодо Нацмена;

Пере» HP»' ЦЄ' СУДДЯ Г.?”-"

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

АНДРІЄМ СО
ВОЮ та заслу
женим артис- 
том УРСР 
КОСТЯНТИНОМ 
ОГНЄВИМ (спра
ва).

Бажані гості 
виступили в об
ласному центрі, 
Знам’янці, по
бувають в Олек
сандрії, Світло- 
водську, Петро
вому.

Зібрані за 
концерти кош
ти підуть у 
фонд солідар
ності.

Трудящі Ніро- 
вогр а д щ и н и 

одержали вели
ке естетичне за
доволення від 
зустрічі з мит
цями — народ
ним артистом 
СРСР ЮРІЄМ 
ГУЛЯЄВИМ (вго
рі), народним 
артистом УРСР

ТАМУЮЧИ ЯОДИХ...

£Ь ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 4 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40 
— Кольопове телебачення. 
Художній фільм «Повість 
про лісового велетня». 
(М). 11.55 - Телевісті. (К). 
12.05 — Художній фільм

«Журналіст». 2 серія. (Кі
ровоград). 16.20 — Нсша 
афіша. (К). 16.25 — Для
школярів «Сурми грають 
літо». (Львів). 17.05 — Но
вини. (М). 17.15 — Ксльо-
ропе телебачення «Худож
ник іде по Москві». (М). 
17.45 — Кольорове телеба
чення. Мультфільм. (ГЛ). 
18.00 — Телевісті. (К). 18.20 
— За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС. Тележурнал 
«Суспільство». (Київ — 
Одеса). 19.05 — Фільм- 
концерт «Співає Віктор 
Вуячич». (Н). 19.25 — Роз
повіді про театр. (М). 21.00

— Програма «Час». (М).
21.30 — Художній теле
фільм «Сага про Форсай- 
тів». 23 серія. «Страйк». 
(М). 22.30 — Камерні вечо
ри. (К). 23.00 — Телевіс
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00
— Новини. (М). 18.05 —
Для школярів. «Фестиваль 
юних». (М). 18.35 — «На
дорогах нраїни». (М). 19.05
— Художній фільм «Буря 
під’ймастьсл». (К). 20.40 — 
«На добраніч, діти!» (К).

ЧЕТВЕР, 5 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ’ПРОГРАМА. 10.35
— Кольорове телебачення.

і Шшд ДДРЁЙ І ТЕДБФОНЙ
м. Кіровоград, вуп, Луначаргьного, 36. 

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

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

Б К 00292, Ііідекє 611 97,

Юна їж і дівчата!
Ударна комсомольська будова 
ТРЕСТУ «ТОМСЬКТРДНСЬУД» ТОМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЗАГІРОШУЕ ВАС НА НОВОБУДОВИ СИБІРУ.

Запрошуються бульдозеристи, автокрановщи
ки, теслярі, муляри, штукгтурм-мзляри та різно- 
робочі.

Бажаючим працювати на новобудовах вида
ється безкоштовний квиток до місця роботи і а 
аванс в розмірі ЗО карбованців.

До основної заробітної плати добав ллється ко- 
єфіпісиг від 15 до 40 процентів та ЗО цроценчіп 
за пересувний характер роботі.’.

Через рік видається безкоіііговні.н квитом на 
проїзд в будь-який кінець країни.

Бажаючим поїхати на новобудови звертатись 
міськкоми, райкоми та обком ДКСМ України.

Трест «Томеьктрансбудт.

В

КІРОВОГРАДСЬКА
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № Н

оголошу« набір учнів 
у і, V іа ЇХ класи
Учні, що мають бажання 

поступити, повинні до зая
ви на ім'я директора дода
ти свідоцтво про народ
ження (в оригіналі), довід
ку про розмір заробітної 
плати обох батьків, довідну 
гро пенсію, аліменти, осо
бову справу з школи, до- 
еідку про стан здоров’:»1.

Батьки, які здають доку
менти до першого илас'А 
повинні з явитися до школи 
з дітьми.

-■«V 
Дирекція школи.

ояекєандрійсьнд середи іша-штешг
ПРОВАДИТЬ НАБІР УЧНІВ

♦«і 1971 — 72 навчальний 
де 1 —

ПРИ ВСТУПІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ 
-ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

Зсяеу н« ім’я директоре шмоли-імтер- 
нату;

свідоцтво про народження ^оригінал); 
довідку з місця проживання: про стен 

сім'ї з зазначенням віку і заняття членів 
сім’ї;

довідку з місця роботи батьків чи опі
кунів про розмір заробітної плати за 
серпень (батьки-колгоспники пред’яв
ляють довідку про грошовий місячний 
заробіток за весь 1970 рік, батьки-пен- 
сіонери довідку з відділу соцзабезпе
чення про розмір одержуваної пенсії);

медичну довідку про стан здоров'я 
(картка щеплень, аналіз на дифтерію, 
дизентерію, глисти, довідку про епідем- 
оточення, довідну від нашкірного ліка-

::-~гг -~~ті - ..-г~г—-і;\ ----------------- --—.—-

рік
1С класів

ря, окуліста; вушного, довідку пре за
гальний стан дитини);

особову справу учня (документ про 
ссеіту).

Навчання ведеться, українською мо
клою, з іноземних мов вивчаються англій
ська та німецька.

о нового навчального року при шко
лі відкривається філіал Олександрійської 
музичної школи.

Школа розташована в селищі Гїантаїв- 
иа і має зручне залізничне та автобус
не сполучення з усіма містами і ройо- 
нсми області.

І Ірийс/л документів щоденне з 8 до 16 
ГОДИНИ, крім неділі.

За довідками звертатись в нан^пг ііо 
шнсли-ініернату: м. Олександрія, сели
ще (Іа.чтаївка.

ДИРЕКЦІЯ.

ЦЇДЬІІ тій і^йАазиПгДГЕЕіДИЖГЛі
Художній фільм «Сліпий 
птах». (М). 11.40 — Теле
вісті. (К). 17.35 — Наша
афіша. (К). 17.40 — Теле
вісті. (К). 18.00 — Для
старшокласників. Мульт
фільм «Пригоди козака 
Енея». (К). 18.30 — За на- 
«еесленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «Індустрію для 
всіх». (Запоріжжя). 19.00 — 
Донументальнин фільм 
«Радянська Росія». (Н). 
19.30 — «Без мрії не ро
дить жито». (Львів). 20.15 
— Програма «Час». (М). 
20.45 — Новини кіноекра
на. (К). 22.00 — Художній

телефільм «Сага про Фор- 
саитів». 24 серія. «Сицчки 
□ Ьсноті». (М). 23.00 — Те
левісті. (К)

«МОЛОЛО« КОММУНАР,, оргае Кироаддсиоге 
обиома ЛКСМУ, і, Кировоград.

Друкар»» їм. Г. М. Димитрова, МЫсного управління 
_______ »0 м кірлвпгрзд. Вул. Гліпий. 2.

Зам. № 4475. Тираж F4.5IW.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17 05
— Новини. (М). 17 15 —
«Об єитиа». <м). і8;00 _
Новини. (М). 18.05 — Для 
школярів '■Маршрутами юних». (М). 18.30 - «Роз”
повіді про робочу людину». Іеленарис. (&). 1900 
в«яи * Чайноьсьний «Ле- 
Пап1Є озер,'”>- Спентанль Державного Великого теат
ру Союзу РСР. (М). в пе- 
?иТ(к7.ФНа добр<‘ніч- «'*

П'ЯТНИЦЯ, 6 СЕРПНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10 05
— Новини. (М). юіі __ 
Дл]’ шнеляріе «Зірниця» 
І^лінінград). 10.45 - Ко
льорове телебачення х»

їй«..«
ГН\ <->п-иЬ Телевісті.
17 І51™5 Новини. (М).

. *»Н'іиоа>, і»»«.

«Честь ° ~,Для юнацтва. 
1-320 _ п ^’Олсду». (К).До Дня будівель.

,ЕУкамн твоїми тво
рено». (Кіровоград). 18.30 — 
.за накресленнями XX ’V □їзду КПРС. ТелсжуїнаД 
«Прогрес». (){). 19/00 _

к°РН'ичук «Пам’ять 
Спе,<танль Харніп- 

гкчпГ.2 аилдемічного росій
ського драматичного тсат- 
нГнгпап?’ С’ пУшн'на. (Ле- ПплГп А ’ В псРерві — Програма «Час». (М). 21.40 
гппи кожній фільм «Гори, 
гори, моя зоре». (|П, 23.10 
— Телееісгі. (К).

_ДРУГА ПРОГРАМА. 17.25 
_ п_м°л.ьорове телебачення 
/м? А'ІЄи’ Мультфільм. 8О51800 «овин* (М).
ІМи3 ““ Для шндлпрів. Концерт. (М). 18.30-*’ «Те- 
н$н*іри^„комуніст І час». 
'^1. 19.00 — Художній
фільм «Сестри». (К). 20.40 
.... * На добраніч, дітні». 
<К). 20.35 — Телефільм
/ціОЗН?в,,ДІ ПРО Пирогова». 
Щ). 21.40 «Алло, таланти, 

оас. чекають». Кон
верт. (М). 22.35 - Кольо- 
росе телебачення. Науко* 
оо-полулярні фільми (М). 
24.15 -■ Новини. (М).'
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