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У збирання врожаю пер
шого року дев’ятої п'яти
річки включилось понад 350 
комсомольців нашого райо
ну, в тому числі понад 50 
молодих женців.

Напередодні жнив рай
ком комсомолу, комітети 
первинних організацій кол
госпів потурбувалися про 
створення комсомольсько- 
молодіжних екіпажів, про
вели роботу по залученню 
сільської молоді до участі 
в збиранні,; вивезенні і очи
щенні зерна, а також до 
післяжнивного обробітку 
звільнених площ. Була 
опублікована постанова 
бюро райкому ЛКСМУ про 
розгортання соціалістично
го змагання серед комсо
мольсько-молодіжних екіпа
жів, комбайнерів, жаткарів 
та шоферів за успішне та 
високоякісне збирання уро
жаю першого року дев’ятої 
п’ятирічки.

За умовами змагання, пе
реможцями вийдуть ті моло

ді комбайнери, які за 8 ро- 
•-■'Ьочих днів зібрали урожай з 
І площі не менше 100 гсігта- 
в рів, намолотили найбільшу 
| кількість зерна І не допус-
I тили втрат його.

Всього до початку жнив 
і було укомплектовано 11 

комсомольсько - молодіж
них екіпажів, з них чотири 
— в ордена Трудового Чер
воного Прапора колгоспі 
«Зоря комунізму»- Більшість 
екіпажів укомплектована 
хоч і молодими, але вже 
досвідченими механізатора
ми. Так, командири комсо
мольсько - молодіжних екі
пажів колгоспу «Зоря кому
нізму» Василь Ткаченко і 
Василь Чернієнко минулого

II року намолотили по 6 — 7 
! тисяч центнерів зерна. Фе- 
I дір Кислиця, молодий ком-

і

В ЗАГІНКАХ

байнер колгоспу «Червона 
комуна», за успішну працю 
на збиранні врожаю юві
лейного ленінського року 
був нагороджений грамо
тою ЦК ВЛКСМ.

Правда, є ї такі хлопці, 
які вперше очолили екіпа
жі. Це, наприклад, Станіс
лав Кордюков з колгоспу 
імені Енгельса, Анатолій 
Бородавка з колгоспу імені 
Куйбишева, Але ми на них 
покладаємося цілком.

Я вже говорив про наго
роди переможцям змаган
ня серед молодих хліборо
бів району. Крім цих наго
род, вони виборювали пе
рехідний Червоний прапор 
обкому комсомолу за най
вищу врожайність, перехід
ний приз обласної газети 
«Молодий комунар» — 
«Кращому молодому женцю 
Кіровоградщини».

І ось на фініші жнив 1971 
року в райком комсомолу 
одразу надійшло аж дві ра
дісні новини.

Перша — коглсомольсько- 
молодіжний колентие тран- 
торної бригади № 3 колгос
пу «Зоря комунізму», де 
бригадиром Василь Юхимен- 
ко. а групкомсоргом Іван 
Шаров, вийшов переможцем 
коннурсу на нращу комсо- 
мольсьно-молодіжну трак
торну бригаду, оголошеного 
напередодні жнив обласним 
номітетом ЛКСМУ. Днями 
другий секретар обкому 
комсомолу Михайло Громо
вий, вручив бригаді Черво
ний прапор обному ком
сомолу, який механіза
тори вибороли у змаганні. 
Кілька слів хочеться сказа
ти про цю бригаду. Василь 
Юхименко очолює Ті понад 
десять років. З року в рік 
домагається вона успіхів у 
роботі. Напочатку минулої 
п’ятирічни колективу брига
ди було присвоєно звання 
комсомольсько - молодіжно
го. З того часу третя трак
торна бригада змагається з 
тракторною бригадою № 4,

рку очолює Герой Соціаліс
тичної Праці Василь Мотор
ний. Ставши на трудову вах
ту по виконанню рішень 
партійних з’їздів, механіза
тори третьої тракторної 
бригади виростили високий 
урожай зернових. Озимої 
пшениці, зокрема, вони зі
брали по 52 центнери з гек
тара.

А друга новина — ця ж 
бригада стала в нашій об
ласті переможцем Всесоюз
ного змагання комсомоль
сько-молодіжних колективів 
тракторних бригад за високу 
культуру землеробства. їі 
нагороджено дипломом Мі
ністерства сільського госпо
дарства СРСР, ЦК ВЛКСМ і 
ЦК профспілки робітників 
та службовців сільського 
господарства і заготівель.

Це, звичайно, почес
ні нагороди. Але найбільша 
подяка хліборобові за його 
невтомну працю — то хліб, 
щедрий і зібраний до зер
нини врожай. А він цього 
року в нас видався гарний, 
значно вищий, ніж, скажімо, 
торік. Наприклад, в комсо
мольсько-молодіжній трак
торній бригаді Героя Со
ціалістичної Праці Василя 
Моторного механізатори зі
брали по 55 центнерів пше
ниці з гектараї

Хлібороби нашого району 
повинні продати цього року 
державі не менше б£ тисяч 
тонн зерна. Можна з впев
неністю сказати, що це зав
дання буде виконане і пе- 
резиконане. Молоді хлібо
роби зроблять усе від них 
залежне, щоб успішно за
вершити збирання багатого 
врожаю першого року де
в’ятої п'ятирічки,
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наукову апаратуру, призначену для 
продовження досліджень космічного 
простору відповідно до програми, - 
оголошеної ТАРС 16 березня ,псо 
року

9 серпня 1971 року в Радянському 
Союзі проведено черговий запуск 
штучного супутника землі «Кос- 
мос-433».

На борту супутника встановлено (ТАРС).

На Ві.тьшаніцині вже стало традицією щорічно проводити рановій змаган
ня на кращого орача. Цього року переможцями його стали: серед жінок— 
траісторнстка колгоспу < Дружба» чемпіон України минулого року серед :кї- 
нок-орачів А. Кривенко, А. Йурлаченко з колгоспу імені Горького та молодий 
механізатор колгоспу імені Димитрова, член ВЛКСМ В. Яковлев.

На фото (зліва направо): В. Яковлев, А. Бурлаченно І А. Кривенно.
Фото В. ВОВЧЕНКА.

ВОНИ СЬОГОДНІ
ПЕРШІ

СМЕТАНА зБОРИС
колгоспу імені XXI з’їз
ду КПРС Бобрииецького 
району — 164 гектари, 
9950 центнерів.

ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО 
з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринець
кого району — 291 гек
тар, 9619 центнерів.

АНАТОЛІЙ КОСТЕНКО 
з колгоспу імені 50-річчя 
Жовтня Петрівського ра- 

гектари,

ятої п’ятирічки,
А. ПОНОМАРЧУК, 

перший секретар Ново- 
архангельського райкому 
ЛКСМУ,

йону — 252 
8786 центнерів.

ВОЛОДИМИР 
КО з колгоспу 
Онуфріїзського 
— 296 гектарів, 
центнерів.

БАБЕН- 
«Росія» 
району 

8457

ВІКТОР КОЗЕНЕЦЬ 
колгоспу 
шляхом» 
ського району — 119 гек
тарів, 8444 центнери-

ЄГОР ГАВРИЛОВ з 
колгоспу «Путь Октяб- * 
ря» Онуфріївського ра
йону — 201 гектар, 8131 
центнер.

ВОЛОДИМИР КОВА
ЛЕНКО з колгоспу «За
повіт Ілліча» Олександ
рійського району — 206 
гектарів, 7664 центнери.

ВОЛОДИМИР ГРАЖ
ДАН з колгоспу «Росія» 
Маловисківського райо
ну — 275 гектарів, 7623 
центнери.

з 
«Ленінським 

Олександрій-
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, - молка Тетяна Лисенко, сівши за
Не помилилася у виборі професії ецьМвго СПТУ. До душі припала

кермо трактора після заМ1НЧвН”” нихЦлаиах чується бадьорий голос її
робота. З ранку до вечора на дівчини працівники Тишківського

-миргородського району.

На фото: трактористка Тетяна ЛИСЕНКО.

ÏJ-

Фото М. ГЕЛЬМАНА.

ЯКІВ 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС 
району — 222
7494 центнери-

ЧОРНОМОР з

Онуфріївського 
гектари.

ПОДВІЙНА перемога новгородківців
НА ЗМАГАННЯХ ЮНИХ ОРАЧІВ

До старту лишаються лічені хвилини. 
Учасники змагань шикують ряди. Всі — в 
однаковій формі, з червоними емблемами 
на рукавах. Обличчя зосереджені, але ви
дають юний віч механізаторів. Юнакам по 
16 — 17 років, і приїхали вони до Новго- 
родківки на треті обласні змагання оречіа 
серед учнів сільських профтехучилищ Кі
ровоградщини.

Учасників вітають головний суддя зма
гань, старший інспектор обласного управ
ління профтехосвіти Б. П. Кравченко, за
ступник начальника обласного управління 
профтехосвіти А. В. Ходащук. Минулорічні 
чемпіони •— члени команди Новгородків- 
ського СПТУ № 6 піднімають прапор. А ось 
і сигнал: розпочати змагання. Стартує пер
ша зміна. Один за одним юнаки виводять 
свої Т-74 у загінки.

Зовсім невеличка ділянка виділяється для 
кожного учасника змагань — всього 0,4 
гектара. Час для розбивки ділянки і оран
ки необмежений. Справа не в часові, не а 
швидкості і не в рекордах, а в майстернос
ті. Рівно гудуть мотори. Закінчує роботу вже 
й друга зміна, третя. Тепер слово за суд
дями.

Найкраще справився з завданням учень 
Новіородківського СПТУ № 6 Михайло БІ- 
ляновський. Всі вправи він робить бездо
ганно і одержує за їх виконання максималь
ну кількість балів. 104 бали з 110 можливих 
— такий його результат. Поряд з ним на 
п’єдесталі пошани стали Анатолій Арнаут 
(друге місце) учень Інгульського СПТУ 
№ 4 та учень Оникіївського СПТУ № 7 
Василь Малик. Ще мить — і молодих хлібо
робів увінчано стрічками «Переможець се
ред молодих орачів Кіровоградщини», він
ками. їм вручено цінні подарунки, грамо
ти обласного управління профтехосвіти і 
обкому комсомолу.

Михайло Біляновський, переможець у 
змаганні, виборов право браги участь у об
ласних змаганнях орачів, які відбудуться в 
другій половині серпня.

Змагання пройшли при явній перемозі 
новгородківців. Набравши 293 бали, бони і 
стали переможцями в командному заліку« 
Команда нагороджена перехідним кубком, 
грамотами обкому комсомолу та обласно
го управління профтехосвіти

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
Новгородківськіій район



# СІИОр.

переможп?п'^-ОЛ^°МОЛІ>СЬКа °Рган,'за1Ря Кіровограда вшановувала 
Н =і^^ІСТиЧНОго за другий квартал серед ком-
Ш воний ппшіппМ-С ‘^ШІХ колектив1в- Перше місце'і перехідний Чер- 

метіпнпгп , шськкому комсомолу завоювала бригада автоматників 
ви інп 3ав0дУ «Червона зірка». Досвідом роботи ко.хекти-
сьоюг-іЛ - ІІТЬ в!,Сзке звання Нмені XXIV з'їзду КПРС», ділиться 
сьогодні його керівник ОЛЕКСАНДР ЗАВ1НА.

„МОЛОДІШ КОМУНАР“
-10 серпня 1971 'понп

ВИПРАВДАНИЙ НАПРЯМ
1 почесне завдання стоїть 

блп’ Р А НаШ?ю бригадою. Ми зо- 
конаїи айСЬ СВІЙ П’ят”Р!^й план ви- 
онати за три з половиною роки. Від- 

І .^аЛЬН,СТЬ ззяли на себе серйозну. 
Щ б залишитись господарями слова, 

розуміємо — на завтра нічого не мож
на відкладати. 

В бригаді працює шість чоловік. Йду
чи назустріч XXIV з'їзду КПРС, ми ви
конали урядове завдання на 187 про
центів.. І хоча аідтоді минули місяці, 
наорані темпи роботи не спадають, 

ригада за другий квартал цього року 
вийшла на перше місце в соціалістич
ному змаганні серед заводських бригад. 

Завоювати першість не так просто.

Особливо коли поряд з тобою йдуть та
кі «суперники», як комсомольці брига
ди Валерія Сінчука з ливарного цеху 
сірого чавуну.

Розповім дещо про те ,як ми досягли 
останніх результатів. Зрозуміло, ні ко
мітет комсомолу, ні адміністрація цеху 
рецептів швидкісної роботи на верста
тах нам не давали. Та ми їх і не чекали 
ні від кого. Маємо соцзобов’язання, 
умови соцзмагання, то ж єдине — не 
стояти на місці. І головне, щоб про те, 
як попрацювали сьогодні, було нам ві
домо не пізніше завтрашнього дня. На 
власному досвіді переконались — чим 
швидше побачимо, що нас випереджа
ють, тим краще працюватимемо. А то 

як раніше було: підбивали підсумки ро
боти з кінці місяця. Підрахували ви
ходить, ледве план виконали. Пригада
ли: ось там-то і там прорахувались, не 
догледіли. А час упущено. Спробуй на
верстати. На комсомольських зборах 
групи вирішили перед початком зміни 
підбивати підсумки попереднього дня. 
Це вже дало свої позитивні наслідки.

Справжньою школою з підвищенні 
продуктивності праці для кожного з нас 
став економічний всеобуч. Хороша це 
справа. Ось недавно на черговому нав
чанні виступила перед нами економіст 
цеху Людмила Кутенко. Вона розповіла 
про собівартість продукції і шляхи її 
зниження. Прослухали лекцію, а самі 
замислились: а чи можна у нас, на на
ших автоматах, здешевити випуск про
дукції. Прикинули і вирішили взятись за 
удосконалення зерстатів. Нічого, що ав
томати, але і у них знайшлися слабкі 
місця, ще й не одне.

Ось, наприклад, обрізний ніж працює, 
поки не зноситься кромка. Потім його 
просто викидають в металолом. Ми з 
Миколою Марженцевим вирішили спро
бувати на обрізанні спочатку протилеж
ну частину ножа. Потім •— обидві боко
ві. І ось результат: один ніж в експлуа
тації замість чотирьох, не кажучи вже 
про збережений час на заміні ножа.

Кожен член бригади постійно підви- 
шує свій рівень технічних знань. Це до
помагає працювати краще і швидше. 
Більшість з нас освоїли суміжні профе
сії. Підучились, придивились ! виріши
ли' __ обійдемось без наладчика. Тепер
самі працюємо за верстатами і, якщо 
треба, самі налагоджуємо їх. А це теж 
знизило собівартість продукції за зм<- 
ну і, чого приховувати, одержали до
бавку до зарплати.

Все, що ми маємо сьогодні в своєму 
активі, це — наша праця і щоденний по
шук кожного члена бригади. Адже 
прагнення молодого робітника до до
сконалих методів і прийомів пращ, до 
високих темпів виробництва природ
не. Не викликає’сумніву, що своїм шля
хом пошуку йдуть всі комсомольсько- 
молодіжні колективи. І я висловлюю по
бажання від імені нашої бригади: ком
сомольсько-молодіжні, поділіться з на
ми своїм досвідом. Ми завжди раді бу
демо за науку наших друзів.О. ЗАВІНА, бригадир комсомольсько-молодіжної бригади автоматників імені XXIV з’їзду КПРС ордена Трудового Червоного Прапора заводу «Червона зірка».

ЗАПРОШУЄ КНИГА
Для особистих бібліотек

Нещодавно в обласний магазин передплатних ви
дань надійшли чергові томи для вручення передплат
никам: В. І. Ленін, том. 55; В. Кожевников, том 6? 
К. Симонов, том 6; О. Купрін, том. 4; Джек Лондон, 
том 7; Т. Шевченко, том. 3; П. Антокольсьхий, том 2? 
Гі де Мопасан, том 6; А. Варто, том 3; К- Федін, 
і ом 7.

Крім того, магазин одержав передплатні енцикло
педичні видання: «Енциклопедія народного госпо
дарства», том. 2; «Історія російської радянської літе
ратури», том 4 та «Словник української мови», том. І.Р. КОЖУХАР, 

завідуюча книжковим магазином № 1, 
м. Кіровоград.На Кіровоградському ремонтному заводі «Укр- сільгосптзхніка» відбувся вечір двох поколінь. Зустрілися ветерани заводу і випускники МИТУ. № 6. які недавно стали робітниками підприємства.На фото: група ветеранів і наймолодших робітників під час зустрічі. Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ
ЯК ЦЕ 
НАЗИВАТИ?Про культуру обслуговування за{5аз говорять багато. Закликів у хоч відбавляй. А дехто думав, Що варто розмалювати стіни ц приміщенні барвистими візерунками, в кутку поставити пальму в діжці — і є вже культура. В нашому міському агентстві «Аерофлоту» теж не бракує барвистих візерунків, виблискують поліровані столики, є навіть м’які крісла. Та, на жаль, працівники агентства не дбають про те, щоб не було черг, щоб відвідувачі обслуговувались чітко, швидко. Багатьом, простоявши в черзі, доводилося виносити в душі одну гіркоту. .Так було нещодавно й зі мною. Мені потрібен був квиток до Дніпропетровська. Звернувся У довідкове віконце.. В касах номер два чи три.— А а такі квитки?— Це там скажуть, — відпо; віла симпатична молодичка і показала пальцем на табличку, читайте, мовляв. Там справді написано: «Про наявність квитків довідкове бюро довідок ие дав». Оце такіЗаймаю чергу до каси № 2. Разів зо три питав: «Чи с квитки на таке число?» Та касирка вперто мовчить, навіть голови но підводить: не набридайте,мовляв. Простояв я у черзі майже годину, підійшов уясе до самого вінконця. Моя чергаї І тут касирка каже: '— А квитків нема.Дивує байдужість, з якою працюють тут. Касирки раз по раз покидают» свої робочі місця щось шукають, за чимось ходять, щось весело одна одній переповідають, а клієнти повинні терпелизо ждати. В тон час. коли я стояв у черзі, каса № 2 майже за годину не відпустила жодного квитка. Чому? Пасажирові потрібно було летіти на Актюбінськ, а звідтіль на Кзил- Опду чи десь ще далі, а касирка У своїх довідниках не могла знайти ціпу- Вона бігала за іншими довідниками, черга нервувала хвилювалась, а ніхто Із вільних працівників агентства не прийшов касирці па поміч. Так иона і не змогла видати пасажирові квитка.Певно, керівники агентства новіші навести в роботі лой І створити всі умови для «Йпіроошної робо™ кас. )Л_

м. Кіровоград.

І.
Сонце заплуталось у павутин

ні власних променів. Заплута
лось і повисло над вулицями, 
площами, притихлими сквера
ми. Найбільше людей скупчува
лося біля автоматів «Газ-вода». 
Місто запеленала спека...

Нагріті металеві боки ЛАЗа, 
що підкотиз до зупинки, гойд
нувшись на пружних ресорах, 
дихали жаром і втомою,

А в розчинені даері з весе
лим гомоном проштовхували
ся пасажири.

— Швидше б уже під зем
лю, — огрядний, міцно збитий 
чолов’яга витирзє хусточкою 
спітніле чоло. — Прохолодою 
насолодитися...

Автобус звик до щоденної 
штовханини з його череві. 
Шахтарі — народ веселий і не
посидючий. Та й дорога не 
близька. До Світлопілля двад
цять кілометрів.

Засмикнулися половинки две
рей. М’яко рушив з місця. 
П’ятнадцять годин п'ятнадцять 
хвилин. Друга зміна відбула на
шахту.

На м'якому асфальті зали
шився чіткий автограф шин...

II.
Нарядна шахти Сзітло- 

пільської ще досі залишила з 
собі запах новобудови. Шахта 
зовсім молода. Три роки про
йшло з тої пори, коли серед 
широкого степу вбивали кілля 
для закладання фундаменту.

— Тоді взагалі не уявлялось, 
що незабаром тут виростуть 
просторі корпуси, а на глибині 
біля ста метрів працюватимуть 
люди, — згадує гірничий май
стер Станіслав Овсентійович
Щербина,

— А зараз 
починає діяти, 
ною включається 
вання вугілля лави. І , 
тою почала видобуток бригада 
наваловідбійників, де бригади
ром Кузьменко, Треба сказати, 
що завдання перед нами по
ставлене почесне і складне. На 
шахті вперше проходить випро
бування новий механізований 
комплекс. Поки що результати 
непогані. Три ланки, які позмін
но складають бригаду, ведуть 
між собою соціалістичне зма-

вжевона
Одна за од- 

в добу- 
Пер-

гання. Добре працюють хлопці 
із ланки Григорія Лупета та 
Олександра Ечнеята. Але все- 
тгіки попереду ланна Набойщи- 
кбва. Кожен день при нормі 
270 тонн вугілля хлопці видо
бувають 400. По них рівняю
ться інші.

Анатолій Коханоз, Володи
мир Воробйоа, Георгій Проко
пенко та інші, притулившись до 
прохолодної стіни, уважно 
слухають останні розпоряджен
ня бригадира. А ціль їх ясна—■ 
якнайкраще попрацювати сьо
годні.

III.
Молодість схильна зупиня

тись на перехрестях професій 
романтичних. Тим паче, коли 
починаєш писати перший рядок 
своєї робочої біографії. Тоді 

ШАХТАРЯМ 
ДО ЛИЦЯ 
МУЖНІСТЬ
шукаєш на круглому картонно
му глобусі маршрути дрей
фуючих полярних станцій, роз
глядаєш на фотої рафіях біло
зубі усмішки, на присипаних ву
гільним пилом, обличчя гірни
ків, чи бородачів-геологів. 
Щось тут є особливе, приман- 
ливе. Одним словом — роман
тика.

Але найчастіше забувається, 
що шлях до неї — через пра
цю. Бо фотокореспондент дов
го вихоплював потрібний мо
мент, коли втома не так відчут
но проступається в білозубій 
усмішці, а поголена поверхня 
глобуса не знає сніжних бур чи 
заплутаного лабіринту неход- 
женої тайги. То ж справа, ма
буть, в тому, щоб при зустрічі 
зі справжньою трудністю не 
відступитися. А романтика це 
— коли поруч хороші друзі, з 
якими ти випробовуєш себе на 
мужність.

Комсомолець Леонід Буценко 
не думав про незвичність про
фесії шахтаря, коли обирав її.

— Працював за верстатом. 
Працював на поверхні. У розрі
зі. Багато зустрічалося хоро
ших людей. Але справжніх 
друзів знайшов саме тут. Мені 
здається, що, залишаючись під 
багатометровим пластом землі, 
ми сідаємо схожими на тих, хто 
веде дослідження десь а Арк
тиці. чи далеко в океані.. Зали
шаєшся наодинці з самим со
бою. І тут потрібно відчуття 
товариша, міцної дружби і 
взаємовиручки.

Робота в шахті вимагає на 
лише ентузіазму чи бажання. 
Перш за все повинен бути 
згуртований колектив. Хоча б 
такий, як наша бригада прохід
ників, де бригадиром Олек
сандр Олексієнко. У нас про 
окремого шахтаря судять з по
казників усієї бригади. Тож 
розповідати про себе не люб

лять, Разом 
спускаємося в 
шахту. Разом 
підіймаєм о с я.

, IV,
«Ритуал» пе

рво д я г а н н я 
шахтарів носить 
і своєрідний на

строєвий характер. Дотик хо 
годної брезентозої куртки 
відводить думки про справи 
буденні на другий план. Дум
ками ти вже там, під землею-

По черзі одержують ліхтари
ки, і в повній амуніції хлопці 
стають невпізнанними і всі 
схожі один на одного. Най
більше — очима. У них —- 
впевненість у собі, з своїй ро
бітничій ЗМОЗІ.

Сонячний промінь востаннє 
ковзнув по металевій касці і 
згас. Шахтна кліть заповнює
ться людьми, швидко і без
шумно сковзає вниз...

Світлопільська шахта не ли
ше молода, але й сучасна з 
усіх поглядів. Усі уявлення про 
шахту, які бувають у людини, 
що вперше спускається під 
землю, ні в якій мірі не підхо
дять до неї. Магістральний 
штрек нагадує тунель метро. 
Вдалину тікають лампи денно- 
го с.а?тла‘ Під ногами сухий 
гравій. Все це більш схоже на 
підземне підприємство. Май

же повністю автоматизоване. І 
Але ця автоматизація не зво
диться лише до натискування 
кнопок. Праця залишилася. 
Нелегка, напружена.

Коли почали будувати шахту 
у Світлопіллі, з інших шахт до
бирали досвідчених шахтарір, 
яні но злякались б труДнощі'з. 
Бригада Мигері з шахти Н» 2-3 
майже повністю перейшла на 
будову. Крім бригадира. Рвав
ся на нове місце і він. Але здо
ров’я і сили вже це ті. Вете
ран, як то кажуть. Та вихованці 
Мигері тримають курс правиль
ний. Доручили їм найвідпові
дальніше — нарізувати лави. 
Ввзяли зобов'язання — при
скорити строк їхньої здачі. 
Майже кожен день проходили 
триста метрів. Норма ж — 150. 
Ближчими днями закінчують 
монтувати третю лаву. Добре 
слово чути і про молодь — Вік
тора Прохоренка, Григорія Під- 
лубного, Валерія Саражана, Лео- Іі 
нід Буценко має дві грамоти 
ЦК ОЛКСМ. Нагороджений зна
ком «Відмінник соціалістично- В
го змагання УРСР» Міністер- 2
ства вугільної промисловості.

А сьогодні у хлопців робота 9
завершальна- Підготовка лави |
до видобутку вугілля.

V.
Погойдуючись, пливуть на

зустріч по конвейерному І 
штреку яскраві світлячки. Про
мені ліхтаря вихоплюють |
втомлені, але усміхнені облич
чя шахтарів першої зміни. І
Постулаючись місцем на тісній 
дорозі, кидають коротке: 
«привіт!» і розходяться в різні 
боки. Під ногами вже зачавко- 
т'га тУгий струмінь вен
тиляційного повітря охолоджує 
тіло.

Станіслав Щербина усміхає
ться:

— Спішать хлопці. До по
чатку зміни ще двадцять хви
лин, а вони вже на робочих 
місцях. Отак кожен день. Не 
встигнеш за ними...

Зміна прийнята.
Мотористи Володимир Чу

батий і Віктор Калина прокру
чують вхолосту транспортери. 
Через кілька хвилин на-юра 
піде вугілля...М. СЕМЕНЮК, спецкор «Молодого комунара». 3

м. Олександрія.
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

З стор

ДОБРІШ день, шановна ре- цакція! 3 привітом до вас молодь села Иу стел ьни нового Олександрійського району.До вашої газети ми звертаємося вперше. Справа ось в чому. Ми не можемо примусити свого кіномеханіка 1. Понома- ренка добре працювати. Новий і^пуб У нас збудовано років п'ять тому. За ці роки ми на мали ні хорошего зазкл>бом, ані кіномеханіка. Скільки не просили голову колгоспу М. А. Тарнавського та секретари комсомольської органі зації М. Сукача підшукати доброго завклубом, так і не допомагає. Дадуть людину років сорок, яігу на цікавлять наші справи. Вона відкриє клуб і йде додому, а ми самі його закриваємо.
ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТІ

ця тринадцяти тополь». Кажуть, 
що стрічка рвалась більше 13 
разів за сеанс. Іван Понома
ренко, одержавши кінофільм, 
тримав його зайвих 3 — 4 дні. 
В інших клубах, які одержували 
кінофільми після колгоспу 
імені Кірова, зривались плани 
демонстрування. Дирекція рай- 
кіномережі виключила кол
госп з кільця прокату. Зараз з 
кінозалах колгоспу демонс-ру- 
ються «вільні» фільми, тобто ті, 
які ані художніми, ані техніч
ними якостями не відзна
чаються. и

А 
терміново послали Надію Мо
роз, Та ні Надія, ні Тамара кі
номеханіками у селі не працю
ють.

Правильно пишуть в листі, 
що інколи кінофільми взагалі 
не демонструють. Домови
лись, що автомобіль, який від
возить у райцентр молоко, бу
де забирати на зворотному 
шляху і кінострічки. Але водій 
робить це досить неохоче, ін
коли взагалі відмовляється.

Не видно зараз молоді

ПОКЛИК ДО ПРИЛАВКА
Нині у вищих та середніх спеціальних учбових закладах 

а уть вступні екзамени. Абітурієнти проходять перше випро* 
і'піоуНЯл випробовується міцність їх знань, їх настирність на

ЯХУ до оораної професії. Наш кореспондент зустрівся з 
директором кооперативного технікуму М. І. САВЧУКОМ і 

рнувся до нього з кількома запитаннями.

Кого ж
звинувачувати?
ВІДРЯДЖЕННЯ НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧАУ клубі немає ніяких мушиних інструментів, лише радіола, та й та зіпсована. Так що Доводиться нам йти в сусіднє Село, де є музика. А туди три кілометри. Годин до дванадцяти ночі погуляємо і повертаємось додому. А в чотири — п'ять годин ранку треба вставати на роботу...Бачите, яке наше життя? Хто ж з молоді захоче залишитись у цьому селі?*.
ДУМАЛОСЬ, що керівники 

господарства — люди аер- 
стзі, тому й невесело живеться 
молоді. На місці виявилось, що 
це зовсім не так. М. Сукач, хоч 
усього два роки поселився в 
колгоспі, а секретарем комсо
мольської організації — два 
місяці, зумів організувати хо
рошу футбольну команду. Го
лова колгоспу М. А. Тарнав- 
ський — людина чуйна і тур
ботлива. Це стверджували і 
літні люди, • молоді. Навіть 
зараз, у гарячий період жнив, 
Мирослав Антонович у курсі 
всіх справ клубу Пустельнико- 
вого.

І все ж, викладене а листі 
правда. Почнемо з кіно. Дійс
но, щоб проглянути фільм до 
кінця, треба мати досить міцні 
нерви. Нещодавно в Ізмайлівці 
демонструвався фільм «Вули-

Звичайно, за дисципліну і по
рядок треба боротися. Але на
віщо через одного недисциплі- 
нованого карати три села?

Видно, директор районної кі
номережі С. О. Березюк спо
дівався, що після такої санкції 
громадськість вплине на Івана 
Пономаренко. Та марно споді
вався. Громадський 
не дуже відчутний, 
такі факти.Рін тому в клубах тельникового, Піщаного Броду та в Будинку культури Ізмай- лівки колгоспникам демонстрували кінокартини кіномеханік Микола Грінченно та його помічник Василь Мельник. Але вони занадто пристрастились до «очозитої». Недовго попрацював -в ніноустанозах колгоспу і електоич Іван Лупета, бо мав ті ж самі зади. А вже після них стали до пульту сільського кіно Іван Пономаренно та помічник Володимир Мажара. 
Т^ОМСОМОЛЬСЬКА органі- 

зація вирішила позбутися 
плинності кадрів, підготувавши 
кіномеханіка з числа молоді. 
На зборах всі дружно піднес
ли руки за те, щоб послати на 
навчання Василя Задесенця і 
Тамару Сироватку. Згодом 
виявилось, що кандидатури пі
дібрані поспішно. Василя при
звали до армі", замість нього

вплиз тут 
Візьмемосіл Пус-Ізман*

а 
клубах та Будинку культури, не 
мути музики, сміху. А було ж 
колись... Колись — рік тому, 
Ансамбль народних інструмен
тів відзначався і на районних 
оглядах, по вихідних грав у Бу
динку культури самодіяльний 
естрадний оркестр.

Ідея створення такого ор
кестру належала молодому ди
ректору Ізмайлівського Будин
ку культури Володимиру Кири- 
ченку. Та й граз у ньому він 
«першу скрипку», чи-то гігару. 
Чимало сил доклав і до органі
зації ансамблю народних інст
рументів. А пішов служити до 
армії — все замовкло.Дивуєшся, невже лише одна здібна людина в селі? Звичайно, ні. Не один же він грав у тому оркестрі. Але Володимир був ініціатором. Нестало локомотива — зупинився поїзд.Тут би й стати колективним машиністом комітету комсомолу. Та комітетники спокійно слухають розмови про те, що, мовляв, у нас нецікаво. Але ні разу не зібрали ні засідання комітету, ні зборів з питання дозвілля, не розібрались у причинах нудьги, не поставили конкретних вимог перед правлінням колгоспу.

Вже намітились певні зру
шення в проблемі дозвілля мо
лоді колгоспу імені Кірова. Ди
ректор Олександрійської ра
йонної кіномережі С. О. Бе
резюк та завідуючий районни/л 
відділом культури і. І. Скорик 
запевнили, що незабаром у 
колгосп буде призначено кіно
механіка, а найближчими дня
ми туди поїде працювати ди
ректором Будинку культури 
випускник Олександрійського 
культосвітнього училища.

Ну, а решта? Як же бути з 
Іншими проблемами відпочин
ку? Решта, мабуть, залежить 
від самих комсомольців.М. ВІДЕНКО, спецкор «Молодого комунара».

Олександрійський район.
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Є гідна
їх більше п’ятдесяти. Після уро

ків, у вихідні дні збираються на 
Спортивних майданчиках житлово- 
екеплуатаційної контори № 7, І 
Інструктор по спорту Рака Ояча- 
ренко починає тренування. Спо
чатку вправи на бігових доріжках, 
на алеях дендропарку. А потім 
вжа юні футболісти вибігають на 
футбольне поле.

Щороку у житловоексплуатацій- 
ігіій конторі триває спартакіада. 
Першість виборюють тенісисти, 
^легкоатлети, велосипедисти, лиж
ники, гандболісти та баскетболісти. 
Але найбільше тих, хто навчається 
у футбольній секції. Тоді з турнір 
Включається 5 — 6 команд, А ко
ли в місті розпочинається змаган
ня на приз клубу «Шкіряний м’яч», 
.Тоді Раїсі Овчаренко вже не дозо- 
диться бідкатись, як сформувати 
команду, яка б зуміла помірятись

зміна!
майстерністю з найсильнішимч 
юними футболістами Кіровограда. 
І вже не перший рік її вихованці 
серед найсильніших. А потім виїзд 
на першістз республіки. Два роки 
тому хлопчики ЖЕК № 7 були тре
тіми на таких змаганнях, торік 
стали срібними призерами,

Чи не найбільш масозими і на
пруженими були поєдинки юних 
футболістів у цьому році. Вихо
ванці Раїси Овчаренко перемагай 
ють олександрійських і знам'ян- 
ських футболістів, третя перемога 
— над олександрівською коман
дою. І це знову не зипадково. 
Адже під час літніх канікул юні 
спортсмени майже кожного дня 
відвідували спортивно-оздоровчі 
табори, що створені при СШ № 9 
та СШ N2 13. До цього—ще трену
вання на спортивних майданчиках 
житловоексплуатаційної контори. І

— Миколо Івановичу, у вашому закладі нап®ві|®1 ^професії °пра- реження над тим, що нині є визначальним у а^*и°Р nonv’ цівнина торгівлі. Що ви хочете сказати з Цього приводу? шібо<Відповідь: Мабуть, не варто згадувати про іасі 1М.\НЧЯ мати рі професії працівника прилавка до домінуючого п;нЧаткасаме улюблену професію (згадаймо, як шести varentï?Hграють у продавця і покупця — «Скільки вам відм ‘ час пов. домішувалися міркування меркантильного плану. Д-** с ністю відійшов у минуле,Тепер професія продавця, як це показалиувагу молоді привертає своєю красою. Так’,аа“® ’{npnac<?‘a'îlIHX ма. останній час змінився внутрішній і 30ВІІ1ш^і^£,в',Ппп6пптчїшіп’И і газинів! Та і товари з кожним роком стают.» і приємними на вигляд. І ось свідомість того, що дарем цієї краси підказує юнакам і дівчатам закладу.Минулого навчального року ми підготували сфери торгівлі. Деякі наші випускники одразу -.Л.1Я _ споживчі товариства. Гурівськс Долинськоі’о району, н.дР- - > колишній здібний учень Михайло Юр єв, Знамянське Богатченко. ,До технікуму вступають випускники, що мали досить в - У успішність в школі. Так. ще кілька років тому до нас над• документи випускника Панчівської СШ Василя Лазаренка. я»аР ■» цей випускник працює в Москві, в Центроспілці, готується д захисту дисертації, хКультура обслуговування, торговельна естетика, зрроити пріюм не людям, мені здається, — це речі, які в першу чергу привертають увагу молоді до професії працівника торгівлі.— Що сприяє пихованю у ваших учнів почуття прекрас:і<ого. Думається, без таких яноствй майбутньому працівникові важно було б задовольняти широкі запити?Відповідь: Третій рік у нас викладається дисципліна — естетика торгівлі. Дуже і дуже потрібний предмет. Але ГОДИН ВІДВОДИТпСЯ на його читання малувато. І це навряд чи може вирішити прооле- му досконалого озброєння вихованців знаннями естетики торгівлі, Тому в технікумі створено різноманітні гуртки — товарознавства, фотосправи. бібліотечної справи, машинопису, університет суспільних професій, — які в певній мірі сприяють поглибленню естетичних знань. Викладачі О. С. Орєхова, В. П. Жуков, М: С< Анохін прагнуть на практиці закріпити знання виробничої естетики. Я тут не втримаюся, щоб не розповісти про історію, зв язану з нашим вестибюлем. Неоковирний вигляд мав він раніше. I ізіп простінки, підлога — страшно дивитись! 1 ось ми вирішили запропонувати самим вихованцям переробити його, відповідно оздобити, розмістити вітрини, стенди і таке інше. Треба .було бачити, з яким ентузіазмом учні взялися за цю справу. Виготовили креслення. сперечалися, зважували, чиє вирішення краще. І ось зараз гляньте уважно, з якою любов’ю і, треба сказати, смаком зроблено все. До речі, наші учні взяли активну участь в оформленні но- возбудованих великих магазинів у Малій Висці та Новоукраїнці. З їх думкою рахувалися досвідчені оформлювані.Знання естетики торгівлі вкрай необхідні нашим вихованцям.Тож завдання перед нами, не тільки навчити рахувати, знати якість, сорт товару, а й прищепити великий потяг до культури обслуговування, яка з кожним роком має і буде підвищуватись.— Ще які новинки будуть у вашому закладі?Відповідь: Минулого року ми підготували 28 водіїв 3-го нлазу. Скажімо, магазин має автолавісу. Тримати для неї спеціально шофера — неекономно. А ось коли продавець зможа в будь-який час сісти за кермо автомобіля і повезти товари на виробничу дільницю — справа непогана. Тому ми і цього року практикуватимемо таке навчання. . .— Що б ви побажали юнакам і дізчатам, які обрали професію працівника торгівлі?Відповідь: По-перше, успішно справитись Із завданням абітурієнта. А, по-друге, сказатд, що вони обрали професію доброї послуги людям праці. А це вже немало значить, взагалі для життєвого шляху молодої людини.

ти станеш госпо- адресу нашого206 працівників очолили сільські
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Біля павільйону Кіровоградського 
ояійжчркомбінзту^ ковпдкд.

'• ЮНІ ФУТБОЛІСТИ КІРОВОГРАДА — ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ

добра загальна фізична підготов
ка, зросла майстерність футболіс
тів дозволили їм вибороти право 
для участі в республіканських зма
ганнях на приз клубу «Шкіряний 
м’яч».

Хлопчики і на цей раз порадува
ли своїх вихователів. Раїса Овча« 
ренко, громадські інструктори — 
молоді червонозорівці, студенти 
педінституту, вчителі СШ № 13 не« 
абияк надіялись на них. І ось втіш
ні вісті з Вінниці? кіровогрлдці 
перемогли місцеву команду, взя
ли верх над киянами. Через кілька 
днів іще радість: право на участь 
у фіналі виборено. І учні Микола 
Журавльов, Євген Акура, Олек
сандр Савченко, Олександр Пи- 
гарь, Сергій Сипченко, Микола 
Ігнатишин та інші їхні ровесники 
їдуть в Ніжин. Тут вони в своїй 
підгрупі перемогли ждановських 
футболістів (2:0). Ще переконли
віша перемога над господарями 
спортивних майданчиків — 3:0. 
Останній матч - зустріч з футбо
лістами Черкас. На цей раз супер-

ник кірсіоградців був справді 
сильним. Юні спортсмени з-над 
Дніпра теж були непогано підго
товлені фізично. І все ж вони по- 
доброму заздрили нападаючому 
кіровоградської команди Минолї 
Журавльову, захисникові Олек
сандру Пигарю. Ці футболісти чи 
не найбільше примушували свої« 
суперників бентежитись, і наші 
земляки таки перемогли. Матч за
кінчився 2:1.

Отже, Кіровограді перші при
зери турніру юних футболістіз 
республіки. Команді ЖЕК 7 вруче
но диплом першого ступеня рес
публіканського комітету по фіз
культурі і спорту та кубок ЦК 
ЛКСМУ, всі гравці команди відзна
чені золотими * медалями. Спе- 
ціалзним призом нагороджений 
учень СШ № 13 Микола Журав- 
льоа-

Нині юні фізкультурники відбу
вають на всесоюзні змагання на 
приз клубу «Шкіряний м’яч».М. ВІНЦЕВИЙ. 

Фото В. Ковпака.
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„У СУСІДА
ХАТА СІЛА“.,.
так називалась корес
понденція, опублікована 
в «Молодому комунарі» 
в номері за 27 липня 
ц. р., в якій йшлося про 
недоліки в організації 
збиральних робіт в кол
госпі імені Жданова До- 
линського району. Як по
відомив зав. оргвідділом 
Долииського РК ЛКСМУ 
І. Гнібіденко, факти ви
кладені в кореспонден
ції дійсно мали місце, 
Після опублікування ма
теріалу питання участі 
молоді ц жнивах було 
обговорене на засіданні 
комітету комсомолу кол
госпу, накреслено захо
ди, спрямовані на активі-1 
зацію роботи молодіж
них агрегатів, всіх юна
ків та дівчат, які беруть 
участь в жнивах. І вже 
станом на перше серпня 
тут було продано дер
жаві 16300 центнерів хлі
ба (при плані 16030 цент
нерів). З серпня обмолот 
зерна завершено на 1051 
гектарі. Комітет комсо
молу колгоспу регулярно 
підводить підсумки зма- | 
гаиня комбайнерів.



4 стор

Люди з країни мужності
(Закінчення. Початок в газеті 

за 7 серпня ц. р.).
ДИМ, велетенські вогневі язики 

говорили самі про себе: наші бом*- 
бовози попрацюзали вдало. ПотЛи — но
ві й нові польоти, бомбові удари по во
рогу, які завжди кінчались неприємним 
для льотчиків видовиськом: розбита во
рожа техніка, палаючі і потопаючі вій
ськові судна, збиті ворожі літани. Вже в 
перші кілька днів війни льотчики авіа
ційного полку штурмовинів проявили 
небачені геррїчмі подвиги. Це, зонрема, 
говорили в полку і про молодшого лей
тенанта Мазуренка.

...Есквдрилля одержала комплект 
бомб. Виліт в тил ворога. В серці кожно
го —- жагуча ненависть до фашистів.

Мазуренко помітив велике скупчення 
ворожої техніки. Він першим йде на 
удар. А щоб точніше бити, знижує висо
ту польоту, робить один за одним кіль
ка заходів. Безупинно б’ють ворожі зе
нітки, навколо літака все густіше появ-

ВИТЯЗЬ

Фото В. Ковпака,
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неперевершеного льотчика-штурмовика, 
призначають інспектором штурмової 
авіації Військово-Морського Флоту. На 
Балтиці, на Чорному морі він навчає 
молодих льотчиків майстерності бомбо
вих ударів, сам показує зразки у цій 
нелегкій справі. На все життя Олексію 
Юхимовичу запам’яталось одне занят
тя з молодими льотчиками. Один з них 
скільки не робив заходів, ніяк не міг 
попасти у ціль. Тоді в кабіну літака сіз 
Мазуренко. Він сказав молодому льот
чику: «Уважно спостерігай». А сам обрав 
мішень у два рази меншу, ніж ті, що їх 
бомби'ли курсанти. З першого ж заходу 
ціль була знищена. За бойовою робо
тою Мазуренка слідкував генерал з 
Ставки Головного командування. Коли 
майор Мазуренко посадив машину, він 
підійшов до нього і, потиснувши руку,

■жим—3 Іван БРАТЧЕНКО

П’ЯТОГО ОКЕАНУ
ляються хмарки від вибухів зенітних 
снарядів. Мазуренко продовжує стріля
ти з гармати і кулеметів. Та ось літак, 
наче намагається зробити стрибок, якось 
незвичайно здригнувся. Мазуренко що 
було сили вхопився обома руками за 
важіль. Але знову літак здригнувся і по
чав втрачати висоту. Що не робив льот
чик, машина йому не підкорялась. Від 
надмірного зусилля на лобі виступив піт; 
від хвилювання пересохло в роті. Що 
робити? Машина не підкоряється волі 
льотчика, йде все нижче й нижче. Ви
стрибнути з парашутом? Але може є ще 
можливість врятувати машину? До то
го ж скористатись парашутом — зна
чить приземлитись на ворожій терито
рії, Ні, ще не все використано пілотом. 
Він глянув на підтяжки парашута і, схо
пивши одну з них, міцно закріпив за 
важіль. Тепер льотчик натискував на 
важіль не тільки руками, а й плечем, до 
якого були міцно закріплені реміння 
парашута. Літак трохи вирівнявся, хоч і 
продовжував знижуватись. «Тільки б до
тягти до своїх», — це єдина думка, яка 
володіле льотчиком, мобілізувала всі 
його фізичні і духовні сили.

— Коли лі гай приземлився, 
підбігли бойові друзі, яні ще там, у повіт
рі, бачили, що машина ---------------
«клює». Підбігли і — очам 
рять:літак світиться, мов 
льотчик живий - здоровий, ----
дряпинки. Витерши долонею піт з об
личчя і полегшено зітхнувши, він ТІЛЬКИ 
1 сказав:

— Чудова машина! Прямо скажу: ро
зуміє людину.

А номаидир полку додав:
— Який льотчик, така й машина.
Потім авіаційні техніки ремонтували 

літак, усунули пошкоджзння і нарахува
ли тридцять три пробоїни. Не було з 
полку жодної людини, хто б не зназ 
про те, як Мазуренко «прилетів на ре
шеті», як він з непоправного становища 
вирівняв машину, привів її на аеродром 
і вдало посадив.

Я слухаю розповідь Олексія Юхимови
ча, милуюсь його генеральськими пого
нами, двома золотими Зірками Героя, а 
в уяві посгає високий, стрункий сіль
ський хлопець. В тридцяті роки він пра
цює в рідній Ленінці. Був загальнопри- 
знаним ватажком місцевої молоді. Потім 
його полонить романтика праці в шахті. 
І він їде на Донбас. Там теж добре пра
цює, стає стахановцем. А згодом „юнака 
призвали в армію. Я бачу в своїй _уяві 
Мазуренна-нурсанта, відмінника бойової 
1 політичної підготовки. А ось він уже 
з нубиками на петлицях, в нахрест пе
ретнутим на грудях новим, що пахнуть 
фарбою, ремінням. Молодший лейтенант 
Мазуренко одержує призначення в одну 
з авіаційних частин Ленінградського вій
ськового округу.

І ось він уже на війні. Те, що вчора 
вивчали у класних кімнатах і на поліго
нах, тепер показує на ділі, без промаху, 
уміло б’є ненависного ворога...

А між тим генерзл продовжував:
—- До речі, наші штурмовики кон

структора іллюшина були найкращими 
тоді. Не випадково фашисти називали 
їх і «чорна смерть», і «літаючий танк», 
«повітряна катюша».

І Олексій Юхимович продовжує свою 
цікаву розповідь про подвиг у небі, 
про звитяжні діла штурмової авіації. За 
славні бойові діла йому присвоїли висо
ке звання Героя Радянського Союзу. 
Потім відкликають в глибокий тил і, як

до нього
Мазуренка 

своїм не ві- 
решето, а 
без жодної

сказав:
— Товаришу підполковник, поздоров

ляю Вас з черговим військовим зван
ням. Відмінно працюєте!

Більше року Мазуренко готував кад
ри для авіації. Потім знову на фронт. 
Призначення мав у рідний полк. Але 
тепер вже на посаду командира. І знов 
польоти, штурмові 
нові будні...

*
Це було під час 

ма у Фінській, затоці, 
розвідка доповіла про те, 
острова скупчилось десятки 
військових суден. В повітря 
група наших штурмовиків. Попереду ле
тить офіцер Гургенідзе, зверху — Ма
зуренко. Він подає команду: в атаку! 
Посипались бомби на скупчення суден. 
Бомба потрапила в один великий вій
ськовий транспорт. Але він не потонув, 
а тільки накренився. Тоді справу вирішив 
довершити командир полку. Він, погля
даючи на висотомір, все нижче і нижче 
опускає свою машину, хоче щоб всіма 
бомбами влучити — в транспорт. Ось 
уже літак йде майже на бриючому по
льоті. І тоді підполковник натискує на 
важіль, бомби летять точно в ціль. Льот
чик робить ще один заход. І переконав
шись у тому, що військовий транспорт 
пішов на дно, взяв курс на аеродром. 
Як потім стало відомо. Мазуренко пото
пив військовий транспорт, на якому було 
понад дві тисячі гітлерівців.

Льотчикам стало відомо, що ворог 
готує понтонний міст через Західну Дві- 
ну. Розвідка підтвердила ці дані. Орга
нізували спостереження з тим, щоб зро
бити наліт якраз тоді, коли ворожі вій
ська розпочнуть переправлятись. І ось 
на завдання вилетів Мазуренко з ескад- 
рилею літаків. Він застосував нову такти
ку атаки — спустився на висоту 250 мет
рів і розтрощив понтонний міст, відпра
вивши на дно ріки десятки танків. Що
правда, захопившись атакою, пілот не 
помітив, як у хвіст штурмовика почав 
підкрадатись гітлерівський винищувач. 
Та це помітив бойовий друг, який і вря
тував Мазуренка, давши смертельну 
чергу з кулемета по сМессершмідту»...

За роки війни сміливець-пілот зробив 
понад триста бойових вильотів. Разом з 
своїми товаришами по полку він пото
пив 20 ворожих суден і транспортерів, в 
тому числі особисто відправив на мор
ське дно вісім суден. 5 листопада 1944 
року за визначні бойові подвиги він був 
нагороджений другою золотою зіркою

♦ *
боїв за острів Сааре- 

Наша авіаційна 
що в бухті 

ворожих 
піднялась

нагороджений другою золотою 
Героя... ♦ • ♦

Якось на піонерській лінійці в 
ській школі про нього вчитель

— Олексій Юхимович був на фронті 
зіркий, наче орел, сміливий і благород
ний наче сокіл. Батьківщина для нього 
— друга рідна матір. Тому він завжди 
І всюди перемагав.

Вірні слова. Нам лишається додати 
лише одне: Олексій Юхимович і зараз 
служить в авіації, готує кадри молодих 
льотчиків, вчить їх на своєму великому 
бойовому досвіді«

Устинів- 
сказав:

Наша адреса і телефони І
м, Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 

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

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

БК 01169. Індекс 61197.

На трасі змагань.

І знову Завадівка ві
тала найсильніших мото
гонщиків країни. їх біль
ше ста
вальники 
ровоградцямн 
Флоринським, 
Рнбальчснком,

чоловік. Уболі- 
стежать за кі- 

Олегом 
Євгеном 

Валенти-

ПЕРЕМАГАЄ 
МУЖНІСТЬ 
ЗАВАДІВКА ВІТАЄ УЧАСНИКІВ 
Ч ЕЛІ П ІОН АТУ КРАЇНИ
З МОТОКРОСУ

лом Бородаєм, які готу
вались вийти на старт 
разом з іншими україн
ськими спортсменами. 
Разом з Рибальчецком 
та Ромео Саксонс з Риги, 
Василь Шипіцин з Ка- 
лінінграда, ленінградець 
Сергій Опатович. Серед 
чоловіків відомі спорт
смени Павло Рульов з 
Ленінграда, Володимир 
Овчинніков з Києва, чем
піон світу 1965 року мо
сквич Віктор Арбеков. 
Разом з ними представ
ники Вірменії, Молдавії, 
Узбекистану та інших 
союзних республік.

Першими починають 
юніори. В класах машин 
125 кубічних сантимет
рів одразу лідерство за
хоплює кіровоградець 
Олег Флоринськнй. Він 
впевнено виграє два пер
ші заїзди і практично 
стає недосяжним для 
своїх суперників. В класі 
машин 175 кубічних сан
тиметрів в останній раз в 
групі юнаків виступає 
Євген Рибальченко, ми
нулорічний переможець 
чемпіонату країни. Він 
впевнено виграє перший 
заїзд. В другому на 
старті ного спіткала не
вдача. І все ж Рнбаль- 
ченко фінішував в групі

лідерів. Третій заїзд ви
рішальний. Виграє ного 
молодий мотогонщик —_ і 
в загальному заліку він 
візьме верх над іншими 
своїми суперниками. Єв
ген проявляє максимум 
мужності і вправності. 
Заїзд він закінчує, зали
шивши далеко позаду Ін
ших спортсменів. Отже 
е чемпіонський титул 
країни і залікові очки 
для команди України.

В класі машин 175 ку
бічних сантиметрів серед 
чоловіків пайсильнішнм 
виявився киянин майстер 
спорту Володимир Ов- 
чинніков. Па другому 
місці був Анатолій 
Мандриченко з Кишине- 
ва, на третьому — моск
вич Віктор Арбеков. На 
жаль, кіровоградець Ва
лентин Б' одай не вн- 
правдаг .. .одівань своїх 
прихи/ ків і завчасно 
зійшов дистанції.

Чемпіонат країни з мо
токросу не закінчено. 
Наступні старти відбу
дуться в Полтаві. Тут 
змагатимуться спортсме
ни на машинах 350 ку
бічних сантиметрів (чо
ловіки) та 175 кубічних 
сантиметрів (жінки).

Переможці в командно особистій першості Радянського Союзу з мото 
нросу серед юнаків в класі 175 куб. см» Третій зліва кіровоградець Євге
ній Рибальченко. Фото В. КОВПАКА.

КУБОК СРСР
МОСКВА. 210 

фінальній зустрічі 
футбола принесли

© ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 11 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40
— Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Хло
п’ята з Канонерського». 
11.55 •— «Жнива». (Одеса). 
12.05 — Телевісті. (К). 16.35
— «Чудо машина». Виста«
ва театру ляльок. (Харків). 
17.25 — «Працею звеличе
ні». (Ужгород). 17.40 •— 
Телевісті. (К). 18.00 — 
«Мить прекрасного». (Оде
са). 18.30 . «Два колос«

«МОЛОДО П КОММУНЛР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глїнки, 2.
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това-на-Дону. Після нічиєї 7 серпня 
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ни В. Ремесла». (К). 18.55 — 
Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Діаман
това руна». (М). 20.30 — 
Товариська зустріч з фут- 
бола. Збірна Польщі — 
збірна СРСР. (2-й тайм). 
21.15 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — М. Гоголь — 
«Старосвітсьні поміщики». 
Читає народний артист 
СРСР І. Ільінський. Теле
фільм. (М). 22.55 — Чемпіо
нат Європи з легкої атле
тики. (Хельсінні). 23.40 — 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.05
— Концерт. (М). 12.35 —
Новини. (М). 12.40 —Фільм- 
концерт «Спіла« Галина 
Туфтіна». (К). 17.00 — Но
вини. (М). 17.05 — Для
школярів «Розповідає со
нячний промінь». (М). 17.30
— Теленарис «Маршрута
ми творення». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05 — Кон
церт. (М). 18.55 - Для
шноллрш «Читай — міс- 
то». (Донецьн). 19.25 — 
Концерт у Ленінградській 
Ф^РмонІ? (розповідає 
Іранл и Андроннікоп). 20,50
— «На добраніч, діти! (К).
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ПЕРША ПРОГРАМА 10 40
— Кольорово телебачення. 
Художній фільм «Смугас
тий рейс». (М). 12.05 — Те-
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