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КОМСОМОЛЬСЬКІ НАД ІІЛАІІО ВІ
У соціалістичному змаганні на 

честь Всесоюзного дня залізнич
ника брели участь понад 300 чле
нів ВЛКСМ, 10 комсомольсько-мо
лодіжних колективів Знам’янсько- 
го локомотивного депо. Перше

місце зайняла бригада, де маши
ністом —- комсомолець Валентин 
Попруга, помічником — комсомо
лець Володимир Таран.

Тільки за другий квартал цей 

екіпаж провів 57 важковагових 
поїздів, перевіз понад норму май
же 28 тисяч тонн народногоспо
дарських вантажів. На свій раху
нок він записав 675 кілограмів зе
кономленого дизельного палива.

. Валентина Попругу занесено на 
міську Дошку пошани.
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ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР 
розглянули підсумки соціалістичного зма
гання областей та районів за збільшення 
виробництва і продажу державі молока, 
м’яса та інших продуктів тваринництаа в 
колгоспах і радгоспах за перше півріччя 
1972 року.

Переможцями визнано Київську, Львів
ську і Донецьку області, яким присуджено 
перехідні Червоні прапори Ради Міністрів 
УРСР і ЦК КП України з видачею відповід
них грошових премій.

Переможцями у соціалістичному змаган
ні районів визнано: Ужгородський район 
Закарпатської області, Лутугинський район 
Ворошиловградської області, Червоноармій- 
ський район Ровенської області, Новомос- 
ковський район Дніпропетровської області, 
Запорізький район Запорізької області. їм

ЗМАГАННЯ
присуджено перехідні Червоні прапори Ра
ди Міністрів УРСР і ЦК КП України та від
повідні грошові премії.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР за
кликали партійні, профспілкові і комсо
мольські організації, радянські та сільсько
господарські органи широко розгорнути 
соціалістичне змагання серед колгоспників, 
працівників радгоспів, всіх трудівників 
сільського господарства за дальше збіль
шення виробництва і продажу державі мо
лока, м'яса та інших продуктів тваринницт
ва, за гідну зустріч 50-річчя утворення Со
юзу Радянських Соціалістичних Республік. • 

(РАТАУ).
Серед районів, що добилися високих по

казників у соціалістичному змаганні від
значено Онуфріївський район Кіровоград
ської області. . ■
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ДЕСАНТ ТРУДОВОЇ СЛАВИ
4 серпня па заводах комплек

су по створенню трактора Т-150 
в Харкові на ударну комсомоль
ську зміну заступили сотні де
легатів Ш Республіканського 
зльоту учасників походів по міс
цях революційної, бойової і тру
дової слави радянського наро
ду, а також молодь підприємств 
міста.

Центральним місцем робіт став 
тричі орденоносний тракторний 
завод імені С. Орджонікідзс — 
підприємство з багатющою іс
торією, чий колектив вписав не
забутні- сторінки в літопис пер
ших п’ятирічок. Пліч-о-пліч ста
ли працювати тут посланці міс- 
та-героя Севастополя, Керчі, 
Хмельницької, Житомирської,

Волинської та інших областей. 
У складі Кримської делегації — 
військові моряки Червонопра- 
пориого Чорноморського флоту. 
У дар юнакам і дівчатам ХТЗ, 
на честь півстолітнього ювілею 
шефства комсомолу вад флотом 
вони привезли символ мужності 
1 слави — військово-морський 
прапор.

На славу потрудилися комсо
мольці Черкаської і Сумської 
областей. Майже триста кубо
метрів дошок уклали вони в 
штабелі на заводському складі. 
Л молодь з Полтавщини розван
тажила понад сто тонн вогне
тривкої цегли.

Після завершення «трудового

десантух відбувся урочистий 
мітинг. Директор ХТЗ В. В. Біб- 
лнк вручив призи кращим заго
нам: комсомольцям ЖИТОМИР- 
СЬКОЇ, ЧЕРКАСЬКОЇ ТА КІ
РОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ. 
Молода колгоспниця з Сумщини 
Ніна Вулик сказала;

— Дух дружби, що панує на 
зльоті, атмосферу ентузіазму і 
прагнення працювати по-кому- 
містичному, вчитися і жити по- 
лснінськп ми принесем па наші 
поля, в цехи, аудиторії.

Учасвики зльоту почали скла
дати на стадіонах Харкова нор
ми нового комплексу ГПО.

(РАТАУ).
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Не ладиться щось в господарстві коя- іЯр 
госпу. А ти тут виріс, вчився, живеш. Чи (Ж, 
можеш бути байдужим? Спокійно дума- 
ти; «То справа дорослих, до ,-мене черга 
пізніше прийде?».. ж\

В колгоспі імені Орджоїцііидзе юнаки Як 1 
та дівчата не чекали, поки; ї\ покличуть Н| 
на допомогу. А допомога потрібна була [ " 
і невідкладна — господарство відставало І] 
у виробництві і продажі молока держа- П 
ві по району. Комітет комсомолу в ті П 
дні звернувся з бойовим закликом: 
«Комсомольці — на, ферму!».

Різні дороги вели .в тваринництво сіль
ських дівчат і 'хлопців. Петро Новацький, 
якого ви бачите, на верхньому фото, пи
сав друзям-в солдатському листі:

— Приїду додому, піду на ферму...
Сім місяців минуло відтоді, як прий

няв Петро групу' корів, а вже й про ус
піхи говорити м'оЖна. За цей час він на- В 
доїв по 1790 кілограмів молока від кож- | 
ної закріпленої’корови, І сьогодні моло- і 
дий тваринник попереду: середньодобо
вий надій на корову в його групі — 12 
кілограмів. На нього рівняються праців- | 
ники ферми.

Галина Ільницька (на знімку внизу) ! 
після закінчення школи поступила в Мі- 
гіївський технікум сільського господар
ства. Зараз колгоспна стипендіатка про- , 
ходить практику в місцевому господар
стві. Всю свою програму виконує на 
«відмінно». Старається. Адже після дер- ' 
жавних екзаменів буде працювати у рід
ному селі зоотехніком, як ї мріяла.

Фото Л. Шутка.

Ульяновський район.

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГУРТОЖИТОК

У ЦЬОМУ буднику ремонт поки-що 
не запланований, та він і не потрі

бен. Пішов тільки другий рік, як в йо
го кімнатах оселився неспокійний народ 
— юнаки і дівчата нашого заводу. Так, 
неважко здогадатись, мова йде про за
водський гуртожиток. Новосели щиро

НЕ ТІЛЬКИ
ПОМЕШКАННЯ
ПІД ДАХОМ

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ РАДА
раділи просторим і світлим кімнатам 

нового помешкання, в яких, здавалось, 
сонце заглянувши зранку, так і гостю
вало до самісінького вечора.

А скоро до тієї радості трохи смутку 
закралось. Цс коли треба було всім 
меншанням разом зібратись у невідклад
ній справі. Зібратись, виявилось, просто 
ніде, хіба в коридорі. Справа в тому, 
що проектом ніяких кімнат чи залів 
для масової роботи в гуртожитку не 
передбачалось. Тоді то й зібралась об
говорити ситуацію, що склалась, та 
знайти з неї вихід авторитетна тут ор
ганізація —- рада гуртожитку на чолі з 
Алевтиною Березовською.

Висновок був такий: не діло юнакам 
5 дівчатам замикатись чотирма стінами 
своїх кімнат. Гуртожиток -- це не тіль

ки помешкання під дахом, це щось біль
ше — дім однієї великої сім’ї, в якої 
і вік один —- юність, і інтереси спіль
ні — заводські. То ж прорахункн проек
тантів треба було виправляти. На за
сіданні ради вирішили одноголосно: зня
ти перестінок між двома кімнатами, і в 

утвореному після цього залі, обладнати 
Червоний куток. Ось чому навесні цього 
року в заводському гуртожитку з’яви
лися сліди непередбаченого ремонту.

Тепер в червоному кутку па стінах — 
стенди про життя і діяльність В. І, Ле
ніна, стенд з Моральним кодексом гро
мадянина СРСР, фотомонтажі, лозунги. 
Купили і встановили телевізор. Вся по
літична і культмасова робота з молод
дю проводиться тільки в червоному 
кутку і, звичайно ж, у невідкладних 
справах сюди збираються члени' ради 
гуртожитку.

Роботи вистачає протягом єсіого року; як 
жартують у нас, рада у відпустці не буває 
Щомісяця члени поважаної організації в гур
тожитку збираються на свої засідання І ви
рішують питання побуту та відпочинку молоді. 
Іноді доводиться займатись І неприємною ро
ботою, це коли на розгляд виносять справи 

про порушення І порушників дисципліни. Але 
яке б не було прийнято рішення, в будь-яко
му питанні, про нього обов’язково дізнаються. 
Ввели за правило вивішувати рішення засі
дань для загального огляду.

ПОРЯДОК денний кожної зустрічі 
членів ради гуртожитку закінчується 

скпаданням та затвердженням плану 
роботи на майбутній місяць. Привертає 
увагу така недругорядна деталь. За ко
жен намічений в плані захід відповіда
ють не тільки члени ради, а й активісти, 
хороші виробничники, молодь, випробу
вана і перевірена на комсомольських 

. дорученнях. Тут можна зустріти Ніну 
, Новикову, її тезку Ніну Цибенко, Ва- 
: дентину Кошарну, Валерія Кадасимчука, 
, Миколу Чорного, Надію Соколенко, 
. Сергія Сотникова. Всі вони — гордість 
• нашого заводу і зразкові сусіди по гур- 
: тожнтку.

Діяльність ради в основному прохо
дить у вільний від роботи час, бо її чле
ни — це ті ж юнаки і дівчата з цехів 
і лабораторій заводу. Зрозуміло, що ор
ганізація хорошого відпочинку молоді 

■ стоїть на першому місці в усіх планах 
ради. Виходять тут з того, що дозвілля 
повинно поєднати в плані загального роз
витку молодої людини цікаве і корисне. 
Нікого не дивує, коли на дошці об'яв 
один за одним йдуть оголошення: 
«Сьогодні відбудеться лекція», або — 
«На читацьку конференцію запрошують
ся всі». Так, .нещодавно відбулася чи
тацька конференція на тему «Україна в 
Союзі непорушному квітне», присвячена 
50-річчю утворення СРСР, бесіда із 
циклу «Я і закон». Читати лекції прихо
дять на запрошення членів ради кращі 
лектори міста. Частий гість в моло- 

• діжній аудиторії робітничого гуртожит
ку — бібліотекар міської бібліотеки 
№ 1 Людмила Дем'я'н, юрист заводу 

Семен Павлович Іоненко. Лекції з ми
стецтва . читає загальновизнаний наш 
мистецтвознавець — лаборантка Світла-- 
на Григор’єва. Традиційними стали ве
чори, що прищеплюють молоді почуття 
прекрасного. Надовго запам'ятається 
вечір поезії, вечір музики Чайковськогов 
вечір .мистецтва епохи Відродження.

Особливо багато турбот у члені® 
рзди зараз, коли сонце і море, яро« 

холода парків і гайків манить на про 
стір. Літо вже перевалило за половину 
і сьогодні можна без застережень сказа
ти: стихійність в організації дозвілля в 
найбільш улюблену пору року була 
виключена.

Відпочинок, образно кажучи, вийшов за по
ріг гуртожитку, став більш спортивним. Зараз 
за рішенням ради проводиться першість серед 
юнаків та дівчат з волснбо.іа, баскетболе, 
шашок, Надзвичайно всім сподобалась і нова 
п гуртожитку форма відпочинку — похід ви
хідного дня по місцях рідного краю. З наме
тами і рюкзаками, а члени заводського естрад
ного оркестру — з музичними інструментами« 
вирушають хлопці і дівчата щосуботи. 1 тоді 
над. Кременчуцьким морем чи в прохолодно
му гайку виростає палаткове містечко.

Дороги манять хлопців і дівчат, вони 
ж повертають їх в дім, що замінив 
батьківський. 1 ніхто не має права в 
цьому домі на смуток. Цікавих справ 
вистачає па всіх. Ось і зараз рада гур
тожитку оголосила підготовку до кон
курсу «Кращий кухар» і «Краща го
сподарка». В ньому візьмуть участь на 
рівних правах і дівчата, і хлопці.

Теплих днів попереду ще багато. Нав
колишня чудова придніпровська природа 
сприяє відпочинку молоді. Щоб він був 
змістовним і цікавим сьогодні — перша 
турбота членів ради гуртожитку.

В. ломонос, 
секретар комітету комсомолу 

• Світлово дського заводу чистих 
металів.
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В.
Кругом поле, як. те море, 

Широке синіє...
. Т.. ШЕВЧЕНКО'

— Оце, синку, такий степ!
Ми тут житимем?

— Атож. Дивись, як гарно.
Білочубе хлоп’я здивовано 

округлило сірі оченята і при
тихло. Перед ним до самого 
видноколу простерлось велич
не і рахманне безмежжя. Жод
ного пагорбка, жодної гори.

— Мамо, а де ж село?
— Село, Степанку, самі бу

дуватимемо.
—> Прямо отут, серед поля?
—• Так, прямо отут.
Небавом біля стрімкої кур

ної дороги почали з’являтися 
перші будинки поселенців, із 
Західної України. Спочатку ха
ти несміливо тулились одна ,40 
одної, скупчуючись поближче 
до шляху. А потім якось зов
сім непомітно вистрілила в си
ній степ рівною стрілкою ши
рока і тиха вулиця.

Так народилось невелике се-, 
ло Садки в радгоспі «Устинів- 
ський». Молоде щодо віку сво
їх мешканців і щодо свого 
власного.

Це було двадцять років то
му. За цей час обабіч дороги 
встигли розпустити зелені па
рашути крислаті дерева. Най
молодші корінні жителі, зміни
ли шкільну форму на робітни
чу спецівку. Одягнув її і Сте
пан Шуляр, якого в дитинстві 
так гостро вразив своєю кра
сою широчезний степ і навіки 
взяв у полон його серце і 
мрії,

II.
...Дивлюсь на колгоспни

ків. Розумні, добрі люди. Дис
ципліновані трудяки.

О. ДОВЖЕНКО.
Любов до професії хліборо

ба прийшла до Степана ще з 
шкільної лави. І коли він спо
стерігав, як мати його, полючи 
город, обережно пестить 
шкарубкими пальцями тендітні 
листочки буряків і картоплі, 
хлопець помічав, як вона обе
режно ступає по грядках, боя
чись ненароком наступити на 
зеленаві руна.,, Тоді в його 
груддях пробуджувалась напів
свідомо світла гордість і надія 
на те, що колись і він долу
читься до великої і дружної 
сім'ї хліборобів.

А іще він з неприхованим 
хвилюванням вдивлявся у важ
кі руки досвідченого механіза
тора Василя Степановича Цим- 
бала, які міцно стискували кер
мо комбайна. В такі хвилини 
Степан уявляв себе на його

ґ* СЕРПНЯ з ініціативи молоді 
проводився всесоюзний не

дільник студентських будівельних 
загонів країни. Кошт, зароблені а 
цей день, будуть переказані у 
фонд спорудження різких об’єктів 
на батьківщині першовідкривача 
космосу — в місті Гагаріні.

У розмові з кореспондентом 
ТАРС В. Князевим командир все
союзного студентського будівель
ного загону' Анатолій Семенченко 
розповів:

— У степах Казахстану, на бу
довах Сибіру та Уралу, у Прибал
тиці і Поволжі, у Середній Азії і

Закавказзі — в усіх союзних рес
публіках посланці вузів і середніх 
спеціальних навчальних закладів 
країни проводять за традицією 
влітку свій третій — трудовий 
семестр. Більш як’п’ятсот тисяч 
юнаків і дівчат працюють на най
важливіших ділянках.

Перший тиждень серпня прохо
дить у студентських загонах під 
девізом «Радянський народ по
коритель космосу». Цій темі при
свячуються молодіжні вечори. У 
вільні від роботи години молодь 
зустрічається з льотчиками, учени
ми, проводить лекції і бесіди про

вклад радянської. науки в ойво.х»- 
ня космосу, про подвиги радян
ських космонавтів.

6 серпня «космічний» тиждень 
завершився всесоюзним недільни
ком студентів. У цей день ВИЙіВЛИ 
на ударну пращо всі будівельні 
загони вузів і технікумів.

Секретаріат ЦК ВЛКСМ оголо
сив ряд об'єктів у Гагаріні удар
ними будовами всесоюзного сту
дентського загону. Серед них бу
динки середньої школи імені 
10. О. Гагаріиа, Палацу піонерів і 
школярів, нові житлові будинки.

місці і в подумках викермову- 
вав власний агрегат за облонь 
села. Але...

До своєї мети — стати меха
нізатором Степан долав чима
лу віддаль. То та, то інша ді
лянка радгоспівського госпо
дарства ніби не підпускала до 
бажаної техніки.

Почав працювати з ранньої 
юності. Був скотарем, коню
хом, нарешті Василь Степано
вич Цимбал взяв хлопця до се
бе підручним.

Чи не найголовнішу рису 

ОДИН
з молодого СЕЛА
привив механізатор Степану — 
любов до техніки. Степан Шу
ляр ставиться з якоюсь особ
ливою повагою до свого 
«СК-4». За останні чотири ро
ки він не брав до нього зап
частин. «Обходимось, — по
сміхається сором'язливою ус
мішкою, — машина добра і 
знічев’я не ламається, Треба її 
розуміти і цінити».

Старанний і трохи замкнений, 
в собі, молодий комбайнер за
воював авторитет в першу чер
гу чесною працею.

Торік по збиранню зернових 
він завоюаав перше місце по 
радгоспу.

Його портрет вміщено на ра
йонній Дошці пошани.

З ним, як уже з досвідченим 

механізатором, радяться і літ
ні комбайнери.

НІ.
Молодий я, молодий, 

Повний сили та одваги. 
Гей, життя, виходь на бій..,

П. ТИЧИНА.

Пізно ввечері, коли глава сі
мейства Степан Шуляр сідає 
до столу, його донька Люба 
мружить хитре оченята і «бай
дуже» каже:

— У мене сьогодні день ---
на п'ятірку.

— А у мене — на дві, — 
відповідає батько.

— Як це?
— Дуже просто: виконав дві 

денні норми.
А день сьогодні був важкий. 

На тракторний стан Степам 
прийшов ще ледве почало сі- 
ріти. І раптом зрозумів, що 
все одно вирушить з поле за
пізно. Випала роса. її діаман
тові разки, що так звабно блис
котіли на траві і на металевих 
частинах агрегатів, зовсім не 
радували комбайнера...

Уже в своїй загічці, коли йо
го «СК-4» заспівав гучну пісню 
щедрому урожаю, Степан від
чув себе впевненіше. Через

■ ■ ■■. ПРОПОНУЄ «МОЛОДЬ»

«ГІеаіі дружбі»
До 50-річчя утворення Радянської 

держави видавництво «Молоді», ви
пустило гарно оформлений збірник 
поезій «Пеан дружбі» (2П стор. Ціла 
1 крб. 16 коп.)

До книги увійшли твори поетів на
шої республіки, а також перекладені 
українською мовою ’ вірші відомих 
майстрів слова з усіх п'ятнадцяти ра
дянських республік. Ці поезії — то 
голоси братерства, уславлення рідної 
Батьківщини, одвічного прагнення 
людини до солідарності, до єднання.

«ГІезц дружбі» — перша з ювілей
них видань «Молоді». Готуються до 
видання автологія молодої поезії Ро
сійської Федерації «Березова крини
ця», а також збірник нарисів «Під 
сонцем братерства», в якому' розпові
дається про економічне і культурне 
зростання Радянської України.

кілька хвилин важке колосся 
нахилилось в доземному ук- 
ліні молодому хліборобу.

.— Привіт, Степане,
— Привіт, Миколо! Треба на

долужувати росяні хвилини.
— Надолужимо!
Микола Ігоркін розвертає 

свого грузовика, підставляючи 
високі борти під рукав комбай
на. І ось потекло гаряче золо
то пшениці.

Один обкіс зроблено, ПОТІМ 
— другий. Розжарене до біло
го сонце, вже підбивається під 
обід. Гарячий піт струменить 
по обличчі, стікаючи брудними 
струменями на груди. Сорочка 
прилипла до спини. Але мокрі 
пальці ще тісніше стискають 
кермо. Треба поспішати.

Не зчувся, як він і минув, 
ьей день. Тільки втома налила 
важким свинцем ноги та ще за
терпла спина. Але Степан по
сміхався весело. Норму пере
виконано.

Коли після зміни проходив 
повз контору, на дверях поба- 
чир барвистий бюлетень, де 
писалось, що сьогодні кращим 
комбайнером був він, Степан 
Шуляр. Ще одна перемога. 
Хай не легка, але ж цим і по
чесніша. Він викосив площу в 
28 гектарів.

Вечір натрусив у синій поділ 
сріблясті зорі. І ті весело під
моргували комбайнеру, коли 
він повертався до своєї домів
ки...

В. ВАСИЛЕНКО.
На фото: комбайнер Степан 

Шуляр.
Фото В. Ковпака.

Успшівськпії район.

V Всесоюзний 
зліт піонерів

Сім днів над сонячним 
Артеком майорів прапор
V Всесоюзного зльоту 
піонерів, присвяченого 
50-річчю утворення СРСР 
і півстолітньому ювілею 
піонерської організації 
імені В. І. Леніна.

Понад три тисячі по
сланців 25-мільйонної чер 
воногалстукової гвардії 
країни обговорювали під
сумки всесоюзного маршу 
«Завжди готовий!». У ході 
його багато піонерів ста
ли краще навчатися. Шко
лярі активно допомагають 
колгоспам і радгоспам у 
польових роботах, збира
ють металолом для виго
товлення «піонерських» 
кораблів, екскаваторів, 
тракторів, дбайливо охо
роняють природу. На зу
стрічах в Артеку з зару
біжними ровесниками ра
дянські піонери поділйяи- 
ся досвідом роботи чис
ленних клубів інтернаціо
нальної дружби. Багато 
цікавого побачили й узна
ли учасники зльоту в міс- 
ті-герої Севастополі, де 
проводився «День бОЙо- 

вої слави». Надовго запа
м’ятається їм яскрава ма
ніфестація солідарності з 
народами, які борються 
за національне визволен
ня, що пройшла в Ялті.

На урочисту лінійку, 
присвячену закриттю
зльоту, зібралися тисячі 
піонерів усіх союзних 
республік, їх ровесники з 
51 зарубіжної країни, по
чесні гості — ветерани 
партії, комсомолу, піонер
ського руху, Герої Радян
ського Союзу і Герої Со
ціалістичної Праці, знатні 
робітники, колгоспники, 
майстри спорту. Велика 
зелена чаша центрально
го стадіону Артеку свят
ково прикрашена. Легкий 

прапори, 
освітлює

вітер коливає
Вечірнє сонце ..... ..... ...
барвисті макети двох ор
денів Леніна, якими наго
роджено піонері ю краї
ни. Поруч герби всіх со
юзних республік і бага
тометровий транспарант з 
словами піонерської клят
ви: «Дорогою Леніна йти 
завжди готові!».

Звучать фанфари. На 
гарьову доріжку стадіону 
виходить загін прапоро
носців. Попереду — Дер
жавний прапор СРСР.

Учасників зльоту і гос
тей^ сердечно вітає пер
ший секретар Кримського 
обкому КП України М. К. 
Кириченко.

До мікрофона підхо
дить голова Центральної 
Ради Всесоюзної піонер
ської організації імені 
В- І. Леніна А. В. Феду- 
лсва. у
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S серпня 1972 року »МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор.—..... .

сини ’т"еьро:
ЦЕ БУЛО в суворе лихоліття війни. В 

грудні 1943 року в сім’ї чуваша 
Олексія Фірсова, яка жила в Чебокса
рах, одержали похоронку. Командир 
військової частини сповіщав, що в бо
ях за звільнення України від фашистсь
ких загарбників загинув Олексій Олек
сійович Фірсов.

А в цей час за півтори тисячі кіломет
рів від Чебоксар на околиці села Доні. 
но-Кам’янки Зиам'янського району на 
чорному від розривів снарядів і мін сні
гу лежав важко поранений Фірсов. Тра
пилось так, що гітлерівці, обійшовши з 
флангів, оточили пашу військову части
ну, в якій бився Фірсов. Командира мі
нометного батальйону було вбито. І йо
го заступник наказав Фірсову зняги з 
вогневої позиції мінометників, розташо
ваних в балці, і . направити в село. Але 
на вказаному місці Фірсов мінометників 
не застав. Довелось повертатись на ко
мандний пункт. В цей час ворог відкрив 
масований вогонь з гармат і мінометів. 
Фірсова було поранено в руку і ногу. 
Він не міг зробити ні кроку.

Дсв’ять діб, лежав у окопі па терито
рії зайнятій ворогом. Тяжко поранений. 
Голодний. Як він не намагався пересу
ватись, нічого не виходило. Адже за ці 
дні одна нога загноїлась, а друга була 
обмороженою. Та Фірсов усвідомлю
вав: якщо він, знесилений, поранений, 
ще пролежить кілька діб, то годі вже 
взагалі нічого й думати про те, щоб 
врятуватись. І він ліг на спину, почав 
перекочуватись, допомагаючи корпусу 
тіла лише ліктем однієї руки. Скільки 
він повз отак, не відав. Тільки па все 
життя запам'яталась страшна спрага. 
Повз і злизував чорний від порохових 
газів сніг. З великими труднощами до
брався до крайньої хати, лежачи, по ти
хенько постукав у двері. Вони мерщій 
відчинились. Вийшла якась бабуся і 
жахнулась, побачивши важко поранено
го, в закривавленому, одязі бійня. Але 
в туж хвилину когось покликала, обе
режно підняли з землі пораненого і 
занесли в кімнату. То була Марія Гіьт- 
тівіїа Фадєепко зі доньками
Мотроною і Надією.

Перше, що зробили жінки — почали сні
гом натирати обморожену ногу. Потім теп
лою водою промили рани, напоїли хворого 
гарячим чаєм. Лсжап поранений боєць, сни 
чуваського народу, в теплій українській ха
ті під теплою ковдрою. І хоч як не боліли ра
ни, все ж був радий з того, що »далося виб
ратися З тоїо страшного окопу, де він дев’ять 
днів І ночей лежав на мерзлій землі під від
критим нобом.

Але одного разу в хату зайшов гітле
рівець. Фірсов у маленьку щілинку ди
вився з-під ковдри на ворога і безсилий 
був що-небудь зробити, хоч під подуш
кою у нього лежав заряджений пісто
лет. Фашист в одну мить зірвав з хво
рого ковдру і. побачивши людину в 
бинтах, почав кричати:

— Ауфштеген!.. Вставай... Зі зінд пар- 
тізан!

Марія Гнатівпа, як могла, розтлума
чувала, що ця людина — її син, і що 
ніякий він не партизан. Але фашист не 
вгамовувався, зняв з плеча автомат.-До 
ніг упала Марія Гнатівпа, плакала, 
благала. А тут, як назло. в хату зайшов 
ще один німець. «Тепер уже все*, — 
думала вона.

побелькотіли, а >
-..... Тремтіла

хвилювалась. Сама

Фашисти про щось 
потім кудись швидко пішли, 
Марія Гнатівпа, 
старенька, хвора, вона тільки й думала, 
як би врятувати пораненого бійця. До
помога прийшла, Згодом після того, 
як зникли з хати фашисти, вдарила па
ша артилерія. Та так, шо ворог відразу 
залишив село. Раділа Марія Гнатівпа, > 
її дочки, радів і сам Фірсов. В хліві 
була схована від фашистів одна курка. 
1 її па радощах зарізали, приготували 
для пораненого бійня смачний буль
йон. Кілька днів жінки лікували Фірмо
ва, доглядали за ним як за рідним. А 
потім з наступаючими нашими частина
ми підійшов фронтовий госпіталь, і Ма
рія Гнатівпа передала його військовим 
лікарям...
І? АГАТО років минуло з того часу.

Померла Марія Гнагівна, стали сі
мейними тодішні дівчатка Мотря і Па- 
дя. Та добро ніколи не забувається. 
Своїм українським рятівницям чуваш 
Олексій Фірсов надіслав кілька 
від усього серця дякує їм за те, 
пи врятували йому життя. Як і 
тій, жиде в Чебоксарах, працює 
тером. 1 правильно він писав в 
з листів: «Дружба наших народів, 
нездоланна сила. Вона допомогла нам 
перемогти фашистів,-вона допомагає ,нїім 
і нині»,

І. ВАІЦУК.
лі. Кіровоград.

ЛЕКТОР. ЛЕКЦІЯ. АУДИТОРІЯ

Г^УЧАСНА молода лк>- 
дина не може обій

тись без широких значь, 
їх специфіка і обсяг за
лежать від виробничої ді
яльності юнака чи дівчи
ни, оскільки найбільш гли
бокі професійні 
вони набувають 
ціальних"

СЕЛО ЛОЗУВАТЕ УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ. ОБЕЛІСК ДОЇНАМ-ЗЕМ-
ЛЯКАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ В БОЯХ З НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИМИ ЗАГАРБ
НИКАМИ.

Фото В. Ковпака.

П ДАСО Данилова вирвалась з Ізраїлю і ло- 
•* 1 вернулась в рідне місто Дербент. Вона роз
повіла про сумну долю, яка спіткала в «землі

©ZG u@'TJ=©bEG®Er'@

ЛИСТІВ, 
ІДО, во
до вій- 
бухгал- 
одпому 
, — то

обІ70ВПНІІІ» колишнього голову дсрбентської 
релігійної общини гірського єврея Нісоьа Са- 
баєва. Приїхавши а Ізраїль, він взявся агіту
вати колишніх своїх земляків наслідувати йо
го приклад. Багатьом він посилав у Дербент 
листи про «райське життя», яке нібито чекав 
в Ізраїлі новоселів. За цю прзпагаидистську 
діяльність по вербовці іміграіпів тель-авівські 
власті дали Сабаеву житло іі пенсію.

Але колишнього лідера релігійної общини 
спіткала невдача: паства, яка прислухалася 
до Його проповідей у Дербент!, відвернулась 
від сіоністського агітатора. Він одержав гідну 
відсіч. Ось шо говорилось, наприклад, у від- 
критому листі членів правління релігійної єв
рейської общини Дербента, який підписав го
лова правління Мамрп Рабаєа, члени правлін
ня Яшая Шамаілов, Ion Якубов:

«Нас обурює те, що ви пишете, розхвалюючи 
Ізраїльський «рай». Ми не уявляємо собі кра
щого й вільнішого життя, ніж у нас в Радян
ському Союзі. Ми хочемо нагадати вам, якщо 
ви забули, про ті блага, які дала Радянська 
влада трудящим, в тому числі іудейського ві
росповідання. Всі наші діти наичаютьсп без
платно (чого в Ізраїлі немає), одержують се
редню і вищу освіту. Чимало представників 
іірськнх євреїв стали кандидатами, докторами 
наук, викладачами вузів, агрономами, лікаря
ми. інженерами, робітниками культури.

Ми пишаємося тим, шо на нашій татській 
мові, на якій говорять всього ЗО тисяч чоловік, 
видаються ромачи. повісті, поеми. У нас — 
свої письменники, композитори, поети, діячі 
мистецтв. Раюм з тим піхто нам не заважав 
виконувати релігійні обряди. Наша батьків
щина тут. с Радянському Союзі, і не потріб
но нам нав'язувати іншу».

< іін Нісоса Сабаєза. Семен, працює товаро
знавцем в Дербент). Дізнавшись про листи 
батька, він публічно заявив: < Ми живемо 
вільним І щасливим життям. Ніякими фаль
шивими закликами я «землю обітовану», яка 
До нас немає ніякою відношення, нас не об
дурити.,.

В Дербснті. як І по всьому Дагестані і Ра
дянському Союзу, ми бачимо справжню друж- 

»» оу народів ( їх рівноправність. В Дербенгі 
гірських євреїв можна зустріти на будь-якій 
роботі — від простих робітників до директорів 
заподів і фабрик, голів кооперативів, голови 
міськради».
м и,°,в'Р!>,-к ?фа«ь" Ьіавуїлов підтримав Се
мена Саржева: «На нашому заводі пазом зі 
мною працюють люди багатьох національнос
тей — росіяни, азербайджанці, лезгіни, вірме-

Директор заводу і головний інженер гір- 
евреї. Ми знаємо піну закликам сіоністів

ии.
'ські ЛИ 
на Заході про «нерівноправне» становище єв
реїв у СРСР.

Мій дядько, Михайло Бей Шем, який (міг
рував в Тель-Авів, подібно НІсосу Сабаєву 
закликає жителів Дербента виїжджати в Із
раїль. При цьому він намагається одержати 
для себе вигоду, пропонуючи кожному роди
чеві, що потрапив на його вудочку, привозити 
з собою цінності у вигляді дагестанських ки
лимів.

Однією з жертв Михайла Бен ІІІс.ма була 
моя тітка Наргіз Семеидуева. В 1956 році, 
повіривши закликам брата, вона виїхала в Із
раїль Бен Шем зустрів сестру запитанням: 
чи привезла Наргіз йому килими. Дізнавшись 
про те. що у сестри немає ніяких цінностей. 
Бен Шем в ту ж хвилину вигнав її з свого до
му. Стара, безпомічна жінка опинилась на ву
лиці серед незнайомих їй людей, стала жебра
кувати і вмерла на вулиці.

Черговою жертвою Михайло Бен Шем оорав 
мою матір Сіпро Імануїлову. А попа ж уже 
стара жінка. Це не бентежить сіоніста. Звер
таючись до різних органів Радянської влади 
І зловживаючи туманністю цих органів. Бен 
Шем просить допомогти у виїзді моїй матері 
до нього в Ізраїль. При цьому заздалегідь 
попереджає мою матір, щоб вона привезла 
йому цінні азербайджанські та дагестанські • 
килими.

Проте цього разу він помилився. Йому не 
вдалося повторити з моєю матір ю трагедію 
тітки Наргіз».

«Коли ізраїльські власті побачили, що 
Нісос Сабаєв не може вмовити вірую
чих в Дербенті почати переселення в 
«землю обітовану», йому відмовили в 
матеріальній допомозі, — розповідає 
Адасо Данилова, яка добре знала Саба- 
єва і бачилася з ним в Ізраїлі. — Ко
лишнього голову релігійної общини ви
селити з його квартири, він вмер р злид
нях і самотності, провівши останні дні в 
трущобах. На могилу Нісоса Сабаєва 
прийшло всього два чоловіки...»

Б. АНТОНОВ, 
коментатор АПН.

знання 
в спе- . 

учбових закла
дах, а загальні — з різних 
джерел інформації: книг, 
періодики, радіо, телеба
чення та ін. І, звичайно, в 
переліку цих Джерел не 
останнє місце посідають 
лекції.

В час науково-технічно
го прогресу поняття «спе
ціальні знання» набува
ють нового змісту. Мину
ли ті часи, коли курсу, 
пройденого в учбовому 
закладі вистачало на ба
гато років роботи. Сього
дення потребує постійно
го його поглиблення. Ок
рім ТОГО, нове, відкрите 
і запроваджене в інших 
галузях, стає в нагоді на 
виробництві, здавалося б, 
дуже далекому, від того, 
де воно запроваджене. 
Одній же людині підсу
мувати вели іезний потік 
інформації, характерний 
для наших днів, неможли
во. А тому, тут у великій 
пригоді стає лектор.

Я не буду ділитись до
свідом роботи лектор
ської групи при нашому 
райкомі ЛКСМУ. Скажу 
відверто, що вона у нас 
далеко не на тому ріпні, 
що належить. Постійно 
працюють у нас 15 ком
сомольських лекторів, се
ред яких давно користу
ються повагою слухачіа 
такі, як Людмила Котля
ревська, Валентин Підгор- 
ний, Микола Парасоченко 
та інші. Раз у три місяці 
ми збираємось, щоб про
слухати і рецензувати 
лекції. Протягом кварталу 
відбувається близько 60 
зустрічей із слухачем. 
Але, якщо поділити Ц'О 
кількість лекцій на число 
комсомольських організа
цій, то вийде, що лектор
ська група обслуговує їх 
меншу частину. Не завж
ди відповідає молодіжній 
аудиторії і тематика лек
цій.

Мені доводилось знайо
митись із роботою лек
торських груп інших рай
комів комсомолу. В біль
шості з' них справи Ідуть 

так, як і в вас: сказати 
«погано» — ні, сказати 
«відмінно» — теж не від-

повідає дійсності. Саме цо 
і спонукало мене висло
вити кілька думок на сто
рінках обласної молодіж
ної газети. Сподіваюсь, 
що розмова матиме даль
ше продовження.

її РОВІДНОЮ тематикою 
1 лекцій сьогодні є «Рі

шення XXIV з’їзду КПРС

мистецтва. Наші бібліоте
ки в основному задоволь
няють запити з літерату
ри, хоч не завжди вміють 
спрямувати в потрібне 
русло уподобання моло
дої людини. Щодо мис
тецтва, то у сільській міс
цевості поки що це пи- 

.................... _ _т_)/ ...... _ тання складне. Думаю, 
— в життя» та «Назусгоіч багатьом доводилось бу- 

50-річчю утворення СССР».
Це природно, це необхід
но. Але, готуючи лекції, 
ми часто забуваємо, що 
вони призначаються для 
молодіжної аудиторії. А 
тому й полюбляємо кида
тись цифрами: ось, мов
ляв, наш район здав дер-

Ти свідком приблизно та
кої сценки: юнак, дивля
чись на «Трьох багатирів» 
Васнецова, говорить: 
«Все-таки гарно малював 
Реліні».
Коло тем — велике. І од

на з вад нашої роботи 
полягає в тому, що ми на

© Про роботу лекторських 
груп райкому

жав' стільки-то хліба, ви
робив стільки-то тварин
ницької -продукції, забу
ваючи вказати при цьому 
— а який же внесок ком
сомольців та молоді ра
йону, хто з молодих ви
робничників сьогодні по
переду. Таі<а неувага до 
молодого слухача при
зводить іноді до того, що 
лектора, на жаль, погано 
слухають. І ось чому. Лек
ції на подібну тематику 
читаються лекторами то
вариства «Знання», спе
ціалістами - виробнични
ками. От. і виходить, що 
ми просто дублюємо ЇХ
НЮ роботу, не доносячи 
до слухача нічого нового.

Молодіжна аудиторія 
має свою специфіку. їй 
цікаво, наприклад, про
слухати і лекції про пер
ші труднощі о подруж
ньому житті, про прави
ла поведінки молодої лю
дини. Юнаки й дівчата 
тягнуться до літератури і

вивчаємо запитів слуха
ча, не враховуємо їх при 
плануванні своєї роботи.

Необхідно продумати і 
форму лекції. Якщо в од=> 
йому випадку досить 40- 
хвипинного виступу, ТО ® 
іншому ефективніше про
читати певний цикл. Варто 
також правильно знайти 
місце для зустрічі із слу
хачем. Коли доцільніша 
зацікавити його розмо
вою безпосередньо на 
робочому місці під час 
перерви, а коли перед по
чатком вечора відпочин
ку і т. Д.

Але все це можна буда 
зробити тільки тоді, коли 
до роботи в лекторській 
групі буде залучено но 
кілька осіб, а багато спе
ціалістів із різних галузей. 
Власне, 
працює 
сомолу.

над цим зараз 
наш райком «ом-

Г. ЮРЧЕНКО, 
”« секретар Псг- 

рівського РК «ЛКСМУ.
другий
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вчителям? —

Сергію, що все

:УВАГА, ПІДЛІТОК!

Сергій Н. уже

ЕРГІЙ, опустивши погляд доту, МОВ- 
чав. Він не соромився матері, бать

ка, а от перед цією молодою дівчиною у 
формі лейтенанта міліції, йому було не
зручно, боявся зустрітись з поглядом її 
очей, що, здавалось, дивились спокійно, 
а насправді «пронизували»

Переступаючи з ноги на 
врешті сказав:

— Не буду більше.
— А говорити грубощі 

знову запитала дівчина.
— І говорити грубощі вчителям не бу

ду, і красти не буду, лсь побачите.
— Хочеться вірити, 

так і буде. Адже ти 
вже майже дорослий: 
тобі незабаром чо
тирнадцять Покли
чеш мене на іменини?

«Звідкіля вона знає, 
скільки мені років? 
Іменини...» їх ніколи 
не відзначали. Хіба 
батькові за горілкою 
та сварками з ма
тір’ю, хоч коли спала 
ва думку, що у сина 
день народження?!». 
І він якось розгубле
но відповів:

паскрізь. 
йогу, Сергій

І Людмила Костянтшіівца тисне па про
щання руку'матері Сергія.

Вона залишається сама.
Думки про цю жінку, Сергія, який за

плакав, переходять ва інше. Чомусь на 
мить згадалось своє дитинство — теж 
нелегке, а інколи, можливо, навіть важ
че за Сергієвс. Мати Людмили Костян
тинівни — викладач школи-інтернату. 
Чудова, чуйна людина. А ог батько оче- . 
видно не зрозумів її — вони розій
шлись. Мати все своє життя присвятила 
вихованню дітей — братові, старшій се
стрі і їй.

Людмила знайшла а собі .мужність пережити

Федерація футбола СРСР опублікувала список 24 
кандидатів о олімпійську збірну нашої’ країни. Са
ме з цих гравців будуть через місяць вибрані ті 19, 
яким' довірять представити радянський футбол на 
Олімпіаді в Мюнхені. Ось хто знаходиться сьогодні 
у фокусі уваги спеціалістів:

воротарі — Євген Рудаков, Володимир Пільгуй, 
Віктор Банников;

захисники — Реваз Дзодзуашвілі, Муртаз Хурцн- 
лава, Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко, Володи
мир Канличний, Юрій Істомін, Євген Ловчев;

півзахисники — Володимир Мунтян, Віктор Коло
тов, Вячеслав Семенов, Олексій Єськои, Володимир 
Грошкін, Олег Долматов, Аркадіи Андріасян; .

нападаючі — Анатолій Байдачннй, Володимир Гу- 
цаєв, Гіві Нодія, Юрій Смирнов, Володимир Они
щенко, Олег Блохін, Віктор Ромашок.

«ЛЕЙТЕНАНТ
КОРОВІНА
СЛУХАЄ...»

обсв язково, 
А в самого 
сльози.

ЛЮДМИЛО 
чомусь 

Хлопцеві ще

Покличу 
Костянтинівно, 
виступили на очах 
ніколи не було так шкода самого себе, 
як у ці хвилини...

Учень середньої школи М2.
о котрий раз потрапнц до дитячої кімнати на 
розмову з інспектором цієї кімнати Людмилою 
Костянтинівною Коровіною. Батько — робі зник 
пункту заготзерно, мати — колгоспниця. Ви
ховання сина майже повністю переклали на 
вчителів, школу. А Сергій курить, Іноді «для 
сміливості», частується самогоном, навчається 
абияк, додому приходить опівночі, I, що най
страшніше — займається крадіжками.

Остання крадіжка була дев’ятою. 
Людмила Костянтинівна так уміло пове
ла розмову, що довелось зізнатись...

Ні, досить!... Вій прощається з Люд
милою Костянтинівною, соромиться сво
їх сліз і намагається першим вислизнути 
через вузенькі двері з кімнати. _

Людмила Костянтинівна ще розмов
ляє з матір’ю — невеличкою худорлявою 
жінкою.

— А ви не звертайте уваги па чолові
ка. Не бийте Сергія, перекопуйте його. 
Що трапиться — звертайтесь до мене. —

розлуку з батьком, шукала 
взірець героя для свого жит
тя, Іноді то був Пивна Кор- 
пагін, іноді вісімнадцятиліт
ній капітан, а згодом, коли 
мала закінчувати десятий 
клас, ним став Фслікс Дзер- 
жннський.

“... Читала дівчина дуже ба
гато. Любить Бальзака і 
Льва Миколайовича Толсто
го. За їх уміння показати 
психологію людини, за- їх 
незгасну любов до життя. 
Та коли переглянула кілька 
фільмів про чекістів, у неї 
виник намір навчатись в 
умилиш! міліції. Після за
кінчення школи поїхала в 
Кіровоград, в обласне управ
ління внутрішніх справ за 
дозволом. Відразу не вий
шло.

Рік попрацювала офіці
анткою. А потім поїхала в 
Москву, звернулась у Мініс
терство внутрішніх справ. 1 
їй дали дозвіл 
в Саратовську 
МІГ,

Після її 
призначення — і 
род. Тут роботи для слідчо- 
іо поки що нема. Та працю
вати інспектором дитячої 
кімнати Людмилі Костянти
нівні цікаво. Взяти б того ж 
Сергія. Він закінчив вісім 
класів, вступав в профтех
училище. Хлопець взявся за 
розум — не курить, не кра
де. Пройдуть роки, певно 
колись згадає свого настав- 
иика — Людмилу Костян
тинівну.

Інспектор дитячої кімнати охоче розповідає 
про свою роботу. На обліку — 14 хлопців, які 
вважаються і вдома і в школі «важкими»* 
«надважкими», а то 1 «безнадійними». Взя
ти сім'ю Анучнннх? Батьки п’ють, лихослов
лять, а хатня колотнеча негативно позначи
лась на вихованні синів — Миколи, Михайла, 
Віктора, Микола через погані оцінки не був 
допущений до екзаменів. Віктор І Михайло 
вчинили крадіжку. ХЛоиців було викрито. Во
ни зізнались.

...Людмила Костянтинівна говорить:
•— І «важкі», і «надважкі» перевихо

вуються, якщо гуртом братись за спра
ву. Недарма кажуть: сила в колективі. 
Потрібні спільні зусилля сім'ї, школи, 
громадськості.

Чимало зроблено у справі виховання. 
Та попереду ще. багато роботи. Дівчину 
у формі лейтенанта міліції чекають не
спокійні будні, копітка робота з підліт
ками і десь далеко в майбутньому теплі 
слова подяки тих, хто сьогодні завдає 
їй стільки клопоту.

м. ІІовомиргород.
На малюнку: Людмила Коровіна.

Малюнок автора.

для вступу 
школу мілі-

закінчення — 
в Новомирго-

В. ШУЛЬГА,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 9 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - НбВИ- 
ин. (М). 9.45 — Для школярів 
• Піонерія на марші» (Орен
бург). 10.15 — Художній фільм 
«Лицарі королеви». (М,). 11.40 
— «Вогні цирку». (М.). 12.20

— Новини. (М.). 17.00 -« «Дід 
та Журавель». Вистава Хар
ківською державного театру 
ляльок ім. Крупської. (Хар
ків). 17.45 — Музичний фільм 
«Будинок, що співає*. (К.). 
18.00 — Новини. (М.). 18.10 — 
«Сім днів Оршапського заво
ду «Червоний борець». Пере
дача третя. (М.). ІБ.ЗО — Чем
піонат СРСР з футбола. «Ди
намо» (Тб) — «Торпедо» (М). 
(Тбілісі). В перерві — до 50* 
річчя утворенні! СРСР. «Пра
цею здружені».- (Кіровоград). 
20.15 — Кіножурнал. (М). 20.25
— Кольорове телебачення. Те
левізійний музичний фільм 
«Умарнна». (М), 21.00 —• Про-

грама «Час». (М). 21,30 «® 
Прем’єра телевізійного філь- 
му-балету «Лісова пісня*. 
(М.). 22.50 — Новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.25 — 
Для дітей. Дж. Родарі «Трава 
бажань». Лялькова .вистава. 
1 серія. (М.). 17.00 — «Об’єк
тив». (Воронеж). 17.30 — Те

ленарис «Наставник». (М.). 
18.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті», (К). 18.ІІ0 — «За 
накресленнями XXIV з'їзду 
КПРС. Тележурнал «Про
грес». (Харків).' 19.00 — Му-

и АДЗВИЧАЙНО напружв- 
1 ■* ним, насиченіїм міжнарод
ними змаганнями став ниніш
ній сезон для радянських 
Футболістів. 1 хоча їм часті
ше доводилось чути на спою 
аресу слова критики, ніж 
схвалення, об’єктивність вима
гав визнати, що спортивних 
досягнень до середини року 
нони добились немалих. П’ять 
крупних турнірів для збірних 
і клубних команд проводять
ся в Європі, в трьох з них 
радянські футболісти виступа
ли у фіналі (для порівняння 
відзначу, що жодна країна 
світу не була представлена 
навіть у двох фіналах). Сріб
ні медалі завоювали перша і 
молодіжна збірні СРСР в чем
піонатах континенту, а мос
ковське «Динамо» вперше в 
історії радянського футбола 
зайняло друге місце в Кубку 
володарів кубків.

Чим же тоді, виникає запи
тання. була викликана крити
ка? Перш за все, зрозуміло, 
відсутністю вищих нагород. А 
головне — тим, що всіх, і са
мих гравців, звичайно, також 
надто часто не задовольняли 
творчий бік іри, її рівень 1 
зміст. На щастя, ми давно 
вже перестали задовольняти
ся лише показниками очок. 
Виросла вимогливість гляда
чів, бажання бачити краси
вий, змістовний футбол.

В збірні країни входить 
молодь, яку ми вважаємо 
• новою хвилею» нашого фут
бола, і в неї виразно прояв
ляється прагнення ірати на 
рівні вищого світового стан
дарту, перевершити те, що бу
ло досягнуто старшим поко
лінням. Повернувшись з Бра- 
зілії з турніру на «Кубок не
залежності» (там виступав 
експериментальний склад на
шої збірної, де абсолютна 
більшість гравців представля
ла ворошиловградську «Зо
рю» — нинішнього лідера чем
піонату), молоді кандидати и 
олімпійську команду Семенов 
і Онищенко, яких удостоїли 
особливих похвал досвідчені 
бразільські знатоки, говорили 
мені: «Ніколи ще мн не від
чували такого піднесення, та
кого бажання грати різнома
нітно, сміливо, щоразу по-но
вому, творчо. Сподіваємося, 
що наші матчі на Олімпіаді 
задовольнять наших уболі
вальників».

Молоді ворошиловградці 
дебютанти збірної (цього ро
ку вовн вперше в її складі) 
не поодинокі в своїх прагнен
нях. Такий настрій мають і 
інші кандидати, яких віді
брали, Олександр Понома- 
рьов та Герман Зонін.

Радянську олімпійську
команду можна назвати «збір
ною збірних», в пій представ
лені ніби три покоління фут
болістів. Капітан олімпійців

тбіліський дниамівець Хурци- 
.іава виступав шс на світово
му чемпіонаті в Англії. Ра
зом з ним на чемпіонаті в 
Ліексиці грали його одноклуб
ник Дзодзуашвілі, московсь
кий спартаківець Ловчев, 
Капличнпй з ЦСКА, київський 
дниамівець Мунтян, тбілісь
кий дниамівець Подія.

Один з кращих воротарів 
світу киянин Рудаков завою
вав високу репутацію ще у 
відбіркових матчгх до Мсксі- 
панського чемпіонату світу, 
але через травми не виступав 
у .Мехіко. Він був потім на
шим найснльнішим гравцем у 
матчах першості Європи. То
рік журналісти визнали його 
кращим футболістом країни. 
Наиевнс но менший досвід

ловких героїв торішніх відбір- 
ковнх матчів Андріасяи із єре
ванського «Арарата».

Протягом останніх років 
найбільше претензій пред’яв
лялось до форвардів. Наші 
нападаючі ніби втратили «від
чуття голу», через цс різко 
змінився в гірший бік стиль 
гри збірної. Якщо раніше во
на відрізнялась агресивністю 
атак, то тепер стала вести 
гру, як говориться, «від обо
рони». Всю складність бороть
би міжнародних матчах вино
сили на своїх плечах захис
ники. їм збірна була зобов’я
зана і виходом у фінал пер
шості континенту. Після по
разок в Мюнхені та Брюсселі 
від нового чемпіона Європи 
— збірної ФРН, коли захис
ники не змогли виручити фор
вардів, лінія нападу зазнала 
великих змін.

Всі форварди-олімпійці
(крім Нодія) — це, так ска
зати, три покоління в збір
ній. Московський дниамівець 
Байдачннй, тбілісець Гуцасв, 
киянин Блохін 
ступали разом 
команді країни, 
зоні Байдачннй 
за «Динамо» у

ще торік вн- 
в юнацькій 
В цьому сс- 

встиг зіграти 
_ . _______ „ фіналі Кубка 
кубків 1 у фіналі чемпіонату 
Європи в складі першої збір
ної, а Гуцасв і Блохін завою
вали срібні медалі в складі 
молодіжної збірної. Напевне, 
ніколи в історії радянського 
футбола напад збірної не був 
таким молодим, як нині.

Жодного разу не виступали 
в її складі московський тор- 
педівець Смирнов і Романюк

ФУТБОЛ. ОЛІМПІЙСЬКА ЗБІРНА

ЧЕКАЄМО 
«ПОВТОРЕННЯ 
МЕЛЬБУРНА»
мав іі інший воротар — 
Банников. Він провів немало 
матчів у складі першої збір
ної, багато років був дубле
ром Льва Яшина. Банников 
завжди у формі, завжди го
товий вийти на йоле.

Поділ олімпійців на поко
ління я застосовую, звичай
но, умовно. Мова йде не про 
вік футболістів, а про їх дос
від. виступів на міжнародних 
змаганнях. Так ось, до серед
нього покоління згідно цих мі
рок потрібно віднести ростов
чанина Єськова. його повер
нення в збірку дещо несподі
ване, проте варте уваги. Во
но підкреслює нині діючий 
принцип * комплектування 
команди: в неї запрошуються 
саме ті гравці, які добре гра
ють сьогодні в матчах націо
нального чемпіонату. Ростов
ський СКА, де Єськов — ка
пітан і ведучий гравець, ще 
зовсім недавно посідав остан
нє місце в таблиці першості. 
Але потім ростовчани дали 
безпрограшну серію матчів, 
піднялись вгору і в цьому не
мала заслуга Єськова.

Разом з ним на ролі півза
хисників претендують учас
ники останнього чемпіонату 
Європи кияни Трошкін і Ко
лотов, московський динамі- 
вець Долматов, і один з го-

з дніпропетровського «Дні
пра». До речі, Смирнов разом 
з Бло.хіним очолює список 
кращих бомбардирів першос
ті країни.

Крім форвардів до поколін
ня «нової хвилі» входять та
кож воротар Пільгуй з мос
ковського «Динамо» 1 його 
київські одноклубники захис
ники Матвієнко 1 Фоменко. 
Так що молоді сили радянсь
кого футбола представлені в 
олімпійській команді най
більш широко. І цс, кінець 
кінцем, найголовніша її від
мітна риса.

Понад п’ятнадцять років про
йшло з часу Мсльбурнської 
олімпіади, де збірна СРСР р 
чудовому стилі зайняла пер
ше місце. З тих пір невдачі 
переслідували команду у від* 
Сіркових іграх. Нині вони бу
ли виграні беззастережно. 
Футбольна громадськість кра
їни чекав на олімпіаді «по
вторення Мельбурна», У фі
нальному олімпійському тур
нірі творчі 1 спортивні зав
дання збірної зливаються.

Валерій ВИНОКУРОВ, 
оглядач щотижневика 
«Футбол—Хокей».
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ФІШЕР КАЖЕ: „ЗДАЮСЬ44
РЕЙК’ЯВІК, 7 серпня. (ТАРС). Борис 

Спасський здобув перемогу в одинадця
тій партії шахового матчу на першість 
світу. Роберт Фішер здався після трид
цять першого ходу білих, якими грав 
чемпіон світу.

Як і в сьомому поєдинку цього зма
гання, суперники розіграли сіціліан- 
ський захист. Однак цього разу Спас
ський пішов у дальшому іншим шля
хом, зв’язаним з прийманням чорного

ферзя. Рятуючи цю свою найважливішу 
фігуру .претендент дав змогу чемпіонові 
добитися кращої позиції. Під час даль
шої боротьби Фішер все-таки втратив 
ферзя: він пожертвував його, шукаючи 
хоч яких-небудь контршансів, Однак і 
це його не врятувало.

Рахунок у матчі став 6,5: 4,5 на ко
ристь американця.

Наступну партію призначено на вівто
рок, 8 серпня, і білими гратиме претен
дент.

зичний антракт. (К.). 19.10 — 
Кінофестиваль, присвячений 
50-річчю утворення СРСР. Ху
дожній фільм «Мрія». (К.). 
20.45 — На добраніч, діти!». 
(К.). 21.00 — Програма «Час».. 
(М.). 21,30 — «Телеекран по
шани .на. жнивах». (К.). 22.00 
— Спортивна програма. (Во
рошиловград, Дніпропет
ровськ). 23.05 — Вечірні нови
ни: (К.).

Про можливі зміри в про
грамі вас повідомлять диктори 
радіо 1 телебачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

1 (:Ї9 Наша адреса і телефони »МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировограде його 
пКмомд ЛКСММ. г. Киповогодп

316050 ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком» 
сомольсьною життя — 2-45-35, відділу пропаганди, під» 
ділу листів 1 масової роботи та інших відділів — 2*45*36.

Друкарня 1м. Г. М, Димитрова, обласного управлінця 
по пресі» м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

БК 06964, Індекс 61197, Зам, № 10889» ' 55 700. ■ .

КІРОВОГРАДСЬКА
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 1

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

ДО 1-х КЛАСІВ

До заяви на ім я директора школи вступники до
дають: свідоцтво про народження, довідку з місця 
роботи батьків, довідку про розмір заробітної плати 
обох батьків, довідку про розмір пенсії, аліментів, 
довідку про склад сім і, особову справу зі школи, 
медичні довідки про стан здоров'я.

Батьки, які подають заяву про вступ дітей до 1 кла- I & 
су, повинні прибути разом з дітьми.

Адреса школи: м. Кіровоград, проспект «Прав
ды», 90.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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