
ЛИПНЕВЕ сонце золотить 
ниву. Наливається ко

лос.
Яким бути врожаю сім

десят четвертого? У нас о 
районі кажуть: поле дасть 
по 33 центнери пшениці з 
гектара, по 25 — ячменю. 
Та зібрати хліб буде нелег
ко. І цього року погода 
ускладнить працю хліборо
ба. Жнива проходитимуть 
в складних умовах.

Незабаром настане день, ло- 
зн комбайни вріжуться п пше
ничний клин. І поведуть їх ме
ханізатори, які довго чекали 
цієї нори, докладали усіх зу
силь, щоб іііівя були багатою. 
Л тепер у них інша турбота — 
зібрати хліб до єдиного колос
ка, нщерть напопвити комори 
Багькігіщйни добірним тернем. 

. На у»сг,і. район почулось слово 
працівників аптопідириє метка-

:■ райоб'еднання «Сільгосптсхні- 
' на» — без втрат переие.ии вро
жай.

Разом з літніми комбай- 
гі перами -в поле вийдуть і 

; комсомольці. Спочатку ме- 
’ ні хотілось написати — «ра- 
І зом з досвідченими». А ПО

ТІМ подумав: хіба ж моло- 
дим завжди бракує досві
ду? Скажімо, Олександр 

.Терко, Олексій Топольник 
з колгоспу «Росія», Василь 
Козир з колгоспу «Друж
ба» вже не перший рік на 
жнивах. Цього року не по
ля району виходять десять 
комсомольсько - молодіж
них екіпажів. А на токах 
працюватимуть молодіжні 
бригади, створені з кол
госпників та школярів. Ба
гато водіїв з комсомольсь
ким значком на грудях ве
стимуть машини від ком
байнів на тік, з току — до 
хлібоприймального пунк
ту. ! однією з рушійних 
сил, що визначатимуть 
ритм їхньої роботи, стане 
трудове суперництво. Аг
регат правофлангового він
чатиме перехідний вимпел 
райкому комсомолу, який 
потім на рік залишиться у 
переможця Зараз він у Ва
силя Козиря. Кажуть, зю 
хлопець має намір ще на 
вік залишити його у себе. 
Що ж, попрацювати дове
деться добре, бо матиме 
Василь достойних суперни
ці г.

Всі десять екіпажів вклю
чаються у змагання на приз 
обласної молодіжної газе
ти «Кращому молодому 
женцю Кіровоградш.ичи». 
Хочеться, щоб цього року 
він завітав у наш рейон.

Минулих жнив гкр.тн змеган- 
»••і перебував у райкомі 
•ПКСМУ. Це було не зоисіжі 
Тпучі'О. Адже молоді хлібороби

це запжди знали, па скільки 
хто обійшов у суперництві. Те
пер оа кожному току щоденно 
вивішу питиметься повідомлен
ня про здобутки кожного з екі
пажів району. Це зробить зма
гання конкретнішим і ДІЙОГ.І-
іиим.

«Блискавки» на токах по
відомлятимуть про те, як 
йде збирання зернових, хю 
попереду, хто відстає. Кри
тикуватимуться і недопіки, 
якщо такі матимуть місце 
на жнивах. Рейди «Комсо
мольського прожектора» 
будуть спрямовані на те, 
щоб допомогти хліборобам 
вчасно і без втрат зібрати 
врожай. А наслідки рейдів 
— то багатий матеріал для 
«блискавок». Вже створено 
редколегії в господарствах 
району. Більшість з їх чле
нів не перший рік висвіт
люватимуть хід жнив.

Микола Нопосад з колгоспу 
Імені Мічуріпп, Валентнії ЛІніт- 
•іук л колгоспу «Україна» — 
наші країні доброиольііі стін
ної преси.

Нещодавно п 
лась нарада, 
участь молоді 
працюватимуть в тісному 
ну і агіткультбрягадими. 
розроблено лекції, підготовле
но репертуар бригад — хоч сьо
годні п поле. Щоденно зустрі- 

з молоддю агїтато- 
I знову 

слово

районі 
в якій 
лектори.

відбу
вайся 
Вони 

зв’яз- 
Вже

ч .ітимуться
ри, пол'тінформятори. 
понесуть хліборобам 
партії Ф. X. Сиволап — з кол
госпу Імені XX з'їзду КПРС, 
Д. Л. Бак — з колгоспу імені 
Мічуріиа. Дмитро Іг.ашенко — 
ч колгоспу «Дртжба»... Цього 
року кількість лекторів на жни
вах зросла вдвічі проти мину
лого — з сімнадцяти до трнл- 
гчпі п’яти.
Л СНОВНЕ, ка що звертав 

увагу райком комсомо
лу при підготовці до жнив, 
це організація 
змагання, 
садження 
мулів. По 
рання врожаю комсомоль
ці, які матимуть найвищі 
показники в роботі, будуть 
нагороджені грамотами РК 
ЛКСМУ, пам'ятними пода
рунками. А переможці зма-

і гласність 
широке запро- 
моральних сти- 
закінченні зби-

гання серед молодих ком
байнерів і водіїв — турист
ськими путівками по Радян
ському Союзу або за кор
дон.

Вже пройшли збори в 
усіх первинних організаці
ях колгоспів І всюди юна
ки й дівчата запевнили, що 
на збирання врожаю сімде
сят четвертого еони ви
йдуть сповнені прагнення 
внести свою найвагомішу 
частку.

М. ПИЛИПЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Го-ічр.звів- 
єького РК ЛКСМУ.

ДОПОМАГАЄ
КОСА

Складні погоди! умови вимагають на косовиці гороху при
ведення В Дію усіх резерпін. Головне — не допустити втрат. 
Хлібороби колгоспу імені Шевченка Кіровоградського району 
дооре розуміють це. Ось вже кілька днів тут па ділянках, 

,де дощі прибили рослини до землі і де комбайнами косити 
І Неможливо, володарюють косарі. У трьох відділках вони 
поклали у валки горох на п.;оші понад сорок гектарів. До
помагають збирати врожай і шефи — комсомольці і молоді. 
Кіровоградської пзуттег.ої фабрики.

Ю. СТОРЧАК.
II а ф о т о: па косовиці -ороку у колгоспі імені Шевчен

ка Кіровоградського району.

ще ВКЛЮЧИВСЯ у 
пя на приз «Молодого 
ком у на ра » «Краіцом у
молодому жению Кіро- 
воградщини». Намолотив 
тоді 6-166 центнерів зер
на. посів друге місце у 
змаганні серед молодих 
комбайнерів району.

Нині ми знову уклали 
договір на трудове су
перництво. Я зобов’язав
ся намолотити 7 тисяч 
центнерів зерна. А щоб 
дотримати слова, ста
ранно готувався до 
жнив, особливо ретельно 
ладнав комбайна. Увагу 
звертав на те, щоб за
крити канали втратам 
зерна. І інші молоді 
жниварі колгоспу теж 
добре підготували
байки. Зараз — зайшов 
у першу загінку.

П. ЖАЙВОРОНОК, 
комсомолець, ком
байнер колгоспу 
«Октябрь» Знам’ян- 
ського району.

В ГОТОВНОСТІ НОМЕР 
ОДИН ТРАКТОРНА БРИГА
ДА № З САГАНДАЦЬКОТ 
ПТАХОФАБРИКИ УСТН- 
НІВСЬКОГО РАЙОНУ. 

ФОТО В. КОВПАКА.

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЄТЕСЯ!

•ЧЕТВЕР, 18 липня ІВЇ4 року я цін.ітап.

ЗАВДАННЯ—ЯКІСНО ЗІБРАТИ УРОЖАИ
На Кіровоградщині розпочинаю

ться жнива. Господарства присту
пили до косовиці та обмолоту го
роху, вибірково Жнивують ячмінь. 
Механізатори ьже на порозі і пше
ничного поля. Настав найвідпові
дальніший період для хлібороба — 
збирати плоди своєї невтомної 
праці.

Про готовність колгоспів і .рад
госпів області до збирання колосо
вих і продажу хліба державі, невід
кладні завдання у цій, великої дер
жавної ваги, справі йшлося на об
ласних нарадах, що днями відбули
ся в тракторній бригаді двічі Героя 
Соціалістичної Праці 0. В. Гітзло- 
ва колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
та на дослідній сільськогосподар
ській станції. ' .

З інформацією про готовність гос
подарств області до збиральної 
кампанії визначального року п’яти
річки виступив начальник обласного 
управління сільського господарства 
В. С. Клюй.

Перед учасниками нарад внету-

гінв перший секретар обкому Ком
партії України М. М. Кобильчак.

У визначальному ропі п’ятирічки 
хліборобі! області борються за до
рідний врожай — 32,1 центнера зер
на з кожного гектара з тим, .щоб 
продати державі не менше I міль
йона .350 тисяч тонн хліба. Це по
кладає велику відповідальність на 
партійні організації, керівників і 
спеціалістів, комсомольців і молодь, 
всіх трудівників села. Тим більше, 
що збирання колосових у нинішньо
му ропі буде складним — внаслідок 
частих опалів. В області значні 
площі під ячменем, який потребує 
ттрботи в першу чергу.

Тс.ка обставина вимагала від тру- 
дівників села особливо ретельної 
підготовки, і в більшості госпо- 
дарсгв успішно справилися з невід
кладними роботами. Проте в Кіро
воградському. Знам’низькому, До- 
лннському, Маловисківському, Но- 
вомиргородському районах є випад
ки формальної готовності, яка мо
же бути причиною зривів на зби
ранні врожаю.

На нарадах підкреслювалося 
значення якісної роботи комбайне
рів, усіх, хто буде причетний до 
жнив Бойовий сьогодні клич: не 
втратити жодного колоска, жодної 
зернини Па нарадах йшлося про 
забезпечення належних побутових 
умов хліборобів на збиранні, зая- 
дання, що стоять перед працівника
ми колгоспного і радгоспного облі
ку, про досвід організаторської і 
масово-політичної роботи па жни
вах.

Учасники нарад вивчали досвід 
роботи тракторної бригади двічі 
Героя Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова ознайомилися з передовою 
агротехнікою на обласній дослідній 
сільськогосподарській етапнії.

В робоі і нарад взяли участь го
лова облвиконкому Д. П. Макси
менко. секретар обкому партії Ф Гї. 
Дзядух, голова облврофр-адн Л Т. 
Жмяк. голова обласного комітету 
народного контролю С. З Ссргісп- 
ко. заступник голови облвиконкому 
М. ї. Куроп'ятник.

СХВАЛЮЄМО МИРОЛЮБНІ КРОКИ

ЖИТІ?
В РАДОСТІ

Як матері своїх дітей, так і 
вчителю своїх ннхованиів хоче
ться бачити тільки щасливими 
В школі ми готуємо їх до мир
ної творчої праці. Радісно, коли 
зустрічаєшся із своїми колишні
ми учнями, запитуєш, як скла
лась доля, і чуєш у відповідь:

«Вирощую хліб», «Воджу лі
таки», «Конструюю мапінїт»,..

Багатьох, відтоді як працюю 
вчителькою, проводжала я в да
леку дорогу. Ось і цього року 
пішли в життя мої десятиклас- п;.« ...... о-

кревський. Ваня Петренко. Оля 
Євтушенко... Тридцять два їх 
було у мене. Щасті» вам, піти! 
Жити вам у радості!

Нещодавно відбулись ра
дянсько . американські пере
говори Разом з усім раляйк 
ськнм народом горджусь, що 
мудрі принципи миролюбної по
літики, яку проводять Комуніс
тична партія Радянського Сою
зу і Радянський уряд з року я 
рік мають все більше втілення в 
жпття. ї вірю — над радянськи
ми дітьми небо буде чистим 
завжди

В. О Є В А, 
вчителька Олеисандрівсько» 
гш м і



2 епюр „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
18 липня 1071 року

ПЛАНЕТА «МІ(»

ЗАЯВА
ТАРС

Одержало повідомлення про 
те, що вранці 15 липня на
сильницьким шляхом скину
то законний уряд Республіки 
Кіпр на чолі з її президен
том архієпіскопом Аіакаріо- 
сом, обраним ііа цей пост в 
результаті цільного волевияв
лення кіпрського народу. У 

-сто піці Кіпру Нікозтї йдуть 
бої, президентський пзлй.ч об
стрілюється. Надходять супе
речливі відомості при долю 
самого президента.

На чолі путчу стоять гре
цькі офіцери, які перебували 
на службі о національній 
гвардії Кіпру 1 відкликання 
яких — у зв’язку з їх анти
урядовою діяльністю — не
давно вимагав президент Ма- 
каріос. Все свідчить про те, 
що нитки змови ідуть за ме
жі острови, до тих сил, які 
давно викошували замисли 
проти незалежності і сувере
нітету Республіки Кіпр. Саме 
ці сили спрямовували і орга
нізовували внутрішню реак
цію в країні, заохочували її 
підривну діяльність, аж до те
рористичних актів, яка заго
стрювала обстановку на Кіп
рі.

Радянські люди рішуче за- 
вуджують збройний путч на 
Кіпрі, організований зовнішні
ми силами проти законного 
уряду цієї країни. Єдиним ти
кни урядом, іцо спирається 
гіа волю народу, е уряд пре
зидента Макаріоса. Радянські 
люди повністю на боці тих, 
хто в цю важку для Кіпру 
годину дає відсіч заколотни
кам.

ТАРО уповноважений заязи- 
тн, що аптиурядоапй путч на 
Кіпрі, відповідальність за 
який лежить на грецькій во
яччині, розглядається в Ра
дянському . Союзі як дії, що 
грубо нехтують статут ООН і 
зйгальаейкзнйні норми між
народного праве. Не можна 
не бачити, і того, що ці дії 
можуть ьналнкати серйозні 
міжнародні ускладнення. Все 
йде врозріз з нинішньою тен
денцією до розрядки міжна
родної напруженості, до по- 
яіашен.чя відносин між дер
жачими.

У керівних колах Радян
ського Союзу чекають, що 
уряд Греції негайно покладе 
край грубому вгручанню у 
внутрішні справи Республіки 
Кіпр — суверенної держави, 
члена Організації Об’єднаних 
Націй. Продовження цього 
втручання означало б, що 
грецький уряд бере па себе 
серйззьу відповідальність за 
наслідки.

У поінформованих радян
ських колах повідомили, що 
радянський уряд робить від- 
погідні демарші перед уряда
ми Греції, Туреччини, а та- 
козі СІЧ х, Англії і Франції, 
ЯКІ поряд 3 РЛДЯДСЗКНМ СО’ 
юзом є постійними членами 

■ Ради Безпеки ООН.

„ЩИРІ ЛЮДИ, ДОБРОГО ВАМ ДНЯ!“
” агітбригада виїздить у поле

У Люди Недбалюк, 
Віри Олійник, Віктора 
Данильченка, Тані Мак- 
симішиної — напру
жені дні. Хоч їхня ро
бота, здавалося б, да
лека від колгоспної ни
ви (Люда, наприклад, 
зв’язківець, Таня — 
медсестра), проте, 
сьогодні маршрут про
ліг через поле.

Агітбригада готуєть
ся виїхати до хліборо
бів. Вже обладнали ав
тобус, на якому пло
меніють слова «За ви
сокий урожай!», підго
товили номери про
грами.

Сценарій розробля
ли всі разом. Писали 
привітання, складали 
частівки, відшукували 
гуморески. Виступ має 
бути і злободенним, і 
цікавим, а, головне — 
конкретним.

Автобус має радіо
станцію. На магніто
фонну плівку записа
ли виступ передового 

тракториста А. Воро- 
нівського з колгоспу 
імені Карла Маркса. 
Його слово, звернене 
до хліборобів у цю на
пружену пору, почу
ють в усіх господарст
вах району. Культар
мійці планують запи
сати також виступ Ге
роя Соціалістичної Пра
ці М. О. Русавського, 
інших знатних людей. 
Магнітофонні записи 
стануть невід ємною 
частиною програми 
агіткультбригади.

— До виїздів у поле, 
— говорить директор 
районного Будинку 
культури Л. П. Кра
вець, — ми підготува
ли спеціальний стенд. 
Він розгортатиметься 
на імпровізованій сце
ні, і колгоспники ді
знаються про справи 
в господарствах ра
йону.

На стенді вміщено 
соціалістичні зобо
в’язання хліборобів 

району, а поруч — хід 
їх виконання. Отже, 
під час візиту агіт
культбригади, слухачі 
зможуть не тільки по
чути тепле слово на 
адресу своїх земляків 
чи посміятись разом з 
культармійцями над 
неробами, а й взнати, 
як, скажімо, працюють 
у сусідньому госпо
дарстві, з яким вони 
змагаються.

До речі, художник 
В. Чорний запропону
вав і своє доповнення. 
Разом з культармійця
ми він виїздитиме в 
поле, ілюструватиме 
програму, зокрема, 
малюватиме карикату
ри на тих, хто зава
жає збиранню вро
жаю, допускає втрати 
зерна. Гострий пензель 
приєднається до гост
рого слова,

— Перед виїздами, 
—- продовжує Леонід 
Петрович, — ми обо

в’язково дізнаватиме
мось про те, як пра
цюють в тому госпо
дарстві, куди проляже 
наш маршрут. Щоб 
наші виступи були 
якомога конкретні
шими.

Агітбригада район
ного Будинку культури 
має певний досвід. 
Цього року вона по
над п'ятдесят разів 
відвідала колгоспи ра
йону. А тепер культар
мійців чекають біля 
комбайнів, на токах. І 
тільки-но агрегати ви
йдуть в поле, тільки-но 
золоте зерно потече в 
бункери, хлібороби 
почують слова приві
тання:

Щирі люди, доброго 
вам дня!

Здрастуй, земле, 
рідна чарівнице!

Б. КУМАНСЬКИЯ, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Ульяновський район.

На реконструкції Сальків- 
ського цукрозаводу — удар
ній комсомольській будові 
нашої області не спадають 
напружені темпи робіт. .Адже 
у вересні будівельники по
винні здати першу чергу.

На фото внизу: праворуч — 
комплексна бригада по мон
тажу баштових кранів «КБ- 
300» тресту «Кіровоградваж- 
буд», яку очолює Олексій 
Драч, встигла за короткий 
строк змонтувати кран і на 
два дні раніше пустила його 
в дію; ліворуч — кранівник 
Анатолій ЧУПУРДЯ вже має 
досвід роботи на ударних 
комсомольських будовах. Ра
ніше його трудова біографія 
була найтісніше пов’язана з 
будівництвом Гїобузького ні
келевого заводу, і тут, у Саль- 
ковому, Анатолій щоденно 
виконує свої змінні норми на 
130-140 процентів.

Фото М. КАНГ-ВСЬКОГО.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК». 
«ОДНА —
8 КІЛЬКОХ ОСОБАХ»

У статті під таким заго
ловком в номері за 21 
травня газета «АХолодий 
комунар» критикувала 
Гайворонський райком 
комсомолу за недоліки в 
організаторській роботі 
на ударній комсомоль
ській будові — рекон
струкції Сальківського 
цукрового заводу.

Як повідомив редак
цію, до речі, із значним 
запізненням, другий сек
ретар райкому ЛКСМУ 
Олександр Пересунько, 
статтю було обговорено 
на засіданні бюро райко
му комсомолу, накресле
но заходи по усуненню 
виявлених упущень.

На Сальківський цукро
завод виїздила бригада 
райкому комсомолу. Було 
проведено навчання чле
нів штабу ударної комсо
мольської будови.

Штрихи до портрета сучасника
НІ ЛЯХ від Новоукраїнкн до Глодос — ніби 

вузька течія річки. Спочатку натужно в'є
ться струмком, поволі виповзає вгору, і вже 
тоді, серед неозорого степу, .мов на бистрині, 
швидко плине асфальтовою стрічкою. А дов
кола широчінь повниться розкішним маєво.м 
зелені.

На задньому сидінні «Волги» поглядає вдяч
ними очима на водія молода жінка з дити
ною. Автобус затримався, хвилювалась, а те
пер, мовляв, пощастило. Згодом пасажирів 
стає більше — поруч зручно вмощується ді
дусь. Згадує вголос про ті часи, коли міг лег
ко подолати дссяток-другий кілометрів пішки. 
Кажу йому про мету своєї поїздки, а він за
доволено киває головою:

— Віктор Ященко? — Егеж, знаю, то цс ж 
він у батька менший із трьох. Вітька? — 1 
відповідає сам. — Справді, наймолодший.

— Вітя хороший хлопець, — прилучається 
до розмови й молода мати, — не п’є, не лає
ться. З жінкою дружно живуть, дочку вже 
мають,

— У них вся сім'я дружна, — додає старий, 
— Микола іі Федір шоферами тут, а дочка, 
найменша, в технікумі десь там у вас, в об
ласті, пчнтьсь,

— То чого цс до Вітькн їдуть? — позирнув 
на молодицю дідусь. — Може, встиг .чогось 
накоїти? Ні, не повірю, такий тихий. Валя 
його при людях хвалилась, що помагає скрізь. 
Хату порядкують удвох. Будуються вони.

-- Удвох, та не самі, — заперечила жінка. — 
Там і брати рук доклали. А до Віті, мабуть, 
їдуть, бо він передовий комбайнер, Косив 
здорово минулого літа, ордена ж йому дали, 
«Знак Пошани».,.

Глодосн зустріли нас надвечірньою повінню 
Тепла II затишку.

— ЗнаіідІТо Вітьку, обов’язково знайдіть. Он 
туди, оніце по вулиці їдьте, то й побачите но
ві хати — настійно порадив літній Вітьчии 
односельчанин.

«Тихий» — це визначення виявилось 
м’яким щодо Вікторової вдачі. Дізнав
шись, що приїхав кореспондент, він 
якось зніяковів. Ніби винувато дивився 
на дружину й витирав чоло рукавом. 
Отак, мабуть, як витирав його в спекот- 
ну пору жнив, просто, по-сільському. 
Виручила - Валя і, особливо ж, мала 

к донька, Світлана. Защебетала, підбігла 
І до батька, і він усміхнувся, посадовив 

її па коліна. Вміло поправив сукенку, 
н Розговорилися.

Починав Віктор штурвальним. Після 
і десятирічки працював з досвідченим 

майстром косовиці Іваном Васильови
чем Прядком. Розповідав про це скупо, 
невміло, мовляв, ну що я надзвичайного 
зробив? Та коли остаточно розвіялось 
відчуття незручності, молодий комбай
нер все більше ставав господарем землі.

Ні, він жодним словом не обмовився 
про труднощі, не скаржився па «началь
ство». Найперше в ньому вгадувалась 

натура ретельного механізатора, хлібо
роба. Люди завше підносили па щит по
ваги щиру доброчесність, люди повсюд
но відкидали й заперечували жадобу 
вирватись наперед, щоб домогтись ви
знання будь-якою ціною.

Віктор, насамперед, турбувався про інших. І 
вони ставали для нього близькими. Саме це 
почуття ніколи не дозволяло йому, наприклад, 
першим вимагати запчастин для комбайнів 
Тож коли діставали деталь, яку, окрім нього, 
потребував ще хтось, щоб пустити ■ машину в 
хід, Віктор мовчки чекав наступної щасливої 
миті, поки привезуть ще одну.

Комбайнер захоплювався, ведучи мову про 
товаришів. Івана Михайловича Тимофієнка 
назвав своїм старшим учителем. Власне, від 
нього Віктор пішов самостійним шляхом хлі
бороба. Саме в цього досвідченого механіза
тора, кпвалера ордена Трудового Червоного 
Прапора, черпав науку помічник, від напру
женої праці в полі, коли не було навіть часу 
думати про розподіл обов'язків, утверджува

лися світлі поняття вищості спільного над осо
бистим. Ото й ііершс пояснення здруженості, 
взаємодопомоги в колективі,
1) ІКТОР і зараз ніби відчуває незручність за 
л те, що випередив інших. Під час жнив тре
тього, вирішального Іван Михайлович довгий 
час був попереду. Віктор працював разом із 
М, А. Лівим, досвідченим комбайнером. їх 

машини завжди були поряд. Закінчували лан
— переїжджали удвох на іншні. Автомобілі 
встигали відвозити зерно без затримки, бо 
завантажувались не кожен від свого комбай
на, а по черзі від обох. Так і росла цифра 
обмолоту, поки в кінці жнив не перевершила 
7 тисяч центнерів.

Велику роль зіграла добра організація глас
ності змагання. На обличчі Віктора просту
пав задоволення від згадки, як за ініціативою 
партійної та комсомольської організацій кра
щих комбайнерів відзначали за сумлінну працю, .

А ще був стимул, ЩО 
зобов’язував до повної 
віддачі сил: комбайн 
Вікторові передав до
свідчений майстер косо
виці, кавалер ордена 
Леніна Микола Федоро
вич Добровольськпй. 
Сказав тоді вимогливо 
й суворо: •

■— Мів корабель, хлопче, не звик хо
дити в останніх. Затям собі. Що буде 
негаразд — допоможу, Тільки не крий
ся, кажи відверто. '

Микола Федорович став для Віктора 
екзаменатором, бо лишився працювати 
біля машин, помічником бригадира. До
помагав порадами. Був простір у Вікто
ра і для виявлення свого вміння, свого 
характеру й витримки. А коли біда зва
лилась на голову, Микола Федорович 
дотримав слова.

Тоді гаряча пора підходили до фінішу. Стри
вожився Віктор, мабуть, вперше отак. Бо зга
дує досі, як лопнула ступиця вентилятора — 
задеренчало, скреготнуло І асе. Витирав роз
гублено піт з чола, а він струмував під комі
ром. Так І думав — не пощастило, що ж по
робиш? Не злився на себе, розумів, іцо став
ся прикрий випадок, лише шкодував. А одо- 

світп разом із Миколою Федоровичем (той та
ки дістав нового веніилятора) встигли зладна
ти все як слід. У поле вирушив разом з усіма. 
УВАЛІ, дружини, на обличчі злегка 

стомлений усміх — оповідає, як пе
рехвилювалася тоді за Віктора. У погля
ді, зверненому до чоловіка, • проступає 
щось від материнського тепла. Вона 
пестливо гладить по голівці Світлану, 
яка встигла перебратися до мами. Зга
дала, як мала якось попросилася до 
батька на комбайн, щоб покатав. Спита
ли, чи хоче стати механізатором. А вона 
крутнула голівкою — пі, каже, дояркою 
буду.

Віктор піддається настрою дружини І, 
усміхаючись, продовжує розмову:

— Поки виросте наша Світлана, 
доярок вже пе буде. Без машин надалі 
не обійтися, на фермах працюватимуть 
механіки.

Потім замовкає на якусь хвильку і 
вже серйозно, підбадьорливо киває їй, 
ніби говорить: «Бачиш, нам також тех
ніка допомогла .упоратись із нивою». Во
на запитально піднімає очі — як то во
но буде цього року? Відчувалось, що 
Валя’ живе інтересами чоловіка, хви
люється за нього.

І неначе у Відповідь і їй, І собі, своїй заду
мі, Віктор Ященко розважливо закінчує:

— Підкачати не можна тепер. Мн от і лщ 
зборах говорили, коли відзначали наше свято 
— нагородження Новоукраїноької районної 
комсомольської організації орденом Трудово
го Червоного Прапора, — ніяк не можна. До 
жнив готовий, чекаю вже гарячих днів. Ду
маю — пе підведу.

Вечірні Глодосн проводжали нас настояною 
теплінню погожого дня. Розкриленян фіолето
вою темрявою степ дихав свіжою прохоло
дою. Згадувались слова молодої жінки; 
«Удвох, та не самі...» і чулася настанова ді
дуся: «Знайдіть ВІгьку, обов'язково зна
йдіть...»

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара».



КІРОВОГРАД СЬОГОДНІ. КРИТИЙ РИНОКі

18 липня 1944 року-

IIАЗВИ цієї вулиці не сц йдуть в похід чи па ек-
11 знайти на жодній кар- екурсію, тут відбувається

„молодий КОМУНАР» З стор.

.Фото Р, РУБІНА,

ті. Немає її і в довідниках 
чи туристських путівни
ках. Однак, тисячі хлоп
чиків і дівчаток півдня 
республіки знають її і по-~ — — 
в’язують з нею свої і:ан-| І І |1|? 
світліші спогади. А деякіЦ_1 ДД 
мріють ще рез приїхати #53 
сюди і бодай пройтися м
під тінистими деревами, ■ ’ А г|’ ТА 
повз яскраві бу цщо-щн.В • І ІА 1 Цгі 
розмальовані персонажа-Ж Л Ж Ж 1* 
ми любимих казок, ще раз 
поглянути иа портретну 
галерею, ігрові майданчи
ки, басейн, літній театр, 
де пройшли такі щасливі 
дні...

Алея героїв — головна 
і єдина вулиця цілого ди
тячого містечка — піо
нерського табору імені 
Гагаріна, що розташував
ся на лісистій околиці 
Знам’янки. Вже більше 
двох десятиліть щоліта 
приймає він до себе дітей 
залізничників південних 
областей України.

— Звідси починається 
наше знайомство, — по
яснює начальник піонер
ського табору А. М. Ши
рокова. — Перша ман
дрівка загону відбуваєть
ся ось тут, вздовж порт
ретів піонерів і комсо
мольці в-героїв. А котім 
діти часто повертаю і ься 
сюди протягом літа. Звід-

лінійка, проходять кон
курса, свята,,.

ГЕРОЄМ в • «

ф Головна 
вулиця 
/дитинства 

ф Ромашки 
на граніті

0 Клятва 
майбутньому

Цього літа піонери зби
ралися на алеї частіше 
від звичайного. Наближа
лося свято — 50-річчя 
присвоєння комсомолу 
імені Леніна. Хлопчики й 
дівчатка намагалися від
значити його якнайкраще. 
В загонах відбулися бесі
ди про ювілей, пройшов

конкурс пісні і строю, у 
піонерів побували ветера
ни вініш, герої праці. 
Хлопчики й дівчатка ста
ли і остями комсомольців 
локомотивного депо. В 
донь свята еони зустріли
ся з делегатом XVII з'їз
ду Ленінського комсомо
лу М. 1. Уманцсм.

Є в піонерів гагарінців 
ще одне залозі і не місце. 
Неподалік від табору роз
ташоване ; !ЗДІ-НЄ
кладовище воїнів, що за
гинули при ІВЗЗОЛГНЩ 
Знам’янки лід и'мецько- 
ф а шиєте і ,кна загарбиг; ків. 
Ьагато з тих. хто лежить 
ПІД ГрГ;НІТиі!МЛ 
— К ЗМЕОХ-ОЛЬці. 
ПІНЦІ СВЯТО 
пам'ять заиіблих ..... „
ли не в'яііуть. квіти біла 
обелісків. Кожного ; дк.ч 
один із загонів заступає 
па почесне чергування.

Але пам’ять про героїв 
живе і в іншому. Надзви
чайно хвилююче пройшов 
у дружині суд над фа
шизмом. Ті, у чиїх руках 
ключі від майбутнього, з 
гнівом і біллю говорили 
про лихоліття минулої 
війни, вшановували
пам’ять загиблих.

пліггаАі.і 
Юні лс- 

шануюгь
— НІ КО-

О. ЖУРБА.
Знам’янський райок.

Клавдія БАШЛИКОВА З НОВИХ ПОЕЗІЙ
Ранок над садками плине, 
Пахнуть хагн золотим 

ранетом™.
Біля тину бавиться, хлопчино, 
З дерева майструє він ракету. 
Стала і задумалаги мати, 
Хоче сину вчасно підказать; 
Космос почали ми

штурмувати,
ІЦобн сонце людям дарувать.

Буде треба — упади па дзот, 
Як боєць Матросоп.

* * *

♦ ♦ *
Здрастуй, сину, дорогий! 
Я про тебе мріяла давно. 
Ось тобі і сонце і дороги, 
й слово, як червоне знамено. 
Все :тобі — до голубих висот 
Житнє поле і травневі роси.,,

♦ » *
Ми живемо у просторі і часі 
Й порядок — усьому німець.
І яблуні, що виростуть

Теж

Все

Все

на Марсі, 
матимуть початок

і кінець, 
зібрано у форму, зміст 

і масу, 
минуле 

плине.
законам 

часу

від світання у

І непідвладні лиш 

Кохання,
праця,

Батьківщина.

ДоЗО річч9 // 
визволення «И, 
Радянської 1 
України від 

німецько Фашиспьк и і загарбників

ДВІЧІ Герой Радянського Со
юзу, почесний громадянин 

м, Кіровограда, генерал-пол
ковник О. 1. Родимцев напи
сав книгу «Твої, Вітчизно, си
ни». Вона вийшла друком у 
видавництві політичної літера
тури України.

Автор висвітлює героїчний 
Шлях 13-ї гвардійської дивізії, 
ЩО за час війни пройшла де- 
8 ять тисяч кілометрів, з них

Космодром затих сязгкопо 
I »-с лич но

Тільки сонце кллораз
— з каї.'кесів.

Мять якась — і кораблі 
космічні

Понесуть нас відкривать 
планети.

Нам присинться поле
з колосками 

І ромашками здадуться 
нам зірки.

Може й будуть плакать 
нишком мами

Та по-доброму позаздрять 
нам батьки, 

емт Балахівка, 
Петрівськпй район.

і— Взагалі ян маете рацію. Обстановка на 
селі складніша, ніж тут. Деякі ділянки оголе
ні зовсім, Переважну більшість медпрацівни
ків мобілізували на фронт. Л чи не поїхати б 
вам в Урлєйку? Це в Кондольському районі, 
недалеко звідси.., Я б зараз і переговорив з 
завідуючим райвідділом охорони здоров'я.

В Урлєйку, зак в Урлєйку. ІЦоь веселе й 
по-дитячому втішне було і _ : Д___
слова. Л за останні два місяці лікар зовсім 
втратив здатність до веселощів.

їхали на південь землею, що промовляла 
низькорослими чагарниками і зеленими ліса
ми. Ними була вкрита значна частина облас
ті. Місцями вони розріджувалися, розбігалися 
в усі боки, нагадуючи зим самим український 
лісостеп з вибалками, затишними видолинка
ми, острівцям ч лісків та левад.

— Л все ж тут переважно чорнозем, як і в 
нас, — радів Феодосій Деомидович і хазяй
ським оком агронома оглядав картоплище та 
плантації кукурудзи і соняшнику,

9 Кондолі йому зраділи не менше, 
ніж у Пензі, Люб'язно запропонували 
затриматися на день-два з тим, аби пе
репочити після далекої подорожі. Але 
Феодосій Деомидович навідріз відгло- 
вився: не терпілося прибути нарешті на 
місце призначення. Спонукала до цього 
й Марія Миколаївна: вона геть змучи
лася за цю вимушену тривалу мандрів
ку під палючим серпневим сонцем, з 
короткочасними зупинками і ночівлями. 
Один Сашко ні на що не скаржився і 
все возився біля улюблених коней, які 
теж пристали від
тоді, як рідна Доб
рянка лишилася 
десь у заобрійних 
далях.

Урлєйка вияви
лася звичайним 
селом, нічим особ
ливим не приміт-_ 
ним, хіба що свої
ми рубленими ха
тами, гамірними 
зграями гусей та майже повною відсут
ністю вишняків, незмінною ознакою ук
раїнського села.

Поселилися тут же, при лікарні, в кім
наті, яку раніше займав колишній голов
ний лікар. Феодосій Деомидович відра
зу ж заходився знайомитися з госпо
дарством.

Кілька корпусів, півтора десятка пра
цівників медичного персоналу, стаціонар 
на 25 ліжок — в принципі працювати тут 
було можна. Ось тільки не відчувалося 
руки господаря. Що ж, і не дивно, як
що врахувати, що в лікарні лишилися 
одні жінки.

Новий головний лікер відразу здиву
вав підлеглих тиха, що запитав, чи не 
знайдеться в господарстві бодай однієї 
порядної коси, Медсестри перезпрну- 
лися і послали за завгоспом. Гой при
ніс косу, що давно вже, яалез'не, ва
лялася десь між непо.реЬом, розхита
на та іржава. Попросив її поклепати, а 
вже мантачив сам бруском, який Сашко 
завбачливо прихопив ще з дому.

Вранці наступного дня самоті жни зїходнз- 
си косити пшеницю на підсобному господар
стві лікарні., Пшениці було небагато, як, влас
не, і всього того Господарства, а ле дати їй ра
ду конче було необхідно: ще день', дна — і 
сінин пропало — осиплеться ловим.

— Оце гак лікар, — загомоніли вражені ур- 
лєйці, — одразу видно, що не білоручка.

Місцеві дітлахи зграями горобців повмощу- 
валися на верболозових тинах і пильно сте
жили, ик приїжджий дядько орудує косою.

Хутко знайшлись й помічники: медсестри, 
санітарки, юй таки заоюсп, ;;икй, здається, 
зрозумів, що спокійному життю прийшов кі
нець і треба, засувавши рукави, братися за 
роиоту.

Вже годі прийшов до висновку, що підсоб
не господарство необхідно розширити, як мі
німум, наполовину. Власне, вирішення тієї 
проблеми не являло особливої складності. 
Земля довкола пустувала. Але не вистачало 
робочих рук, аби її обробити. 1 все ж, треба 
було заручитися підтримкою райкому партії. 
З такою метою одного дня і приїхав у Кон- 
доль.

Вони идрхэу сподобалися одни одному — 
с.т) гійиий, навальний у відстоюванні сьоїх 
задумів Гетьманець і схильний до експери
ментування, ініціативний перший секретар ра
йонного комітету’ партії Лкг.ьонов.

— Ось що, — сказав Михайло Іванович, 
увгжно кис чухавши хірурга, — я не проти. 
— Ллє чи впораєтеся ви власними силами з 
цією землею? • Можливо, вам необхідна дооо- 
мога з боку колгоспу?

— У нас близько двох десятків персоналу, — 
сказав Фесдосій Деомндовіїч, який уже дав
но все продумав. — Спробуємо обійтися без 
сторонньої помочі. Звісно, це вимагатиме до
даткових значних зусиль, загс в перспективі

ми матимемо міцну 
неї лікарня ніщо...

Він промовчав про ... ._______  г,___
ще подумає новий секретар, у якого оце впер
ше був з візитом, що хизується...

Наспів час збирати картоплю. Тількн-по 
встиг розпорядитися з чого починати, нк сно- 

- ВІСТНЛИ, що призначений ГОЛОВОЮ військоно- 
у звучанні цього експертної комісії. Що ж, призначили - тре- 

с,а Служити, ||с и його характері відмовляти
ся від навантажень,

— Терпи,' «Маріє, — грубувато поторгав дру
жину за плече, — ти в мене розумниця, що 
вдієш — такий час.

і знову, як тоді, у Вільшанці, поплив
ли перед ним обличчя юнаків, що мали 
йти на фронт. І знову, як тоді, мимово
лі думалося: чи ж повернуться? І вко
тре усвідомлював жорстоке безглуздя 
війни, яке змушувало жертвувати кра
щим — молодістю народу, його цвітом.

Райвоенком Улибін, дивуючись енергії 
і розпорядливості голови, розводив ру
ками: л

— Яке щастя, що ви приїхали!
Феодосія Деомидович дивився на йо

го втомлене моложаве обличчя і мимо
волі згадував свого вільшанського ко
легу, старшого лейтенанта Смоляра. Як 
там у нього склалося? Чи пробився, як 
мав намір, до своїх? Чи не спіткала йо
го, бува, лиха куля на розбійних доро
гах війни?

матеріальну базу, а без 

свій добрянськнй досвід:

»Володимир Бозиленським

Ш ИКЇ
документальна повість*

(Продовження. Поч. в номерах за 11 
29 червня, 2, 4, 6, 13 та 16 липня).

На черзі дня — боротьба з епідеміям 
ми черевного тифу, малярії та інших ін
фекційних захворювань. Роздумувати 
довго ніколи. Як прислужився з нових 
умовах добрянський досвід посімейної 
диспансеризації! За тридев'ять земель 
від улюбленої Синюхи, в глибині Росії 
знову довелося практикувати оте «хо
діння в народ», від двору — до двору« 
Щоправда, тут таки було легше: і по
мічників більше і умови кращі, ніж то
ді, коли по закінченні вузу прибув на 
місце призначення. Обов'язком його4 
як і раніше, «несть числа».

Він — начальник військово-учбового 
пункту всеобучу, готує кадри для Чер
воної Армії. Керує гуртком по історії 
вивчення партії, організовує агітколек
тив, проводить величезну роботу, як 
лектор. Стає в пригоді значний досвід 
спілкування з аудиторією. Його бесіди і 

. лекції пристрасні і повчальні. Та й чи 
можна говорити спокійно про боротьбу, 
з фашизмом, про любов до Батьківщи
ни, про самопожертву, якою у віках су
ща ота любов?

«Нам спокій тільки сниться!» Поет мав 
рацію: у час вікопомних струсів, народ
ного лихоліття —• чи не кощунство на
віть думати про затишок?

Дні ного запрограмовані наперед. Сьогодні 
він читає колгоспникам чергове зведення Рад- 
інформбюро, завтра — виступає по радіо, піс
лязавтра — звітує публіцистичною статей» в 
районній газеті. Раз, вдруге і 
протяюм тижня) зустрічається 
горією Кондольської середньої

Здивувався б, напевно, коли 
годі, що п цій самій школі 
шкільний музей, в якому одне з 
місці, належатиме йому, Гетьманцеві. Школя
рі, ентузіасти краєзнавчої справи, мабуть, вже 
онуки отих юнаків, яких він мобілізооував цге 
фронт, настирливо розпитуватимуть Його ге 
своїх листах про всі подробиці безприкладних 
буднів, що, як улюблена мелодія, довго зву
чатимуть на одній ноті.

Навряд, чи спало б тоді на думку невтом
ному лекторові, що колись скромний шкіль
ний музей рішенням пленуму райкому буде 
перейменований у народний, і що один з йо
го стендів «Тил — фронту» майже повністю 
будс присвячений діяльності медперсоналу 
Урлєйки, як зачинателю патріотичного руху ге 
Кондольському районі. І вже зовсім би не
ймовірним видався той факт, що заради його 
непоказної персони приїдуть до Кондоля опе
ратори Центральною телебачення.

Бо він тоді просто жив. Жив так, як веліле 
йому совість патріота і громадянина, 
маючи ні про славу, ні про вигоду. З 
жила в ньому органічна відраза до 
що дбали тільки про себе. Чи не тому 
годі любив цитувати слона Платона, 
пам'яталися ще з студентських літ: «Грома
дянин, котрий над усе ставив своє користо
любство, мусить бути покараним на смерть»«,

(Далі буде),

шоЕошгаиввямпиі

втрсте (1 ЦО 
з юною ауди- 
школ и.
б кто скатав 

колись будс 
найпочсснПвих

Нс ду- 
юпості 
людей, 
при на
що за-*
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КІЛОМЕТРИ ПЕРЕМОЖНОГО МАРШУ
І не менше шести ТИСЯЧ — В 1 упертих кровопролитних бо- I ях. В книзі розповідається про 

велич і силу радянського на
роду, переваги нашого полі
тичного і суспільного ладу, 
нездоланність Збройних Сил 
Радянської держави, описуєть
ся сувора пора бита за Київ і 
довгі місяці оборони “ 
града.

13-а гвардійська 
якою командував О. І. 
цев, пройшла від Волги до 
Ельби і закінчила свій бойо
вий похід у столиці Чекосло- 
ваччини. Як гпгтапеллино вка-*

Сталін

дивізія, 
Родим-

зуеться на сторінках книги, ра
дянські воїни, «знали, що зна
чить наказ і вірили наперекір 
всім нашим невдачам, втра
там, розчаруванням, вірили в 
перемогу. Слово і воля партії 
з'єднували їх в чудовий сплав».

Наприкінці серпня 1943 року 
війська, якими командував 
О. І. Родимцев, підійшли до 
Дніпра. Великих зусиль кошту
вало його форсування. Німе
цьке командування намагалось 
будь-якою ціною утримати за 
собою правий берег. В ті дні 
особливо відзначились яотмп«-

ристи, які не давали ворогові 
перепочинку.

Звільнено Знам'янку. Олек
сандрію, Кіровоград. В цих бо
ях втрати гітлерівців зроста
ли. Тільки в битві за Кірово
град ворог залишив на полі 
бою 3608 чоловік вбитими,

13-а гвардійська ордена Ле
ніна Червонопрапорна дивізія 
пройшла славний бойовий 
шлях. В боях за Батьківщину 
проявилась велика дружба ра
дянських народів, За Україну 
хоробро бились росіяни, біло- 
ПУСИ. ГПУЗИІІИ. тЙАЧи тя пгхїни

багатьох інших національнос
тей Країни Рад.

В книзі «Твої, Вітчизно, си
ни» О. І. Родимцева докумен
тально розповідається про ге
роїчне минуле, про хвилюючі 
сторінки Великої Вітчизняної 
війни. Вона стане в пригоді 
краєзнавцям, вчителям, тим* 
хто готується до лаз Радян
ської Армії, всім читачам.

Л. ГІАПЧЕНКО,
член президії Кіровоград
ської міської організації 
республіканського Товари
ства охорони пам’ятників і 
історії та культури«
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ОСЬ уже півроку в 
області тривають 

старти в залік VI літ
ньої Спартакіади наро
дів СРСР, присвяченої 
30-річик> перемоги ра

свято 
НА ЗАВОДСЬКОМУ 
СТАДІОНІ

Гогуючй рапорт жо ІОО-річчя заводу 
молоді червонозорівні підбивали підсум
ки своїх здобутків у прані, навчанні, в 
усіх лапках своєї діяльності. Вагомий 
здобуток мали вони і в спортивно-масо
вій роботі. Активізації фізкультурного 
руху сприяла ювілейна спартакіада, 
присвячена 100-річчю підприємства. На 
старт виходили збірні команди кожного 
пеху — робітники, інженери, техніки. 22 
колективи фізкультури боролися за пер- 
іі!ісіі> з 12 внтів спорту В ході змагань 
помітно зросла чаГістерпість спортсме- 
пів-червоно?орів>’п Майже 4700 викона
ли розрядні ипр-.'.і Г!!! и, II стяли майст
рами (попту, 39 каі! "платами в майст
ри. Всі комсомольці заводу успішно за- 
вершуіг.іь складаінія нормативів ком-

дянського народу над 
гітлерівською Німеч
чиною. В програму 
змагань включено і 15 
військово - технічних 
видів спорту, які куль
тивуються в організа
ціях ДТСААФ. Ними 
займаються близько 
ста тисяч чоловік. З 
них за шість місяців 
більше семи тисяч ста
ли розрядниками. А 
нормативи майстрів 
спорту виконали мото
гонщики Ніна Рябо- 
шапко і Валентин Бо
родай, спортсмени-ра-
дисти Валентин До- 
бровольський і Павло
Бондаренко, 
спортсменів 
нормативи

п ять 
здолали 

кандида
тів у майстри. Вже ві
домі чемпіони області
з ВіЙСЬКОВО-ТЄХНІЧНИХ 

ВИДІВ спорту. Це кіро- 
воградці — Л. Кубли- 
Цька, Н.. Стьопочкіна, 
Л. Сазонова, Б. Посо
хов, В. Горбань, В. Яро
вий (радіоспорт), ав
томобілісти М. Бабо- 
ша —- э Компановки, 
В. Розумна і С. Полі
щук — з Малої Виски.

Помітного росту в масо
вості і майстерності до
моглись дгсаафівські ко
леш нки обласного центру. 
Тут кожен п’ятий член 
оборонного Товариства 
брав участь у змаганнях, 
більше семисот стали 
розрядниками, 3650 юна
ків і дівчат склали 
нормативи комплексу
ГПО. Прикладом високої 
організаційної роботи в 
комітет ДТСААФ заводу 
«Червона зірка-» (голова 
Ф. І. Штапов). Тут про
ведено 92 'змагання з чо
тирьох видів спорту, н 
яких взяли участь 2982 
червоиозоріпці, більше 
двохсот виконали норма
тиви спортивних розрядів. 
Успішно йдуть спартакіад
ні поединки в колгоспах 
«Росія» Олександрійсько
го району, імені Ілліч», 
імені Ватутіпа, імені Ка- 
лініна Новоукраїиського 
району.

Аналіз показує, що 
в цьому році помітно 
зріс інтерес молоді до 
занять автомотоспор- 
том, радіо. За півріччя 
в змаганнях взяло 
участь молоді а півто

під
ЗНАМЕНАМИ 
СПАРТАКІАДИ

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІ ВИДИ СПОРТУ. 
ХТО НА ПРАВОМУ ФЛАНЗІ?

ра рази більше, ніж за 
весь минулий рік.

Популяризується в 
області парашутний 
спорт. Парашутні гурт
ки розширились в 
Світловодську, Олек
сандрії, на заводі 
«Червона зірка», в Кі
ровоградській СШ 
№ 11. На змаганнях, 
які закінчились недав
но, чемпіонами Кіро
вограда з різних вправ 

дгали сестри Зінаїда, 
Любов, Тетяна Груд- 
ненки (завод «Черво
на зірка»), звання аб
солютних чемпіонів ви
бороли листоноша Ва
лентина Каракош і ро-

бітник будівельно- 
монтажного управлін
ня № 8 Олександр
Байда.

Високих технічних ре- 
зультагік на республікан
ських поєдинках добились 
збірні команди області з 
мотокросе. Б шести видах 
змагань паші земляки ви
грали одне трете і дна 
четвертих місця. І в ньо
му чимала заслуга трене
ра Леоніда Чорного. Пою 
вихованці Валентин і Ва
силь Бородаї. Миколи Ти
щенко стали чемпіонами 
України.

'S
/Аасовість — основа 

підвищення спортивної 
майстерності. Але не 
всюди про неї дбають; 
Наприклад, в Добро- 
величківському райо
ні не проведено жод
ного з/аагания з вій
ськово-технічних ви
дів спорту, в Знам’’ям
ському — не відбу
лись районні поєдинки 
з автомотоспорту, не 
виставили свої коман
ди на обласні змаган
ня Бобринецький, Пет- 
рівський, Новоархан- 
гельський райкоми 
ДТСААФ.

А спартакіадні стар
ти продовжуються.

Нині стоїть завдання 
перед первинними ор
ганізаціями оборонно
го товариства, щоб до 
кінця року на місцях 
відбулось по 5—6 стар
тів з 2-—3 видів спор
ту при максимальній 
кількості учасників.

В. МАШУК, 
головний секретар 
обл асної спартакі
ади, суддя всесо
юзної категорії.

*

плсксу ГІ !О
І ось я день вікового ювілею ДВІЧІ 

орденоносного заводч на стадіоні 
спортклубу «Зірка» відбулися останні 
старти спартакіади. Сотні легкоатлетів 
вийшли на бігові доріжкп. в сектори 
для стрибків, штовхання ядра, метан
ия диску. Тут відзначилися знову кра
щі знпчківиі ГПО — Людмила Масллн- 
иікоиа ( Анатолія Орловнч. Володимир 
Карелія і Микола Некрасов. Більшість 
легкоатлетів механоскладального цеху 
5? 4 показали високі технічні результа
ти і перемогли я комананому заліку. 
За підсумками всіх видів змагань цей 
колектив очолив турнірну таблицю спар
такіади і став переможцем серед 
команд. першої групи. В другій групі 
найвищий показним V спортсменів ре
монтно-механічного цеху.

Свято па завочськюму стадіоні 
закінчилось масовими спортивни
ми іграми.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Фото В. КОВПАКА.

J3 ЗАЛУ СУДУ СУМНИМ КІНЕЦЬ «ВІДЬМИ»
ПО-РІЗНОМУ доля складається у 

двадцять літ. Одні у цьому віці на
вчаються. Інші — служать в армії. У 
двадцять літ стають батьками. У двад
цять літ стають героями. Він же не на
лежить ні до однієї з цих категорій. У 
свої двадцять встиг лише закінчити ві
сім класів. Трохи вчився у дев’ятому. 
Але за погану поведінку не був допуще
ний до екзаменів. Влаштувався на робо
ту у професійну пожежну частину № 5. 
Показав спочатку себе непоганим по
жежником Та потім почав прогулювати, 
з’являвся на чергування у нетверезому 
стані, на зауваження не реагував.

Знічев’я почав займатись радіосправою. Спо- 
чат «у це було невинне заняття. А коли в ру
ках з’явився магнітофон, Інтерес спрацю
вав проїн нього самого. Не досить хитромуд
ра приставка до магнітофона. І його позивні 
«Відьма» чулися а ефірі. Па них «клювали» 
такі ж, як і він. «радіолюбителі».

Останнім часом жителям Олександрії 
часто доводилось чути їхню перекличку. 
Піл рІлНі-'ЛИ позивними вони вели пусто

порожню балаканину, заважаючи слуха
ти радіопередачі, створюючи загрозу 
польотам літаків цивільної авіації. А не 
так давно власника радіоприймачів ми
моволі стали слухачами соромітниць
ких частівок, пересипаних нецензурни
ми словами Один із таких «концертів» 
дійшов до відо’ху працівників обласного 
виробничо-технічного управління зв’язку. 
Негайно виїхали на місце. І цього «ори
гінального любителя музики» спіймали 
па гарячому. Ним аиявинея Володимир 
Якименко — колишній працівник -про
фесійної пожежної частини № 5 містз 
Олександрії.

— Підсудний, — звертається до нього дер
жавний звикувач, — яка потреба була у вас 
робити приставку I виходити в ефір? Адже це 
сусоро заборонено.

— Просто в мене було багато вільного ча
су, — відповідає Якименко.

Справді, проблему вільного часу вирішував 
він по-своєму. Від неробства вечорами «на 
всю котушку» крутіїв музику, заважаючи су*

ЛГ? '-X.’ -. Т.Л-ЛГЛГЛ----- -.--ЛГТ 

сідам спокійно відпочивати. Потім все це на
бридло. Почав «раціоналізувати». І дійшов 
ось до чого.

Зц час слі«ства І попереднього арешту мав 
змогу все обдумати, проапалізувати. І, треба 
віддати йому належне, шпро розкаявся у ско
єному.

— В житті більше не займатимусь радіо, — 
обіцяє він суду.

Але його тут же поправляють:
— Радіосправою займайтеся скільки завгод

но. А от радіохуліганством — годіі
Народний суд міста Олександрії ви

ніс суворе рішення — притягнути хулі
гана до відповідальності і позбавити во
лі строком на три роки.

Суд закінчився. J багато хто зітхнун з по
легкістю. Справа в тому, що злочинні завжди 
самі відповідають. за свої вчинки. Але не 
можна не сказати і про тик, хто зіграв у цій 
«•умній історії, як кажуть, не останню роль.

Б ході судового розгляду матеріалів попе
реднього слідства згадувалось прізвище Вік
тора Бабича — помічника машиніста електро
воза' Морозівськоі-о вуглерозрізу, оскільки той 
був причетний до цієї справи як свідок. Теж 
із рлліохулігаїїів. Був виявлений під по
зивними «Один», штрафувався. Але. очевид
но, не розкаяне». Бо це ж пін після всього на

ділив Якігменьп магнітофонною плівкою із 
записами вульгарних частівок.

На запитання, де взяв їх, відбувся на- 
ївною відповіддю:

— Переписав я ефіру. Оскільки к\:інв 
магнітофон, а а магазинах не було ні* 
яких музичних записів.

Розіграв він версію і про те. пю осо
бисто не знайомий з підсудним. А плів
ку передав йому через якогось Існіо- 
ровл.

Не можна не згадати ще про одну фігуру, 
яка прямо-іакн «допомогла» сісти на лану 
підсудних Володимирові. Цс ііою рідний брат 
Валентин, електрозварювальних райеііергоуи- 
равліпня.

Він без будь-якої стурбованості за полю мо
лодшого брата зухвало заявив, то дійсно за
писи взяв у якогось Ісигорова і передан їх 
братові. Про зміст тих записів сном і духом, 
мовляв, не знає. Що брат займається радіо- 
хулігапством — теж вперше чує.

Рлдіохулігян зя скоєне поплатився 
сям сповна. Але поряд з ним незримо 
на лапі підсудних ситять Бабич .та Ва
лентнії Якименко. Тож народний суд 
правильно зробив, пю по місцю роботи 
цих «любителів музики« послав окрему 
ухвалу.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор' «Молодого комунара».

м. Олександрії;. ""

19, П’ЯТНИЦЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.(15 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (МІ. 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Дій дітей. 
«Приходь, казко». (.’А). 10.00 
•— Кольорове телебачення. 
«Гравець». Художній фільм. 
(М). И.35 — «Нвуиа — сіль
ському господарству». (М). 
15.20 — Програма передач. 
(М). 15.25 — «Прана — дже* 
ре.зо добробуту». (М). 15,35 —

G

Наша адреса і телефони
316950. ГСП. Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2*45*35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
«ькево-латріогичного виховання іа спорту — 2-46*87.

Кольорове телебачення. Теле
візійний документальний
фільм еДобршІ день, Поль
ща!» (М). 16.20 — Для шко
лярів. Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з Гсооєм Ра
дянського Союзу, віце-адмі
ралом Г, І. Щедрішім. (М). 
17.05 — «Чотири танкісти і
собака». Телевізійний багато
серійний художній фільм, 10 
сепія. (Польща). 1Я.С0 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Жнивах — ударний 
фронт. Виступ першого секре
таря Олександрійського рай
кому партії ІО. Т. Петренка. 
(К-д). 18.30 — Кольорове те- 
лебачепня. Міжнародний матч 
а водного поло. СРСР — 
США. (К). 15.55 — «Світ со
ціалізму». До 30-річчя Поль
ської Народної Республіки. 
(М). 19.25 — Кольорове теле
бачення. сПісня-74». (М). 19.56 
— «БАМ — траса мужності». 
Теленарис. (М). 20.20 — Ко- 

льорове телебачення. «Паші 
сусіди». Тслеспекіакль. (М). 
21.00 — Програма «Чаг». (М).
21.30 — Концерт. (ПНР). 22.30 
— Кольорове телебачення, 
«ЛюбнТслям оперети». (М). 
23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.65- 
Копьорове телебачення. Рай
кова гімнастика. (МІ. 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». (М). 10 00 
—- Кольорове телебачення. 
«Гласишь*. Художній фільм. 
(ЛІ). II.35 — «Наука — сіль
ському госполарству». (М). 
12.05 — Гіог.нпн. (К). 12.20 — 
Художній Фільм «Посланці 
вічності». Художній фільм. 
(К). 1В.25 — Наша афіша. (К).
16.30 — «До Дня металурга».
«Сталевари». Теленарис.
(Вооошилопгпад). 17.00 — Для 
дітей. «Дзвінке сипло». 
(Львів). 17.30 — Наш огляд 
«Резерви — на службу вироб-

Газета виходить 
у вівторок четвер, 

суботу.

Друкарня їм Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівці, 
м. Кіровоград, вул- ГлІнки, 2.

инцтву». (К). 18.С0 — Рекла
ма. оголошення. (К). 18.30 —
Телефільм «Академік Пав
лові». (К>. 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — «Жнива 
— ударний фпонт». (Дніпро
петровськ). 10.45 — Циркова 
програма. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 2І.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Па ланах республіки». (К). 
21.35 — Художній фільм
«Операція «Хольнаугс». (К). 
23.00 — Вечірні новини. (К).20, СУБОТА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Програма передач. (М). 9.05 
—• Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.2(1 
— Попиті. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. «У лялько* 
Еому магазині». (М). 10.00 — 
«Літературні читання». Е. Хс- 
міпгусй. «Острови а океані». 

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кнровоірпд.

(М). 16.30 — Музична програ
ма «За листами глядачів», 
(М). 11.60 — «Для вас. бать
ки». (М). 11.30 — Кольорове 
телебачення. «Музей С. Т. Ко
ненкова». (М). 12.60 — «Ра
дянський Союз очима зару
біжних гостей». (М). 12.15 — 
Інтербачення. Кольорове теле
бачення. «Співає народний 
артист УРСР В. Тнмохін». 
(К). 13.00 — «Здоров’я». (М).
13.30 — «Музичний календар». 
(М). 14.0(1 — Кольорове теле
бачення. «Людина. Земля.
Всесвіт». (М). 14.30 — Зустрі
чі з Малим театром опери тн 
балету. (Ленінград). 1.5.15 —
«Лчевидпе — неймовірне’.. 
(М). 10.15 — «Вогні ннркч». 
(М). 10.50 — Політичний
оглядач ІО. А. Жуков відпові
дає нл запитання телегляда
чів. (М). 17.30 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.00 — Повний. 
(М). 18.15 — Кон.оповс теле
бачення. «Діти Країни Рал». 
Телевізійний документаль
ний фільм. (М). 19.15 — Ко
льорове телебачення. Опера 
Д Роесіиі «Попелюшка». 
Вистава Міланського театру 
Ла Скала. (М). 2t.cn — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Продовження опери Россіні 
«.Попелюшка». (М). П.25 — 

Телевілійинй іЬільм - концепт 
«Читає Олексій Покропсі.кий*. 
(М). 23 15 — Кольорове теле
бачення. Тираж «Сиорт"ого». 
(М). 23.25 — Ноппнн. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Наша афіша. (К). 10.05 — Ху
дожній телефільм «А паро
плави гудуть і підходить». 
(К). 11.30 — «Відроджена
земля». (Дніпропетровськ). 
12.05 — «Материнські руки». 
Теленарис. (Волгоград). 12.25
— «Співає Едуард Хіт«.*, (К1.
13.00 — «Завтра — День ме
та іурга». «Ротпопіді про до
нецьких металургів». (До
нецьк). 13.45 — Для дітей,
«Операція «Літо». (К). 14.80
— «Здоров’я». (Одеса). 15-00
— «Жнива — ударний фронт».
(Миколаїв). 15.15 — Докумен
тальний фільм «Дрейфуючий 
острів». (К). 10.00 — Худож
ній фільм «Перехідний пік». 
(К). 17.30 — «Екран передо
вого досвіду». (К). 18.00 --->х
Музичний фільм «Клас Ду» 
діінської». (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 —
Театральна пнетапи. В перер
ві — «На добраніч, діти!». 
Програма «Час». (М). 22.45 -* 
«Ни ланах республіки». (К)» 
22,50 — Вечірні новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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