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І РОЗШИРИЛИ 
' ОЗИМЕ ПОЛЕ

У своїй промові на'на
раді партійно-господар
ського активу Казахстану 
Генеральний секретар 
І Іентра.тьпого Комітету 
КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв висловив впевне
ність у тому, що хліборо
би розширять ПОСІВНІ ПЛО
ЩІ під озиму пшеницю і 
ЖИТО.

Виконанню цього зав
дання підпорядковані всі 
сили трудівників нашого

МЕХАНІЗАТОРСЬКИЙ

^ВСЕОБУЧ—
НА ПОРЯДОК ДНЯ

Велична програма розвитку сільського господар
ства країни — так можна назвати промову Гене
рального секретаря ЦК КПРС тов. Л. 1. Брежнєва 
в Алма-Лті на партійно-господарському активі Ка
захстану. Кожен рядок цього документу накреслює 
чітку перспективу на десятиріччя. «Підготовка — і 
головне — закріплення механізаторських кадрів на 
селі — важлива ділянка в діяльності партійних, ра
дянських, господарських і профспілкових організа
цій. Багато для залучення юнаків і дівчат до роботи 
па сучасній техніці може і повинен зробити ваш 
славний комсомол» — відкреслив Л. І. Брежнєв. 
Ця проблема важлива і для нашого району. В гос
подарства тільки нинішнього року прийшли після 
закінчення курсів механізаторів 78 молодих хліборо
бів. Для них створюються па місцях такі умови, щоб 
воші залишилися вірними обраній професії назавжди. 
Майже всі молоді механізатори працюють на повій 
техніці, їх сім’ям господарства допомагають забудо
вуватись. А якщо молодий тракторист, комбайнер 
йде па дійсну службу до лав Радянської Армії, кол
госп відкриває йому особистий рахунок. Словом — 

^механізаторські кадри для успішного ведення сіль
ського господарства району потрібні і завдання — не 

тільки дбати про кількість їх збільшення а й про за
кріплення на селі.

М. ШИШКА, 
головний інженер Новоархангсльського район
ного управління сільського господарства.

Серед тих, хто споруджує 
Кіровоградський домобудів
ний комбінат, багато молоді. 
В чис.’іі передовиків соціаліс

господарства. Нинішнього 
року ми зібрали по 36 
центнерів озимої пшениці 
з площі 1350 гектарів. Ни*, 
ні беремо курс на 50-цспт- 
нерні врожаї. За планом 
під озимий клин відведе
но 2125 гектарів, ного 
площу ми розширили на 
575 гектарів. Серпневі до
щі створили сприятливі 
умови для сівбп. Сівачі 
діяли оперативно, якісно. 
Сьогодні рапортуємо: сів
бу озимих завершили.

П. ГРЄБЕЛЬІІИК, 
головний агроном рад
госпу «Мар’янівським» 
Маловнсківського ра
йону.

тичного змагання — електро
зварник Іван ЗЛЯРНЮК, який 
успішно забезпечує арматур
ників каркасами.

ДНА розмова в роз- 
палі жнив мені за

пам’яталася надовго. Пря
мо в полі відбулася вона, 
при врученні комбайне- 
рові-комсомольцю з кол
госпу «Україна» Степану 
Сульжику перехідного 
вимпела райкому комсо
молу. Степан годі пер
шим у районі серед мо
лодих жниварів намоло
тив шість тисяч центнерів 
зерна. За умовами соціа
лістичного змагання пере
хідний вимпел ЕІДНИНІ 
має залишатися у нього 
до моменту, поки хтось із 
суперників не перейде 
його рекорду.

— Шість тисяч—не рубіж,— 
кажу Степанові. — Виходь па 
вісім тисяч...

Поряд стояли його товари
ші: поділяли радість молодо
го комбайнера. Степан від
повів коротко:

— Є вийти на вісім тисяч.

І Степан Сульжик не 
відступив від свого слова. 
ЧерЕОНИЙ вимпел був по
чесною окрасою його 
«Ниви» до кінця жнив. За 
час збирання комсомо
лець скосив хліб на пло
щі 250 гектарів і намоло
тив 8200 центнерів зерна.

Почесні атрибути ви
знання заслуг молоді се
ла і звичайне тепле сло
во уваги та віри до люди
ни праці... Чи не найдієві
ше піднімають вони отой 
дух суперництва, що веде 
юнака чи дівчину до ба
жання працювати сьо' 
годні краще вчорашньо
го, а завтра перекрити 
свій же рекорд. У прак
тиці повсякденної комсо
мольської роботи про це 
слід пам’ятати завжди. 
Іноді досить кількох слів 
уваги, щоб і відстаючий 
підтяїнувся до рівня пе
редовиків.

На початку року райком 
комсомолу розробив умови 
соціалістичного змагання між 
комсомольсько - молодіжними 
колективами, До речі, кіль
кість їх збільшилась в районі 
і, суттєво, уваги вони вима
гали більшої, ніж минулою 
року. З’явилися, наприклад, 
комсомольсько-молодіжні на 
гранітному кар’єрі Мовгород- 

ківського міжколгоспного 
шляхо-буді вольного управлін
ня, в дитсадку колгоспу іме
ні Леніна, о тракторній брига
ді колгоспу імені Димитрова. 
Виникла потреба змагання 
між. молодими трудівниками 
села вести більш конкретно, 
наближено до категорій зай
нятості на виробництві. Від
повідно цьому довелося роз
робляти і стимули заохо
чення.

Є в районі два комсомоль
сько-молодіжні колективи на 
МТФ колгоспу імені Леніна 
та Імені Мічуріпа. Встанови
ли для цих суперників по 
змаганню перехідний черво
ний вимпел райкому комсо
молу, який вручається пере
можцям раз на квартал. Але 
квартал — строк у три міся

■ ДОБРЕ СЛОВО

З ПОГЛЯДУ 
УВАГИ
ДО ЖЕНЦЯ
ці. Виходить, що в інтер
валі від вручення до вручен
ня доярки не знають про 
справи в колективах? Гака 
непоінформованість саме і 
вносить у змагання інерт
ність. втрачається напрут а 
суперництва. Щомісяця рай
ком комсомолу почав випус
кати бюлетень про хід соціа
лістичного змагання між ком
сомольсько-молодіжними ко
лективами МТФ та молоди
ми доярками району. Справа 
ця в практиці райкому була 
нова, не обійшлося й без не
порозуміння. Спочатку до 
бюлетня занесли імена тіль
ки тих доярок, які успішно 
виконують свої зобов’язання. 
Вийшло, шо відстаючі нібито 
залишилися поза змаганням. 
Наступного місяця цю прикру 
помилку виправили. Бюлст- 
пі про хід боротьби молодих 
доярок за високі надої п’ято
го числа щомісяця райком 
розповсюджує по фермах, а 
увага до цих регулярних ін
форматорів змагання однако
во велика, бо кожна така 
листівка ніби збирає водночас 
і на раду десятки молодих 
доярок.

Під час жнив інформацій
ній) бюлетень райкому ком
сомолу щодня тримав у курсі 
справ боротьби за .хліб пер
шого року десятої п’ятирічки 
півтнеячі молодих трударів 
району. Він не тільки спові- 

іцаз про передовиків 1 від
стаючих на колгоспних ла
пах, а й кликав до заповіт
ного рубежу. «Комсомольці і 
молодь! Достроково виконає
мо першу заповідь перед дер
жавою!» — цим гаслом-звер- 
пспиям починався кожен ви
пуск бюлетня на жнивах.

О АКЛИК сприймали зо- 
** ром, він дійшов 
сердець багатьох комбай
нерів, водіїв — всіх, хто 
ніс відповідальність за 
долю вирощеного хліба. 
А райком вирішив відзна
чити переможців жнив 
особливо. Перехідний 
вимпел кращому /лолодо- 

му комбайнерові — за 
перші три, шість тисяч 
тонн зерна... Конкретні 
рубежі — честь долати їх 
мав кожен. З врученням 
перехідного вимпелу на 
кабіні переможця нано
ситься емблема комсо
мольського значка в цент
рі з відповідною циф
рою встановленого ком
байнером рекорду: три 
тисячі, шість... Перши/и 
отримав вимпел на жни
вах комбайнер-комсомо- 
лець Сергій Гончаренко з 
колгоспу «Зоря комуніз
му». Вперше комсомоль
ський значок з цифрою 
«3000» з’явився на його 
агрегаті.

У відзначенні за працю 
важлива й обстановка, у 
якій воно відбувається. 
Райком практикує здебіль
шого кожне нагороджен
ня проводити в урочистій 
обстановці, пам’ятній, 
святковій. У день теарин- 

ника — на традиційному 
районному святі, на
приклад, доярці Зої Пла- 
хотнюк з колгоспу імені 
Мічуріна вручили грамо
ту райкому комсомолу- 
за зайняте перше місце 
по надоях серед моло
дих тваринників. У День 
молоді групі молодих пе
реможців у соціалістич
ному змаганні грамоти 
райкому вручили під чаа 
урочистого відкриття свя
та на районному стадіоні 
«Колос». Кожне таке при
вселюдне відзначення за-« 
лишиться, без сумніву, в 
пам’яті надовго у пере
можця, а в суперників по 
змаганню обов'язково 
пробудить бажання «під
тягнутися» до рівня наго
родженого.

У моральному заохочсипі 
райком комсомолу найбільше 
використовує найрізноманітні
ші перехідні вимпели. Най
більша й потреба відповідно 
виникає саме в них при від
значенні молодих трудівників. 
Та спробуй придбати центра
лізованим способом такий вим
пел, щоб па ньому був нама
льований комсомольський зпа- 
чок, вказано. переможцеві 
якої сфери виробництва вій 
призначений. Навряд чи зна
йдеться в‘області такий рай
ком, котрий може похвалитися 
таким придбанням. 1 нерідко 
з року п рін переходять без
іменні, безадресні вимпели з 
написом: «Переможцю соціа
лістичного змагання»,—пі про 
час цього змагання, пі про 
тих, хто змагається. Годі ска
зати про гордість володіти та
ким вимпелом місяць, а то й 
квартал: про нього просто 
забувають, в кращому разі 
висить він в червоному кутку, 
як звичайне доповнення до 
вже наявних моральних від
знак. На жаль, лише окремі 
райкоми в області мають 
іменні вимпели, вимпели, які 
можна залишити переможцю 
на вічне зберігання.

Час, мабуть, подумати 
про виготовлення цих від
знак централізованим по
рядком. Думаю, що об
ком комсомолу врахує це 
побажання. Воно — від 
добрих намірів.

В. ГОПАК, 
другий секретар Нов- 
городківського райко
му комсомолу.

©давимо
БРАТНЄ 
ОКРИЛЯ!

Пойнятий радісним настроєм, урочо 
вирував переповнений зал Палацу куль
тури імені Жовтня. Торжество ж яке не
буденне — велике національне свято 
братнього народу — 32-а річниця соціа
лістичної революції в Болгарії.

Промовисте, близьке нашому серцю 
гасло «Хай живе непорушна радянсько- 
болгарська дружба!» своїм величним, 
зрозумілим кожному, змістом символіч
но переплітається з кольорами держав
них прапорів НРБ, СРСР і УРСР. Посеред 
сцени, на видноті, портрети В. І. Леніна 
та Г. М. Димитрова.

Збори відкрив перший секретар 
міськкому партії В. О. Сокуренко.

У президії зборів — секретар обкому 
Компартії України А. І. Погребняк, за
ступник голови облвиконкому Є. М. Ча
баненко, представники партійних, радян
ських і комсомольських організацій, ша
новані люди міста, активісти Товариства 
радянсько-болгарської дружби, консул 
Г енерального консульства Народної 
Республіки Болгарії в Києві Стефан 
Бочваров. Посеред ровесників з Кіро
вограда — болгарські юнаки, які на- 

|| вуаються в ЛШУ,

Про успіхи та досягнення сонячної 
Болгарії у будівництві нового життя, 
трудові подвиги братнього народу під 
керівництвом БКП, ‘про дружбу і спів
робітництво з СРСР та іншими соціаліс
тичними країнами розповів присутнім 
голова правління обласної організації 
Товариства радянсько-болгарської друж
би, ректор Кіровоградського інституту 
сільгоспмашинобудування професор 
Г. Р. Носов. Доповідач охарактеризував 
здобутки Народної Республіки Болгарії 
у всіх галузях народного господарства, 
докладно спинився на розвиткові твор
чих дружніх зв’язків трудящих Кірово- 
градщини та Толбухінського округу.

Ідеї братерської єдності з болгар-« 
ським народом прозвучали у виступах 
формувальника ливарного цеху заводу 
«Червона зірка» В. Т. Ісакіна, працівни
ка ЛШУ А. М. Макєєва, члена первин
ного комітету Товариства радянсько- 
болгарської дружби технікуму радян
ської торгівлі В. Крисанової.

Консул Сіефан Бочваров у своєму ви-« 
ступі відзначив, що досягнення соціа
лістичної Болгарії стали реальними зав
дяки натхненній творчій праці народу, 
братерській підтримці нашої країни. 
Вдячність, палка братня прихильність до 
радянських людей стала живлющим 
джерелом наснаги до нових звершень 
для трудящих НРБ.

Учасники зборів прийняли вітальний 
лист иа адресу Всесоюзного комітету 
болгаро-радянської дружби в Софії,
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в комсомолі
ЗШІІІВИбОРИ

1 Що скажуть 
суміжники?

За підсумками соціалістичного 
змагання у першому кварталі наша 
бригада була кращою серед ком
сомольсько-молодіжних колективів 
області. Непогано працювали й у 
другому квартал: Л в липні знову 
вийшли в число перших по заводу 
Найбільшим успіхом було те, що 
колективу присвоїли звання імені 
XXV з’їзду КПРС. Це висока честь, 
і ми, звичайно, працею своєю буде
мо виправдовувати її.

Навесні цього року бригада Ге
роя Соціалістичної Праці, делегата 
XXV з’їзду КГІРС О. О. Кошурка 
виступила з почином — виконати 
п’ятирічне завдання за чотири ро
ки. Ми підтримали його і в свою 
чергу закликала молодих заводчан

розгорнутії змагання за право під
писані Рапорт Ленінського комсо
молу Центральному Комітетові 
Комуністичної партії до 60-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Для себе ж намітили ру
біж: виконати п’ятирічку за три 
роки і вісім місяців. Перед цим по
радилися з економістами. Резерви 
є у нас, іноді ми їх просто повністю 
не використовуємо. ІЇІодня кожен 
член бригади виконує змінні норми 
па 120—125 процентів7~Більше ува
ги стали приділяти якості роботи.

Але подивимось на нашу роботу 
з іншого боку Тара... її завжди пе 
вистачає. Скільки дорогоцінного ча
су втрачаємо саме з цієї причини. 
Не один раз говорили з адміністра
цією цеху. Поки що безрезультатно.

З одного боку, бригада сповнена 
бажання працювати продуктивні
ше і якісніше. З іншого ж, нам за
важають причини, про які я гово
рив вище. їх можна усунути, по
трібно тільки, щоб над цим задума
лись і суміжники, і адміністрація 
ковальсько-пресового цеху.

Змагаємося з бригадою штампу
вальників, очолюваною Іваном Лу- 
цепком. Думаю, необхідно частіше 
ділитися досвідом, частіше цікави
тись справами суперників. Тоді во
но буде корисне і для нас, і для них. 
З цими пропозиціями і роздумами 
поділився на звітно-виборних збо
рах комсомольської групи зовсім 
недавно. Мої товариші по праці 
згодні зі мною. У виконанні планів 
першого року п’ятирічки нам ніщо 
не повинно заважати.

Л. АРТЕМЕНКО, 
бригадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади різчиків ко
вальсько-пресового цеху кі
ровоградського заводу «Чер
вона зірка».

комсомолки 
Тетяна СОВКО.

Завжди уважні до покупців продавці універмагу «Юві
лейний» м. Гайворона 
Людмила ПОЛЯКОВА та ♦ото В. ЗЕ.МНОРІЧ

СЬОГОДНІ - ЛЕКЦІЯ

Відразу ж після XXV з’їзду КПРС обком комсо
молу оголосив огляд-конкурс лекторських груп комі
тетів комсомолу Кіровоградіцнн;! но пропаганді ма
теріалів партійного з’їзду. За умовами конкурсу кра
щі лекторські групи в кінні нинішнього року буде 
нагороджено технічними засобами пропаганди. Для 
комсомольських організацій області, як і всієї краї
ни, сьогодні немає важливішого завдання, ніж сло
вом і ділом пропагувати і втілювати в життя рішен
ня з’їзду.

Газета продовжує друкувати матеріали, яш ви
світлюють хід огляду-конкурсу (перший матеріал 
цього циклу — «Погляд збоку» див. у «Молодому 
комунарі» за 26 серпня).

Наш кореспондент звер
нувся до завідуючого відді
лом охорони здоров’я Кіро
воградського міськвиконкому 
М. Л. Ткача і попросив його 
розповісти, як медики об
ласного центру планують 
свою п’ятирічку.

Бо найдорожче— 
життя людини

- — Миколо Леонтійовичу,
| ви. лікарі, боретесь з при- 
I кри.мя, але, на жаль, поки 
І що неминучими пнищами — 
І хворобами. Тож на яку ме- 
I дичку допомогу може роз- 
I раховуаатп кіровоградець?

— Почну із статисти
ки. У лікарнях, диспансе
рах та інших медичних 
закладах Кіровограда 
працює 435 лікарів та 

•близько півтори тисячі 
медсестер і фельдшерів. 
Одночасно у стаціона
рах міста мають можли
вість лікуватись 1485 
хворих. Більше 400 лі
жок надають нам об
ласні лікувально-профі
лактичні заклади. За ро
ки дев’ятої п’ятирічки 
діти отримали велику 
зручну лікарню, у котрій 
—• 1-І спеціалізованих 
відділень. Ще більшого 
розвитку медицина міс
та набуде у новій п’яти
річці.

У якому напрямку роз
виватиметься медичне об
слуговування?

— Ми продовжимо 
правильно вибраний 
шлях — спеціалізацію 
міських лікарень. Зараз 
наша наука дуже роз
галузилась. Ось тому у 
місті па базі колись ба- 
гатопрофільнпх лікарень 
створено крупні спеціа
лізовані відділення і лі
карні. Це дозволяє кон
центрувати кадри, апа
ратуру, і, врешті, еко
номити кошти.

У першій міській лікують 
псреваясио хворих на Ін
фекційні захворювання. Дру
га лікарня після рекон
струкції перетворена . в 
акушерсько - геїИкологічніїй 
центр. Третя — це головна 
терапевтична установа міс
та. Ну, а четверта. ~ псе 
більше стає лікарнею.іпвіід- 
кої і невідкладної допомо-

ги. Зараз тут створено всі 
умови для врятування жит
тя людини, якій загрожує 
небезпека. Тут цілодобово 
чергують ШІСТЬ—СІМ В11СОКО- 
ксаліфікоаа>.ііх лікарів різ
них фахош.х спрямувань, 
діють хірур-і пі.?, аі.естезіо
логічне. травматологічне, 
інфаркте та інші відділен
ня. готовність — постійна.

— Отже, тепер і хворіти 
не страшно?

— Все-таки треба бу
ти здоровим. Ну, а якщо 
раптом відчуєте себе 
вкрай погано — допо
можемо. Викликайте 
«Швидку допомогу». Во
на, до речі, теж спеціа
лізована. Близько двад
цяти бригад готові ви
їхати на допомогу на 
машинах, обладнаних 
спеціальними апаратами 
та раціями. Є протишо
ково-травматологічна, ін
фарктна, дві «дитячі» 
та інші спеціалізовані 
бригади.

— І псе ж с ще скар
ги на погане обслуговування, 
черствість...

— На жаль. Нема ро
ду без уроду. Керівники 
установ, партійні і ком
сомольські організації лі
карень та поліклінік ве
дуть виховну роботу се
ред медперсоналу А в 
нинішнії" п’ятирічці во
на значно посилиться 
Молодим медикам по
трібно особливе принци
пово підходити до кож
ного випадку байдужос
ті, з комсомольською 
пристрастю боротись з 
порушниками клятви Гі- 
покрвта. Адже черства 
людина в халаті меди
ка — це злочинець..

— Миколо Леонтійовичу, 
за роки десятої п'ятирічки 
хіровоїрадці отримають но
ві лікувальні Заклади?'

— Справа в тому, що 
для медицини міста по
ки що мало будують 
приміщень. Поліклініка 
першої лікарні, на
приклад, забезпечена 
необхідною площею 
шс на 12 процентів 
норми.

Є таке положення, < 
часно з будівництвом 
реконструкцією великих 
волів та фабрик потрібно 
будувати лікувально-профі
лактичні заклади для об
слуговування робітників і 
членів їхніх сімей Але ке
рівники найбільшою нашо
го підпріКм(ства — заводу 
«Черзспа зірка», наприклад, 
плануючи реконструкцію. і;е 
ввели до кошторису потре
би на медицину і вже за- 

— —-і ко- 
250 
на

ли- 
від

одпо- 
чи 
ва-

боргували перед споїм 
лективом лікарню на 
ліжок та поліклініку 
1600 ^відвідувань за день.

з радіо- 
«Укрсільгослтсхіїі- 

шпеііпої 
«Кіро- 
тресту 

■ досі 
ну ДОІІО- 

меднчно-сапітариій 
так орних 

при .і’лечіїл 
.з гсгіеб 

Є проектна 
на будівнії-

Робітники заводів 
виробів, '
ка». взуттєвої та 
фабрик, комбінату 
воградважбуд» та 
«Кіровоградсільбуд» 
отримують ■ несбхідн 
мої у В 
ч.т'їні заводу 
гире агрегатів. ..... 
якої не забезпечує 
цієї установи С 
документація 
цтво типової поліклініки на 
850 відвідувані за зміну з 
цілим комплексом фізіоте
рапевтичних кабінетів баль- 
пеологіч іи> басейнів і 
Думаю що керівникам 
щезгаданіїх підприємств 
організацій необхідне 
ріше ставити перед 
міністерствами та 
ствами питання про фінан
сування будівництва цієї 
поліклініки на часткових за
садах.

Не до кінця вирішене та
кож питання про будів
ництво такої ж самої полік
лініки за рахунок заполів 
радіовпробів і друкарських 
машинок.

Вже слід починати про
ектні роботи для майб: г- 
иьої поліклініки чавуноли
варного заводу.

—• А які ше зміни стану
ться у десятій п’ятирічці? і

тощо.
І ВИ- 

і
гост

евої МII 
підом-

— Значно поліпшиться 
якісний склад кадрів 
медпрацівників. Адже цс 
не таємниця — чимало 
молодих, перспективних 
лікарів виїжджає з Кі
ровограда. Одна з при
чин — не вистачає жит
ла. Та ми сподіваємося, 
що з пуском домобудів
ного комбінату то про
блему буде вирішено.

— Отже, успіхи медицини 
залежать не лише від ме
диків?

— Безперечно, меди
цина, втім, як і будь-яка 
галузь, не існує, сама по 
собі, вона є функцією від 
розвитку інших, іноді 
далеких від неї сфер на
шого життя. У цьому — 
переваги соціалістичного 
ладу. Лише соціалізм 
дає можливість спільні 
успіхи . у виробництві 
реалізовувати для блага 
людей.

Ви не задумувались. як 
недешево коштує медичне 
Обслуговування? Мій зна
йомий поїхав туристом до 
Австрії. Там у нього сіра- 
шепно розболівся зуб. Ду
маючи більше про борма
шину. аніж про політеконо
мію. вій відвідав стомато
лога. Та яким же було 
його здивування, коли мед
сестра волала... чек на 300 
шилінгів. Цс — за одне за
пломбоване дупло. А таких 
грошей у мого знайомою й 
не водилось.

Ми ж лише для ста
тистики рахуємо вартість 
лікування людей. Скажі
мо, один день перебу
вання у стаціонарі кош
тує 8—10 карбованців, 
одні відвідини полікліні
ки — 80 копійок. А ми
нулого року кіровоград- 
ці консультувались в по
ліклініках 2 мільйони ра
зів! Лише з бюджету 
міськвиконкому на кож
ного мешканця облас
ного центру витрачено 
торік ЗО карбованців. А 
в наступній п'ятирічці ця 
сума, звичайно, збільши
ться. Бо такий закон на
шого радянського жит
тя: людина — понад усе.

Інтерв’ю вів
М. ВІДЕНКО.

В усіх комсомольських 
організаціях Кіровоград- 
щини на заняттях гуртків 
політосвіти проведено оз
найомлення із Звітною до
повіддю ЦК КПРС XXV 
з’їздові партії. На черзі— 
глибоке роз'яснення мо
лоді окремих положень і 
висновків з'їзду.

Об'єктом нашої уваги 
стали насамперед ті рай
коми комсомолу, де ста
новище з пропагандою 
матеріалів з'їзду гірше, 
ніж в інших.

Олександрівський рай
ком комсомолу. Члени 
його лекторської групи 
(їх шістнадцять) за перше 
півріччя цього року про
читали всього 89 лекцій, 
або в середньому на ком
сомольську організацію 
одну лекцію. Путівок же 
з відміткою про прочи
тані лекції ще менше—19.

Другому секретареві 
райкому В. М. Семенчен- 
ку зараз, мабуть, нелег
ко: у відсутність першого 
секретаря він виконує і 
його обов’язки. Може, це 
і є причиною ослаблення 
уваги до лекційної про
паганди? Ні, цього сказа
ти не можна, бо в райко
мі комсомолу є непога
ний лекторський актив, 
завідуючий лекторською 
групою А. Ф. Доброволь- 
ський, лікар районної 
санепідемстанції, сумлін
на людина, сам часто ви
ступає перед молоддю, а 
червні провів засідання 
лекторської групи, де 
мова йшла про роботу по 
пропаганді матеріалів XXV 
з’їзду КПРС.

Пізно обговорили це 
питання, та все ж обгово
рили.

На засіданні вирішили 
затвердити тематику лек
цій по пропаганді мате
ріалів з'їзду, прорецен
зували дві лекції. 1 все. 
Не записали, хто за що 
конкретно відповідає. 
Плану-графіка читання 
лекцій райкомівці не скла
ли, питання про громад
сько-політичні читання не 
порушували, молодіжного 
лекторію по вивченню ма
теріалів з’їзду не створи
ли. Вони також не визна
чили, яких лекторів обко
му комсомолу СЛІД запро
сити в район.

У Цьому — головна 
причина недоліків. Нема 
чіткого персонального 
контролю за публічними 
виступами, слабка мето- 
дична підготовка лектор-

ського активу; товариші і 
прагнуть краще працюва
ти, але не знають, як це 
робити.

Семінару 
ських 
пропаганди 
з’їзду 
тож 
що в райкомі так і 
явилося жодної 
яку можна було б 
зувати.

Справи йшли б 
краще, якби другий сек
ретар райкому і лектор
ський актив керувалися у 
своїй роботі відповідни
ми документами иг
рального Комітету .і 
України та обкому 
сомолу.

За один день нам 
лося домовитись 
створення в кількох

КОМСОМОЛЬ- 
лекторів з питань 

матеріалів 
досі не провели, 

нічого дивуватися, 
не по- 
лекціі, 
рецен-

значно

ком-

уда-
Про 

ком
сомольських організаціях 
молодіжних лекторіїв. 
Райком партії і правління 
районної організації то
вариства «Знання» обіця
ють подавати цим лекто
ріям всіляку допомогу. 

І ого ж дня ми опитали 
молодь колгоспу «Росіяч 
і машинолічильної стан
ції і встановили, які тем" 
її найбільше 
Це — питання 
ної стратегії 
КПРС, міжнародних 
носин, міжнародного мо
лодіжного руху, мораль
них стосунків між лю» 
ми на виробництві і я 
буті, мистецтва, спорт'1'- 
ного руху. Саме це й мо
же бути відправною точ
кою для того, щоб склас
ти план-графік читання 
лекцій 8 усіх КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організаціях.

Необхідно збільш-'4' 
кількість членів лектор
ської групи. У райкомі с 
списки культпрацівників, 4 
багатьох із них вища осві
та, саме їх і треба • пе?* 
шу чергу залучити до леК 
цінної пропаганди.

Є в райкомі комсомол? 
виконанню 
з їзду 
втіленням 1

цікавлять, 
економіч- 

і тактики 
вій*

заходи по 
шень XXV 
Зупинка за 
життя.

В.

ОІ'

СТЕЦЕН^і.
зав. лекторсько» гру
пою обкому JlKCin*-
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КРАСУЙСЬ, БОЛГАРІЄ! СЬОГОДНІ -
НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО 
БОЛГАРСЬКОГО НАРОДУ — 
ДЕНЬ СВОБОДИ

Знаменитого американського художника 
Рокуелла Кента якось запитали, в якій краї
ні світу він зміг би жити, як у себе на бать
ківщині. Кент відповів, що обрав би Бол
гарію. Відомо, що в цій країні привертає 
увагу прогресивних людей світу. Це — ча
рівна краса її природи і працелюбний на. 
род, який під керівництвом Комуністичної 
партії в міцній нерушимій дружбі з Радян. 
самим Союзом та іншими соціалістичними 
країнами буду« нині світле соціалістичне 
майбуття.

Сьогодні у братнього народу свято — 
32-а річниця Вересневого повстання 1944 
року. Вересень взагалі займає особливе 
місце в Історії Болгарії. Варто пише згада
ти події останніх 60 років. 24 вересня 191В 
року у царській армії (вона виступала у 
першій світовій війні на боці австро-німець- 
кого блоку) під впливом Великої Жовтне
вої революції спалахнуло Владамське по. 
встання. П’ять років по тому вибухнуло 
антифашистське Вересневе повстання 1923 
року, очолене Компартією Болгарії. Через 
21 рік, знову ж таки у вересні. Радянська 
Армія, переслідуючи гітлерівські війська, 
вступила на територію Болгарії, а в ніч з 
8 на 9 вересня 1944 року болгарський на. 
Р«Д повалив владу фашистів. Був створе. 
Ний уряд Вітчизняного фронту, встанов
лений народно-демократичний лад. Ще че
рез два роки — 15 вересня 1946-го Бол
гарія проголошена Народною Республікою.

Нинішнього року відбувся XI з’їзд Бол. 
гарської Комуністичної партії. Комуністи 
обговорювали завдання на сьому п’ятиріч, 
ку. Як підкреслив Перший секретар ЦК 
БКП товариш Тодор Живков, це п’ятирічка 
прискореного економічного зростання, ви. 
сокої ефективності та високої якості.

Відзначаючи день Вересневого повстан
ня, болгарський народ з гордістю озирає
ться на пройдений шлях. Країні є чим гор
дитись. Успіхи її на шляху до соціалізму 
безперечні. У ці дні радянський народ щи
ро здоровить своїх другарів з їхнім націо
нальним святом. Тисячі вітальних телеграм 
надіслали цими днями до братньої країни 
трудящі Радянського Союзу. У цей потік 
поздоровлень вплітається і тепле слово, 
вітання кіровоградців. Воно — трудівникам 
Добруджанського округу, з якими нас єднає 
міцна дружба.

З святом вас, другарі!

VI ИНУЛО 32 роки після перемоги со
ціалістичної революції в Болгарії 

(9 вересня 1944 року) і ЗО років з дня 
проголошення Болгарії народною рес
публікою (15 вересня 1946 року). Ці 
два ювілеї — хороший привід підбити 
підсумок досягнутому і оцінити пер
спективи, які відкриваються перед бол
гарським народом.

Пройдені три десятиріччя були найбільш 
плідними за всю історію болгарської дер
жави. Досить сказати, що за цей час націо
нальний прибуток зріс майже у вісім разів. 
Ми з гордістю порівнюємо свої досягнення 
із менш віддаленим минулим, і це порівнян
ня переконливо свідчить про динамічний 
розвиток НРБ. По темпах росту економіки 
Болгарія продовжує займати одне з перших 
місць у світі. Національний прибуток за ми
нулу п’ятирічку збільшився на 46 процен
тів. причому 96,9 процента приросту •— ре
зультат підвищення продуктивності праці. 
За той же період випуск промислової про
дукції виріс майже на 55 процентів. Швпд-

кпми темпами розвивались галузі, які особ
ливо сприяють збільшенню економічного по
тенціалу, наприклад, машинобудування, зіь 
робніщтво електроніїо-обчисліоаальиої та 
організаційної техніки. За п’язд років всту
пили а експлуатацію нові енергетичні об’єк
ти загальною потужністю три тисячі мега
ват. Це приблизно СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ було 
введено за двадцять попередніх років. Дала 
струм перша в Болгарії І на Балканах атом
на електростанція в Козлодуї.

Болгарія має вікові традиції у сільському 
господарстві. За роки народної влади воші 
збагатились новим досвідом. Створення 
аграрно-промислових комплексів стало пе
редумовою концентрації і спеціалізації ви
робництва, ще більш широкого і ефектив
ного застосування механізації, хімізації, 

найновіших наукових досягнень. Це дозво
лило за п’ятирічку збільшити виробництво 
зерна на 17 процентів, м’яса — на 37,7 про
цента.

Великих успіхів досягнуто І в розвитку 
науки та культури, охорони здоров’я, фі
зичної культури І спорту, ІІезрІвпяішй на
віть з недавнім минулим рівень добробуту 
народу. Реальні прибутки трудящих зросли

за п’ятиріччя на 32,4 процента, роздрібний 
товарообіг — ца 46,8 процента. Населений 
одержало 242 тисячі нових квартир.

Коли болгарські трудящі говорить про 
свої успіхи, вони з вдячністю відзначають 
велику роль братнього співробітництва з Ін
шими соціалістичними країнами, насампе
ред з Радянським Союзом. Виробничі по
тужності. створені о НРБ з допомогою 
СРСР. дають основну частішу продукції ме
талургії. енергетики, переробки нафти І ба
гатьох Інших галузей економіки. Болгарія 
одержує з СРСР важливі види сировини, 
технологію, кваліфіковані радянські спе
ціалісти охоче допомагають своїм болгар
ським колегам.

Досягнуте паш народ вбачає як ос
нову для нових трудових перемог у 
сьомій п’ятирічці, в якій національний 
прибуток повинен вирости на 45—50 
процентів, а промислова продукція 
майже па 55 процентів. Розвиток еко
номіки відкриє нові перспективи для 
підвищення життєвого рівня. Відзна
чаючи два славних ювілеї своєї рес
публіки, болгарський народ з оптиміз
мом і ентузіазмом дивиться в май
бутнє.

ХЛІБ

Виктор ГАНОЦКИЙ

КАК ДРУГ И БРАТ

А

ДІАЛОГ ПРО

В ІМ’Я СВОБОДИ
Болгарією чисте, мирне небо. Сьо- 
народ братньої країни віїшачае 

річницю перемоги соніа-

Сосціалістн, котрих підготувало ваше 
лише, користуються у нас

Спільність мети, одні устремління — примножити добрими 
ділами хліборобську славу, дати країні якнайбільше продук
ції землеробства і тваринництва — єднають молодих хлібо
робів Кіровоградщини та Толбухінського округу НРБ. Про це 
яскраво свідчить робота міжнародного клубу молодих ме
ханізаторів «Кіровоград — Толбухін», шосте засідання якого 
днями відбулося в Болгарії. Знаменно, що проходило воно 
напередодні національного свята болгарського народу — 
Дня свободи.

Як найдорожчих друзів зустріли толбухінські побратими членів кі
ровоградської делегації — першого секретаря Кіровоградського обко
му ЛКСМ України О. Скічка, бригадира комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу імені Шевченка Новоукраїиського ра
йону А. Лубенця. комбайнера колгоспу «Більшовик» Гайворонського 
району С. Сторожука та агронома Знам’янського районного управлін
ня сільського господарства О. Бондаренко.

Шосте засідання клубу відкрив перший секретар Толбухін
ського окружкому ДКСМ Іван Станев, який розповів

Димнтр КОЛЄВ, 
болгарський журналіст. 

(Софія-лрес — АПН).

0 ВІДБУЛОСЯ VI ЗАСІДАННЯ 
МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ 
МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ. 
«КІРОВОГРАД - ТОЛБУХІН».

основні завдання молоді Болгарії, про роль комітетів комсо
молу у боротьбі за високі врожаї, про досвід роботи пере
довиків.

На XI з’їзді БКП підкреслювалось, що правильна організація со
ціалістичного змагання б основним стимулом підвищення трудової 
активності трудівників. Перша форма, яку використовують комітети 
комсомолу о боротьбі за підвищення продуктивності праці, — участі, 
молодих механізаторів у рухові «Оволодіти майстерністю І досягти 
рівня передовиків у праці і навчанні». Для розширення цього руху в 
окрузі створили 73 комісії. 25 робочих груп. За період, що минув з 
часу попереднього засідання. 250 передовиків сільського господарства 
передавали свій досвід молоді. 659 молодих хліборобів досягли по
казників передовиків у бригадах, а 145.1 чоловіки перевершили мину
лорічні показники.

Потім слово взяв перший секретар Кіровоградського об
кому комсомолу О. Скічко. З його розмови присутні дізна
лися, як комсомольська організація області рапортувала XXV 
з’їзду КПРС про виконання планів дез’ятої, про завдання на 
десяту п’ятирічку.

•Твои, Болгария, приемлю горы, 
двое кипение садов,
С тобой и в радости, и в горе.
Как друг, как брат идти готов.

Тебе во всем я чутко внемлю 
И руку дружбы подаю. 
Твою прекраснейшую землю 
Люблю не меньше, чем свою.

степь цветы навстречу 
клонит, 

неба синь тепла полна, 
нас рабочие ладони.

На засіданні розглянули питання про роль 
комітетів комсомолу в роїгортанні соціаліс
тичного змагання, п підвищенні ефективності 
праці молодих механізаторів, а також про 
роль первинної комсомольської організації у 
проведенні імісговної ідейно-виховної та куль
турно-масової роботи серед сільської молоді.

Наша делегація познайомилася з роботою І 
життям молодих механізаторів Добрудж;, ви
вчала досвід окремих колективів. Побували ми 
в молодіжних колективах аграрно-промисло
вих комплексів Тошева, Шабла, Каварин.

Плідну роботу провели учасники шос
того засідання клубу. Зустрічі ці запа
м'ятаються на все життя, кожного учас
ника засідання вони збагатили досвідом, 
який стане корисним у подальшій спіль
ній роботі, розширять співробітництво 
кіровоградських і толбухінських хлібо
робів у питаннях виховання молоді, 
виконання завдань XXV з'їзду КПРС та 
XI з’їзду БКП.

И
У
и цель у нас с тобой одна.

М. ЖУК, 
завідуючий відділом робітничої і 
сільської молоді обкому ЛКСМ 
України, учасник шостого засідан
ня міжнародного клубу молодих 
механізаторів.

На фото:
ф Меморіальна дошка на будинку а 

місті Несебр. де жив партизан затону 
«Народен юмрук> Димнтр Шініімаїїідои;

Пам’ятник воїнам Радянської Армії 
в Софії.

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Над 
годні 
тридцять другу 
дієтичної революції — День свободи, здо
бутий ціною життя багатьох патріотів, які 
повстали проти фашистських загарбників. 
У селах, містах височать обеліски, на по
стаментах яких напис: «Той, хто загинув у 
бою за свободу, не вмирає». У пам’яті 
людсьхій герої живуть другим життям, 
ім’я якому — безсмертя.

На високих трасах спокійно, як І пялежіїть. 
Олександр уважно стежить за приладами, дослу- 
хог.ується до неба — псе у нормі. Він міцний, 
світлоокий. Молодий. У пам’яті сплпп учорашній 
вечір дружби у сімейному колі Гіренків, иодумкч 
посміхнувся і раптом у навушники увірвалось 
швидке, несподіване і тривожне: «Лівий двигун 
відмо іив... втрачаю висоту... приймаю рішення 
робити посадку на одному двигуні...»

Спокій наче рукою зняло. «Там. у небі, виму
шено одважнлись на ризик, і пін теж має пирі- 
ш у вати. адже він керівник польоту». Думки ми- 
готя'.ь блискавично: «необхідно дати розворот на 
пнаціг'«чому двигуні...», «вибрати варіант ешело
ну...», «наіікоротипііі шлях на посадку...», «попе
редити аеродром...». «а, можливо, відключити 
другий двиїуи і спланувати?» Він має прнйцпти 
рішення. Тут, на землі, в його руках, образно ка
жучи, радянське небо. Небо, котре вій. болгарин, 
так полюбив. Небо його друзів. Небо його лолі.

I туди, у небезпеку, він порину и душею. Всі 
знання, набуті за три роки навчання в Кірово
градському льотпс-штурманському училищі, весь 
досвід, все серце — туди, на допомогу друзям. 
«Аварія» ліквідована — керівник .задоволений. 
І нього разу курсант Цветапов у тренажерному 
класі на «відмінно» склав іспит.

Авіаційне містечко нині буяє зеленню, різно- 
барв’ям квітів і теплом. Леліє душу по тільки 
бабине літо, п й людське — щедре і нсскіїїчене 
тепло.

— Ми з товаришами відчули його одразу, як 
тільки приїхали з Болгарії на навчання, —. гово
рить Олександр.

— Цс перше, з чим і и зустрівся на нашій зем
лі, — вступає у розмову Ангел Ангелов, який кіль
ка днів тому прибув до льотно-пітурманськсго 
училиша. — Знаєте. — веде він далі, — завжди 
розмірковуєш, коли їдеш у далекий край: а як 
тебе зустрінуть, як там буде. Зараз я спокійний: 
не так гостро відчуваю розлуку з рідним домом, 
бо потрапив у коло щирих друзів: я вважаю, ию 
небо у нас спільне.

Ангелу ще починати і закінчувати училище. А 
ось Олександр — стародиїл. Через кілька міснців 
стажування у Ленінграді, а потім — напружені 
робочі будні у рідній Софії.

5 учи*
_____ ______ _ доброю славою, — 

’розповідає Олександр. — Про це не раз згадував 
генеральний директор Болгарської авіаційної 
фірми «Балкан» Щерю Щерсф.

Майбутній льотчик захоплено говорить про 
своїх вчителів, икі навчили його розуміти небо. 
Всім їм велика дяка за науку. А особливо — 
класному керівникові Нелі Петрівні Мамошипій.

— Бона викладав російську мову. А завдяки 
цій мові ми краще і глибше зрозуміли своїх ра
дянських друзів. Це найважливіше наше на
дбання.

І він згадує про численні вечори дружби за три 
роки навчання, про «Червону зірку», дослідну 
сільськогосподарську станцію, школи Кіровогра
да, де їх зустрічали хлібом-сіллю, як водиться І 
па Гіою батьківщині. Про спільні комсомольські 
турботи в училищі. Про диспути, концерти, про
читані книги, переглянуті вистави.

Усі хлопці — дно? з Софії — Олександр Цве- 
тапоіі І Еміл Цепов. котрий приєднався до нашої 
розмови пізніше. Ангел Ангелов з Варни по при
їзду в Кіровоград не знали один одного. Тут во
ни познайомились, потоваришували. Багато п них 
виявилося спільного: служба в армії, любої» до 
писі, до небесної професії. Повернуться вони до
дому. працюватимуть у різних куточках Болга
рії. Та дружбу, що народилась на нашій ?
мальовничому і затишному льотному мієтс у. 
пронесуть крізь життя. Як несуть її багато • 
попередників, які побували тут. їх з єднала її« 
земля, здружило наше небо.

Ю. КАМІНСЬКИЙ,;
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Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.

неділю куплю. Трохи лишилося гро
шей, та може хтось принесе в село 
сірників та солі... Збігай до Тимо- 
щпхн, візьми жару. Тільжі ж кало
ші вступи!..

Пі останні слова наздогнали ме
не, коли я вже перестрибнув поні
вечений бузок. Навіщо мені ті ка
лоші — вссодно обидві на ліву но
гу. Та ще поки ноги пообмотуєш 
ганчір’ям... Набрав у тітки Тїімо- 
щнхн жару і чимдуж босяка по сні
гу назад, додому. А клоччя вже 
загорілося. Блиснуло полум’я. Тоді 
хапаю жарину, перекидаючи з до

ПАТРОНИ
---- --------- -------------снога з,

ИДЖУ на скрині, нап’явши па 
коліна конопляну сорочку, 

дмухаю на замерзлу шибку: скоро 
з-за хати баби Олени покажеться 
мати, черевики з базару принесе. 
Тоді і па льоду ковзатимуся, і го
робців полохатиму під стріхою. 1 в 
сніжки гратиму з хлопцями. Он во
ни вже біля Тнмоіцнхи бабу сніго
ву ліплять. А я виглядаю лгатір з 
базару — черевики принесе. Тоді і 
я вийду на вулицю.

Аж ось Микола Шпак свиснув, і 
хло.чці розпурхалися, мов горобці,— 
хто куди. З провулка висунула здо-. 
ровсіша крита 
машина. І повзе 
прямісінько до 
нашого бузку. 
Уже, бачу, пів
куща під колеса
ми. Такий гарний 
бузок, так славно 
розцвітав навесні, 
а тут за мить 
його понівечено.

Під вікнами — гуп-гуп-гуп... За
тарабанило в двері, вовтузиться в 
сінях, клямки не може намацати. 
Я сиджу на скрипі, нап’явши па 
коліна конопляну сорочку, матір 
виглядаю. До хати вдерлися двоє з 
автоматами па грудях, у військовій 
формі. Один підходить до мене:

— Мальтшік?
Другий присів на лежанці.
— О, будіт карашьо! Тапіть бу

дім...
Через кілька хвилин залишили ха

ту. Машина знову позадкувала че
рез бузок і зникла у вуличці за ха
тою баби Марії. А я дмухаю на за
мерзлу шнбйу: скоро мати череви
ки принесе. Надворі гарно-гарно, 
тихо-тихо. Розкружлялнся лапаті 
сніжинки, шибки почали розмерза
тися. Білим пухом причепурюються 
почорнілі кучугури під "муром. 
Швидше б чати прийшла..

Захурделило Вже ледь видно 
Оленину хату, з-за якої показалася 
людська постать. Мати! Плету в 
долоні — черевики несе. А вона вже 
підтюпцем поспішає, ніби вгадує 
мої думки і бажання. Зайшл і в ха
ту, глянула па мене якось пригні
чено, кинула г.ід лавку старенький 
мішок.

— Візьми ось, — простягнула 
Шматочок макухи. — Бо прийдуть 
паразити... Пізніше затірку звари
мо, я трішки боровша куняла.

— А черевик::? Я до хлопців 
хочу...

— Нема черевиків. 1 базару не 
було, людей порозганяли... Па ту

лоні в долоню. Мати дістає іцс 
клоччя і починає роздувати. Я до
помагаю: «Ху^ху-ху-у...». Аж кола 
перед очима. Та ось вже у лежанні 
потріскує сухе кукурудзяне бадил
ля. Маги взяла конопляного руш
ника і перев’язала мені голову.

— Іди на лежанку, під рядно, а 
я дерези внесу.

Насунула того бадилля повну ле
жанку і хутко затулила ганчір’ям 
комина. Перев’язала і собі голову 
й примостилася на краєчку дерев’я
ного ліжка. Враз по хаті заснував 
дим. Такого надійшло — хоч соки
ру вішай. Коли це під вікнами: 
гуп-гуп-гуп!.. Уже . біля дверей 
хтось вовтузиться. В сінях чуже 
белькотання. Раптом двері відчини
лися і в хату донеслося:

— Ф-фу-у! Не карош! Тіф!
Під вікнами потупотіло, аж шиб

ки забряжчали.
Мати піднялася з ліжка, впиняла 

ганчір’я з комина, повідчиняла две
рі і підійшла до вікна.

— Ось тобі! — тицьнула в шибку 
дулю. — Ось вам квартира, душо
губні! Такий бузок понівечили! 
Харцизяки прокляті! Притулок шу
кають.. Скоро знайдете, під муром 
у дерезі...

...Цілий тиждень не показували 
носа до нашої оселі. Якось мати 
пішла до криниці, а крита машина 
Знову загуркотіла під вікнами, так 
само безжалісно підгрібаючи під 
колеса бузок. Зупинилася біля са
місінького порога. «Квартиранти» 
почали заносити до хати свої речі. 

Повновладно хазяйнують на по-

двір’ї, стріляють у курей. Згодом 
позабирали котьолкп і десь подали
ся. А я хутчій до машини. Розчи
нив задні дверцята, а там — наси
пом патрони. Нагорнув повну па
зуху.

— Що то в тебе? — питає мати, 
розпалюючи в печі.

— Цяцьки.
— Які цяцьки? — смикнула за со

рочку, і патрони зацокотіли по всій 
долівці. — Ой, боже мій! Потрап
лять у ніч — хату рознесе. А як оті 
біснуваті гітлерякп побачать, зна

єш, що буде!? 
Аііу залазь на 
піч і щоб я тво
го духу не чула...

Недовго наша 
хата була при
тулком для чу
жинців. Через 
кілька днів прибіг 
Онпсько і каже:

— Давайте, поки їх немає, зби
райтеся і йдіть у погріб до баби 
Фросшін. Уночі з київського шляху 
паші наступатимуть. Такс буде тар- 
таеєніє... А я тим часом попропо
люю скати в оцій тачні. Може, так 
і залишиться тут. Колись диво
висько. буде. 1 патрончики треба 
поцупити. Вони тут зайві.

— Ой, що ж це буде, — витирає 
сльози заклопотана мати, простя
гаючи мені пошарпану ватянку. — 
Бери оно трохи сухарів, а я замо
таю Колю в рядно.

ІН-ш-шш... Заппіпотілп колеса.
Дві ночі всім кутком просиділи 

ми в Фросииипому погребі. Дві но
чі той берег Висі клекотів од стра
шенних вибухів. Наступали паші.

Швидко почали сповзати сніги, 
дедалі припікало весняне сопне. 
Вже й земля запарувала.

— Пора город копати. Біжи до 
Тимошихи за лопатою та допомо
жеш мені. — витирає спітніле чоло 
мати. — Бо й у поле скоро йти.

Почали мн копати город.
— Ось Ззідсп, — натиснула ста

ренька па лопату.
1 раптом — брязкіт... Мати ви

вернула з грунту купу позеленілих g 
патронів, які того березневого ран
ку відібрала у мене. По її лині ко
тилася сльоза.

— А ти добре зробив тоді, шо 
намацав їх... Скільки б могло заги
нути безневинних людей від цих 
цяцьок...

Іван НАЗАРАТІЙ.
Село Жсвапівка 
Иовоархангельського району.

Кіровоградська «Зірка» 
нині вважається однією з 
провідних команд на Ук
раїні. І міжнародні зустрі
чі наших земляків входять 
славною сторінкою у їх 
спортивну біографію. Се
ред суперників кірово- 
градців—колективи 9 дер
жав світу: молодіжна
збірна Німецької Демо
кратичної Республіки, че
хословацький <Слован», 
польська <Лехія», «Омо- 
нія» міста Нікозія, що на 
Кіпрі, «Кохах» міста Ду- 
найварош з Угорщини, 
французька «Фрі», італій
ське <Ареццо», команда 
Лівії, «Добруджа» міста 
побратима Толбухіна та 
багато інших сильних 
команд. Із 16 зустрічей 
вони виграли десять, три 
звели внічию і три про
грали.

Минулого понеділка 
трибуни стадіону спортив
ного клубу «Зірка» бу
ли заповнені. Тут про
ходила міжнародна това
риська зустріч між госпо
дарями майданчика та 
командою з міста Горна- 
Оряховиця з НРБ. Приєм
но те, що цей матч відбув
ся напередодні національ
ного свята болгарського 
народу — тридцять дру
гої річниці Соціалістич
ної революції у Болгарії.

Гра розпочалася обо
пільними атаками. Перша 
половина була насичена 
гострими моментами, але 
добитися бажаного ре
зультату командам так і

не вдалося. Другий тайм 
також був насичений ці
кавими комбінаціями і 
проходив дещо з перева
гою господарів поля. На 
61-й хвилині Віктор Сте- 
ценко відкриває рахунок, 
а через шість хвилин по 
воротах болгар сильно 
б’є Валерій Середов, і 
м'яч, торкнувшись захис
ника гостей, влітає в сіт
ку воріт. Атак» наших 
земляків не вщухають. За 
сімнадцять хвилин до кін
ця поєдинка гості пору
шують правила у своєму 
штрафному майданчику, 
за що було призначено 
одинадцятиметровий удар. 
Його чітко реалізував 
Андрій Карпюк.

Фінальна сирена судді 
республіканської катего
рії москвича Олександра 
/Аушкоаця, який чітко 
провів матч, пролунала, 
коли рахунок був 3:0 на 
користь «Зірки». Цс — 
одинадцята перемога' у 
сімнадцяти зарубіжних 
зустрічах.

Обласною радою ДСТ 
«Авангард» і президією 
спортивного клубу «Зір
ка» було встановлено деа 
призи кращим гравцям 
цього поєдинку. За рі
шенням жюрі їх вручено 
капітану ко/ланди болгар 
Енчо Атанасову та кіро- 
воградцю Юрію Касьон- 
кіну. Присутні тепло ві
тали нагороджених.

В. ШЛ БАЛІВ.

ПЕРШИМ СЕРЕД ПЕРШИХ

Було пс у 1925 поці. Чем
піон світу Капгбланка. який 
тоді гриїхгв у нашу країну 
на московський иі'лііпролннЛ 
турнір, давав у Ленінграді 
сеанс одночасної гри. П’ять з 
полови :.с:о годин точилася 
вперта боротьба па тридцяти 
дошках. Капаблаика вісім 
партій закінчив внічию, чоти
ри прогриї». осипу партій ви
грав.

Серед чг.’іір’ох перемож
ців був чотирнадцятирічний 
школяр Мишко Ботвинппк,

який надзвичайно блискуче 
провів усю партію.

Капаблаикп поздоровив ле
нінградського піонера. Але чи 
міг він передбачити, що по
здоровляє свого майбутнього 
суперника, що рівно через 
десять ліг хлопчик випередить 
його у міжнародному турнірі 
і стане претендентом па зван
ня чемпіона світу?

...Михайло Ботвшціик (йому 
нещодавно сповилося 65 літ— 
народився 17 серпня 1911 ро
ку в Петербурзі) видатний 
радянський гросмейстер, сьо
мий в історії шахів і перший 
серед радянських шахістів 
чемпіон світу.

Ботвпнник просувався по

шаховій драбині швидко і рів
но. Навчившись у І2 років 
грати у шахи, він вже у шіст
надцять виконує норматив 
майстра спорту, а ще .через 
чотири роки стає переможцем 
VII чемпіонату СРСР. На
ступні гспіхи Ботвинника 
переконливі: він став лідером 
радянських майстрів. За пере
могу у 11 Московському між
народному турнірі, де він взяв 
верх пал екс-чемпіоном світу 
Е. Ласкером. Капабланкою та 
іншими видатними шахістами, 
йому першому із радянських 
шахістів. було присвоєно 
звання гросмейстера.

У 1918 році за рішенням 
міжнародної організації Ф1ДЕ

було пропедспо матч-турнір з 
участю п’ятії паГіпоііуллрпі- 
ших шахістів того часу. Пе
ремогу и цьому турнірі, а з 
нею і звання чемпіона світу 
здобув М. Ботвинник. Почи
наючії л 1918 по 1963 _ рік 
М. Ботріїїіннк був чемпіоном 
світу з шахів (віддаючи не 
звания у 1957 роні В. Смисло
ву і у 1960 році М. Талю).

М. Ботвинник — видатний 
теоретик в галузі шахів. Він 
вніс цінний вклад в теорію 
дебютів. Ного ім’ям названо 
багато дебютних систем.

За видатні успіхи в галузі 
шахів він Нагороджений ор
деном Леніна, орденом Тру
дового Червоного Прапора > 
двома орденами «Знак По*
шани».

Г. ДУБІВКА.
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Колегія Спорткомітету 
УРСР розглянула підсум
ки соціалістичного зма
гання областей та ДСТ за 
перше півріччя 1966 року. 
Фізкультурними органі
заціями республіки під
готовлено 491 майстер 
спорту, 19 400 кандидатів 
у майстри та першороз
рядників, майже два міль
йони спортсменів /ласо- 
вих розрядів, понад 2 
мільйони значківців ГПО. 
Підсумкову таблицю зма
гання фізкультурників 
очолюють Київська мі
ська, Харківська та До
нецька обласні організа
ції. Вони відповідно на
брали по 218—176,5—175,5 
очка. А в Кіровоградської 
лише 59. Це — 23 місце.

Колегія відзначила, що 
фізкультурні організації 
Волинської, Житомир
ської, Кіровоградської та 
ряду інших областей від
стають з темпами розвит
ку фізкультури і спорту.

В умовах' соцзмагання 
враховуються результати 
виступів спортсменів на 
чемпіонатах республіки і

країни. Але представники 
Кіровоградської, Черні
гівської, Житомирської, 
Закарпатської областей 
під час цих поєдинків ви
ступають слабо. Причина 
недоліків — недостатній 
контроль і вимогливість 
облепорткомітетіа та міс
цевих фізкультурних ор
ганізацій. Прийнята коле
гією постанова зобов’язує 
керівників облепорткомі- 
тетів, ДСТ і відомств вжи
ти дієвих заходів для ви
правлення хиб, вказано, 
зокрема, на необхідність 
активізації фізкультурно- 
масової роботи в колек
тивах фізкультури, чіткі
шого проведення змагань 
за програмою II Всесоюз
них спортивних ігор мо
лоді, змагань з багатобор
ства ГПО.

КЛИЧУТЬ СТАРТИ ГПО
У вересні завершується третій етап 

чемпіонату країни з багатоборства 
ГПО на призи «Комсомольской прав
ды». Він проводиться під девізом 
«Від масовості — до майстерності». 
Фінал обласних змагань почнеться 
11 вересня на стадіоні спортклубу 
«Зірка». Відкриття змагань о 9 годині 
45 хвилин.

Редактор М. УСПАЛЕНКОи
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