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0<"д сьогодні — до ювілейної дати 
— 60-річчя Великого Жовтня — 60 
тижнів. Молодь орденоносної Кіро- 
воградщини в єдиному строю учасни
ків змагання за право підписати Ра
порт Ленінського комсомолу ЦК 
КПРС до 60-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції сьогодні за
ступає на вахту «60-річчю Великого 
Жовтня — 60 ударних тижнів ефек
тивності і якості».

ТИЖДЕНЬ ПЕРШИЙ — РОКУ І917.

РЕПОРТАЖ

СйМД
ТРУДОВІ 
БУДНІ

ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ
В цеху нестандартного устат

кування кипить робота. Дру
гу зміну на дільниці товарів 
широкого вжитку секретар 
комсомольської організації 
цеху Володя Семенов розпо
чав з неабиякою радістю: 
старші товариші обрали мо
лодого комуніста до складу 
партійного бюро.

Спілчанська організація цеху 
налічує понед сто чоловік, а 
він ще й очолює зміну цієї 
дільниці. Додайте до цього 
обов’язки члена партійного 
бюро. Роботи більше — ціка
віше.

Розмовляючи про справи 
МОЛОДІ, переходи.мо /ДО теми, 
що, як я зрозумів, зараз особ
ливо хвилює Володимира, усіх 
юнаків і дівчат дільниці, цеху, 
підприємства. Змагаючись за

право підписати Рапорт Ле
нінського комсомолу ЦК 
КПРС до 60-ргччя Великого 
Жовтня, комсомольці цеху 
виступили з ініціативою: від
працювати 60 ударних вахт, 
присвятивши їх славному юві
лею. Який же внесок молодих 
з дільниці товарів широкого 
вжитку?

— Ми не можемо підходити 
формально до цього змагай- 

(Закінчення на 2-й стор.).

ІМ’Я ШЛІФУВАЛЬНИЦІ КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ 
ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ. ЛАУРЕАТА ПРЕМІЇ 
ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ, ДЕЛЕГАТА XXV З'ЇЗДУ 
КПРС ЮЛІЇ ЕВТУШЕНКО ДОБРЕ ВІДОМЕ У МІСТІ, ОБ
ЛАСТІ. ПОВЕРНУВШИСЬ ІЗ ПАРТІЙНОГО ФОРУМУ. ВО
ЛА ВИСТУПИЛА З ІНІЦІАТИВОЮ: ПЛАН ПЕРШИХ 
ДВОХ РОКІВ П’ЯТИРІЧКИ ЗАВЕРШИТИ ДО 6ФЇ РІЧНІЇ 
ЦІ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ. ПІДХОПИВШИ НЕП ПОЧИН. 
ПО-УДАРНОМУ ПРАЦЮЮТЬ ТИСЯЧІ МОЛОДИХ ВИ
РОБНИЧНИКІВ.

НА ФОТО: ЮЛІЯ ЕВТУШЕНКО.
Фото В. КОВПАКА.

ТИСЯЧІ ЮНАКІВ ТА 
ДІВЧАТ КРАЇНИ ВКЛЮ
ЧИЛИСЯ В ЗМАГАННЯ ЗА 
ПОЧЕСНЕ ПРАВО ПІДПИ
САТИ- РАПОРТ ЛЕНІН
СЬКОГО КОМСОМОЛУ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІ
ТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ ДО 60-РІЧЧЯ ВЕ
ЛИКОГО ЖОВТНЯ. ВСЕ. 
СОЮЗНУ ТРУДОВУ АК
ЦІЮ «БО-РІЧЧЮ ВЕЛИКО
ГО жовтня - 60 УДАР
НИХ ТИЖНІВ» ПРОВЕ
ДУТЬ І ТІ. ХТО поки то 
ТІЛЬКИ ГОТУЄ СЕБЕ ДО 
САМОСТІЙНОЇ трудової 
ДІЯЛЬНОСТІ—УЧНІ ШКІЛ, 
ТЕХНІКУМІВ. СТУДЕНТИ 
ВУЗІВ.

НА ФОТО: ОДНИМИ З 
ПЕРШИХ включилися 
В ЛЕНІНСЬКІ І п огляд 
АКАДЕМІЧНИХ ГРУП. 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ 
ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ. ЧЕТ
ВЕРТОКУРСНИКИ УКРА
ЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 
ФІЛОЛОГІЧНОГО ФА
КУЛЬТЕТУ КІРОВОГРАД
СЬКОГО ПЕДА ГОП 41ІО- 
ГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ 
О. С. ПУШКІНА.
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Понад сто комсомоль
ців і молодих трудівників 
працюють на нашому за
воді. Нині вони, обгово
ривши листа Генерально
го секретаря ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєва харків
ським буряководам, цук- 
роЕикам і транспортни
кам, намічають нові ру
бежі. Які резерви збіль
шення виробництва цукру 
на нашому підприємстві? 
Це і краще збереження 

буряків, і підвищення про
дуктивності праці, і поліп
шення технології, і висока 
організація робіт.

/Аинулого року за добу 
підприємство переробля
ло 2650 тонн цукрових 
буряків, а нинішнього — 
на 50 тонн більше. Під
тримуючи харків'ян, бе
ремо підвищені соціаліс
тичні зобов’язання. Ви
робимо на 200 тонн цукру 
більше, ніж планували.

Г. БАДГ.Р, 
головний інженер 
Ульяновського цук
розаводу.

ЯКОСТІ
Лист Генерального сек

ретаря ЦК КПРС тоеариша 
Л. І. Брежнєва робітникам, 
колгоспникам, інженер
но-технічним працівни
кам, партійним, профспіл
ковим і комсомольським 
організаціям радгоспів, 
колгоспів, об’єднань «Сіль
госптехніка», цукрових за- 
еодів, транспортних під
приємств Харківщини ви
кликав у молодих трудів
ників району нову хвилю 

трудового піднесення. 
Юнаки і дівчата жваво об
говорюють патріотичний 
почин харків’ян, розгор
тають соціалістичне зма
гання за своєчасне і якіс
не збирання, вивезення і 
переробку цукрових бу
ряків нинішнього вро
жаю.

В усіх колгоспах і рад
госпах, транспортних під
приємствах створені пости 
якості,

В. БОДНАР, 
інструктор Гайворон- 
ського райкому ком
сомолу.

НОРМА
НЕ МЕЖА

З почуттям щирої радості 
сприйняли ми лист Леоні
да Ілліча Брежнєва з по
бажанням у роботі нових 
успіхів буряководам, цук
ровикам і транспортникам 
Харківщини. Всі еод’ії на
шого підприємства, які 
транспортуватимуть коре
ні на завод, переглядають 
планові завдання. Молоді 
водії Анатолій Панченко, 

Анатолій Бойко, Віктор 
Пилипенко зобов’язалися 
перевезти коренів у пів
тора раза більше, ніж 
зобов взувалися. Я маю 
намір за перші 15 днів 
при плані 800 тонн пере
везти 1000 тонн, а всього 
доставити понад план на 
завод 700 тонн цукрових 
буряків.

М. ПИЛИПЕНКО, 
водій Голо канівського 
автотранспортного під
приємства № 10033,
кандидат в члени 
КПРС.

е о и а д ЬНЕ КОЛО НАДІЙ
. Л * . •!

В КІРОВОГРАДІ ВІДБУЛИСЯ ОБ
ЛАСНІ ЗМАГАННЯ З БАГАТОБОР
СТВА ГПО НА ПРИЗИ «КОМСО
МОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ».

Рекорд був одразу — ще 
під час першого етапу цих 
поєдинків — рекорду ма- 
соносгі, бо на старій шіхо,- 
дин кожен комсомолець, 
кожен піонер. 1 там, де 
комсомольські та фізкуль
турні активісти вміло орга
нізували змагання, до шіх 
була причетна вся молодь. 
В одному ли(ве Доброве- 
личківському районі на

старти з багатоборства ГПО 
вийшло майже 9 тисяч юна
ків і дівчат. В Олександрії 
під час першого стану чем
піонату 1700 чоловік робіт
ничої та учнівської молоді 
стали значківцями.

І ось третій етап — об
ласні фінальні поєдинки. Ці 
змагання проводяться під

(Закінчення на 4-й стор.)« ОСЬ ВОВН - .ЧЕМПІОНИ ОБЛАСТІ З БАГАТОБОРСТВА ГПО НА ПРИЭИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ».



З стор вересня 1970 року

(Продовження.
Поч. на 1-й стор.).

ня, —- сказав Семенов. — 
Досвід підказує: потрібні орі
єнтири. І щоб так: сьогодні —■ 
рекорд, завтра — норма. Зно
ву рекорд. Пропонуємо один 
день тижня зробити днем най-

вищої продуктивності І ЯКОСТІ 
праці. А по ньому будемо рів
нятись, прагнути зробити удар
ною ко>кну хвилину, годину.

На недавніх комсомольських 
зборах спілчани цеху говори
ли про свої ще невикористані 
можливості. І, природно, мова 
йшла про якість продукції. 
Жалюзні штори, які виготов
ляють на дільниці, надходять в 
усі куточки країни, зокрема, в 
Москву, Київ, Прибалтику. Зда
валося б, не основна продук
ція, а і від її якості залежить 
авторитет підприємства.

Молоді трудівники дільниці 
мають хороший досвід бороть
би за високий гатунок виробів. 
У минулому році разом з усі
ма юнаками і дівчатами заво-

ду вони звернулися до молоді 
Кіровоградщини із закликом: 
«П’ятирічці ефективності і якос
ті — робітничу гарантію». Для 
них це стало справою робітни
чої честі. Якщо минулого року 
рекламації надійшли на де
сять процентів продукції, то 
нинішнього одержали тільки 
одну.

Але суть цієї боротьби саме 
в тому, щоб претензій до ви
робів не було взагалі. Нині 
кожен член колективу дільни
ці вважає це своїм першочер
говим обов’язком. Слюсар- 
складальник Петро Будаква, 
маляри Ольга Мотайло, Галина 
Стороженко та інші молоді 
робітники здають роботу тіль
ки з першого пред'явлення.

Знову й знову — схвильова
ні виступи молодих робітників: 
ділові пропозиції, зауважен
ня, особисті плани. Групком- 
сорг дільниці Світлана Токар:

— Змагаються між собою 
зміни, очолювані Володими
ром Семеновим і Миколою 
Шандором. Колективи, рівні за 
силами, перемагають по чер
зі. Гадаю, трудове суперництво 
між ними буде дієвішим, коли 
фактор якості при визначенні 
переможця матиме більшу 
вагу.

— Продуктивність праці по
рівняно з тим же періодом 
минулого року зросла на 10 
процентів.

— Цього мало. Будемо під
вищувати професійну май
стерність.

Перед тим, як стати на удар- 
ну вахту, кожен член колекти
ву взяв підвищені соціаліс
тичні зобов’язання, визначив 
конкретні особисті завдання.

У ході змагання на спеціаль
ному стенді фіксуватимуться 
щоденні результати, сюди за« 
носитимуться імена перемож
ців. Юнаки і дівчата вивчати
муть праці В. І. Леніна, мате
ріали XXV з їзду КПРС, доку
менти партії, історію Жовтня. 
І працею своєю вноситимуть у 
трудові будні святковість.

с. тишко, 
плавильник заводу чистих 
металів імені 50-річчя 
СРСР, керівник Світло- 
водського корпункту «Мо
лодого комунара». у’ •

О Естафета 
сімнадцятого—* 
трудовому 
натхненню 
сімдесятих?

• Ударна вахта 
світловодських 
комсомольців

О Червонозорі »ці:
ШОКОЛЗ 81 пл 
батьків й дітей

£ людина Країни Рад

СПРАВИ 
БАТЬКІВ І

СЖНЇЕ

ВЛАДА-НАРОДУ!
Революційні події

на Кіровоградщині

Ви не бували в музеї історії нашого заводу? При 
нагоді обов’язково ’завітайте. Численні фотографії, 
документи розкажуть про минуле і сьогоднішній день 
найбільшого па Кіровоградщпні підприємства. І якщо 
зустрінете тут групу юнаків, знайте: молоде попов
нення дружної сім’ї червонозорівців знайомиться 5.-- 
його славною біографією. Стало традицією, що тру« л 
довий шлях новачки починають з відвідування музею.

Ліспі ж пам’ятаються розповіді старих робітників 
про знущання, які чинили над ними ельвортівські 
майстри, про боротьбу трудящих за кращу долю. Ми, 
вчорашні учні фабрично-заводського училища, слуха
ли, затамувавши подих. Дивно було чути таке.

Повоєнні роки. Завод у руїнах. У перші лави тих, 
хто відбудовував підприємство, стала молодь. Нелег
ко було. Та підняли з руїн «Червону зірку», пішли 
перші сівалки.

Зараз не впізнати заводу. На місці, де колись був 
пустир, гудуть у робочому ритмі МСЦ-2 і цех ков-. 
кого чавуну. Притягує погляд корпус № 90 — спра
ва рук комсомольців 70-х. А як змінилася техніка!. 
Замість дідівських верстатів у цехи прийшло найсу
часніше устаткування. Раніше ми й мріяти про це 
не могли.

Вранці 26 лютого (11 березня) за 
закликом більшовиків у Петрограді по
чалося збройне повстання. 27 лютого 
воно охопило все місто. Самодержав
ство було скинуто. «В декілька днів, — 

. писав В. І. Ленін, — Росія перетвори
лась в демократичну буржуазну респуб
ліку, більш вільну в обстановці війни,— 
ніж будь-яка країна в світі».

Березень 1917 року. Центральна пло
ща Єлисаветграда нагадує схвильоване 
море. Це робітники заводу Ельворті 
прийшли на загальнозаводський мітинг. 
Оратор з трибуни голосно зачитує від
речення царя. Із натовпу вириваються 
багатоголосі крики «Ура!», «Геть уряд!», 
«Кровопивець нам не потрібен!»

Тут же вирішено створити Раду ро
бітничих і селянських депутатів. Для 
організації виборів до Єлисаветград- 
сько! Ради з інших підприємств і вій
ськових частин зиділили ЗО робітників. 
Сьомого березня Рада робітничих де
путатів у місті була створена, а через 
кілька днів вона об'єдналася з Радою 
солдатських депутатів... Але більшість 
місць дісталось представникам дрібно
буржуазних партій, меншовикам, есе
рам.

У березні 1917 року в Єлисазетграді 
було всього 12 більшовиків, які вийшли 
З підпілля. У квітні на заводі Ельворті 
(Створюється більшовицький осередок. 
Ядро його склали колишні солдати Три- 
фон Гуляницький, Володимир Бондарен
ко, Костянтин Скульський. Уже в травні 
визріли перші плоди їхньої агітаційної 
роботи. Під тиском робітників заступни
ка керуючого заводом і майстра ливар
ного цеху, які відзначались особливою 
жорстокістю у ставленні до робітників, 
було звільнено, А майстра слюсарного 
цеху Твердоступа робітники тачкою ви
везли у мішку за ворота і викинули. 
Справді, місце таким на смітнику історії!

25 жовтня (7 листопада) з Петрограда 
над усією країною зійшла жовтнева зо
ря свободи. На цей час владу на Україні

захоплює Центральна рада, Розпочалася 
війна «вільних козаків», «гайдамаків» 
проти селян, які піднялися на боротьбу 
за землю. Вже 5 грудня селяни Леле- 
ківської волості постановили: «Не визна
вати влади Центральної ради, яка захи
щає інтереси поміщиків і капіталістів. 
Землю у поміщиків ми всеодно забере
мо. Признаємо тільки владу Народних 
Комісарів».

Перший Всеукраїнський з’їзд Рад, 
утворення Радянського уряду різко змі
нили співвідношення класозих сил на 
Україні на користь Радянської влади, 
Проте на півдні України, хоч більшови
ки і мали переважний вплиз у робітни
чих, селянських, солдатських масах, але 
він не був організаційно закріплений 
своєчасними перевиборами. Есери та 
меншовики з перевиборами не поспіша
ли. Маючи у Радах більшість, незважаю- 
чи»на протест більшовиків, трудящих 
мас, вони продовжували співробітнича
ти і підтримувати Центральну раду та її 
органи на місцях. Тому 19 грудня 1917 
року робітники заводів Єлисаветграда 
прийняли резолюцію: «Вважаючи діяль
ність нашої Ради недостатньо револю
ційною у боротьбі зі спекуляцією, сабо
тажем і загальнодержавною розрухою, 
ми вимагаємо негайних перевиборів 
Рад, які зараз не виражають волі широ
ких робітничих мас, ми вимагаємо, щоб 
вони повністю стали на захист інтересів 
робітників, солдатів та селян, щоб тут, 
на місці, проводились декрети і поста
нови Ради Народних Комісарів». (Газе
та «Известия», Єлисаветград, 10 грудня 
1917 р.).
-Під час перевиборів до Ради зід за

водів були обрані лише робітники-біль- 
шовики, або ж безпартійні, що стояли 
на більшовицьких позиціях. До президії 
Ради увійшли Т. М. Гуляницький, Я. Г, 
Шканд, А. М. Поволоцький, членами 
виконкому — М. X. Чернишов, К. А. 
Скульський, В. М. Спренжин, І. С. Мо- 
гилевський, Я. I. Щерба та інші.

★ тільки ЙОДЇЯ

РІК 1917-

4 БЕРЕЗНЯ — Робітники 
заводу Ельворті (нині «Чер
вона зірка») направили а 
Єлисавстградську думу де
легацію в складі 15 чоловік 
з вимогою опублікувати по
відомлення про події в Пет
рограді.

7 БЕРЕЗНЯ—Збори упов
новажених місцевих заво
дів і фабрик постановили 
організувати Раду робітни
чих депутатів.

1 ТРАВНЯ — Відбулися 
Першотравневі демонстрації 
в містах Єлисаветграді, Боб- 
рпнці, у селах Глодоси. Но
ва Прага.

4 СЕРПНЯ — Селянами 
НовоухраїнськоТ волості за
хоплена поміщицька земля.

7 ВЕРЕСНЯ — Збройні су
тички юнкерів з солдатами 
о м. Єлисаветграді.

17 ВЕРЕСНЯ — Перші ор
ганізаційні збори членів 
РСДРП більшовиків.

23 ЖОВТНЯ — Опубліко
вано повідомлення про по
валення Тимчасового уряду.

7 ЛИСТОПАДА — мітинг 
селян Балашівкн Єлисавет- 
градського повіту. Ухвалено 
резолюцію з вимогою не
гайної передачі всієї влади 
Радам робітничих, солдат
ських .1 селянських депута
тів.

23 ЛИСТОПАДА - збори 
робітників, робітниць, сол
датів і солдаток міста Єли
саветграда ухвалили резо
люцію про визнання влади 
Ради На родив х Комісарів.

Іноді доводиться чути: нс та стала молодь, от у наші ча
си... Невірно цс! Двадцять дев’ять років працюю начальни
ком ремонтно-механічного цеху, на моїх очах ставало на 
ноги не одне покоління юнаків і дівчат. Такі ж воин, якими 
і .ми були колись. Неспокійні, гарячі, завжди у стремлінпі 
до кращого, передового. Спитайте будь-кого, чи задоволе
ний нін організацією виробництва. Відразу ж сотні претен
зій. А це добре, прекрасно, їм писати нові сторінки історії 
заводу. Естафета ветеранів перейшла в надійні руки.

Напередодні XXV з’їзду партії комсомольсько-молодіжна 
бригада різчнків ковальсько-пресового цеху Леоніда Арте- 
менка виступила з ініціативою: «XXV з’їздові КПРС — 25 
понадпланових сівалок щомісяця!» її підхопили молодіжгЛ-^. 
колективи усіх цехів І дільниць. Байдужих не знайшлося. % 
1 замість 50 випустили 70 посівних машин. Коментарів, гаь 
даю, не потрібно.

А подивіться, як працюють комсомольці в цехах, 
Трудовими звершеннями славиться комсомольсько- 
молодіжна бригада формувальників цеху сірого ча
вуну, очолювана Олександром Даценком. Знову ж 
такії першими на заводі члени колективу Леоніда 
Артеменка підтримали почин бригади, яку очолює 
Герой Соціалістичної Праці, делегат XXV з’їзду 
І\11РС О. О. Кошурко, і запропонували розгорнути 
змагання за право підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу Центральному Комітету КПРС до 60-річ-. 
чя Великої Жовтневої соціалістичної революції.

На заводі стало звичним, що поруч батька часто 
працює син. Як стало звичним і те, що син у роботі 
не поступається перед батьком.

Про молодих трудівників «Червоної зірки» можна 
говорити чимало хороших слів. Але красномовніше 
промовляють їхні діла. Діла творців майбутнього.

Л. СНІГУР, 
начальник РМЦ кіровоградського орденів Тру
дового Червоного Прапора і Жовтневої Рево
люції заводу «Червона зірка».

в» збройного .»=.,«■ -«»М.мер»., 

складального це,у.М0₽іальиа Дошка «а фасаді мехаао- 
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СЬОГОДНІ 

сповнюється

Люди, події, час

Ж^ОГО не посміли вбити відразу після арещ- 
" ту. Дуже вже великий авторитет цієї 
людний у світі. Тоді хунта вирішила пред'я
виш Луїсу Корвалану фальшиве звинувачен- 
**я “ ,Участь >’ підготовці так званого «плану 
лет III», який, за словами піночетівської га
зети сКронІста», мав па меті знищити лідерів 
опозиції, старших армійських офіцерів. У дер
жавній зраді обвинувачувались він. Генераль
ний секретар Компартії Чілі — Луїс Корва-

„Молодий комунар

ТОВАРИШ 
ЛУЧО
лан, Лучо, як ласкаво зовуть його чілійці, та 
ще ряд комуністів — Хосе Кадсмарторі, Аль
фредо Хойгнанта, Ерік Шпаке, Данісль Бар
тери. Що може бути безглуздіше, примітивні
ше цієї фальшивки?

У вересні 1973 року літаки генерала Лі з’яви
лись над резиденцією президента Сальвадора 
Альенде. Танки Піночета штурмували в цей 
час фабрики і заводи. Палац Ла Мопеда зре
шетили кулі. 11 вересня загинув Альенде, а ще 
через 17 днів світ дізнався про арешт Луїса 
Корвалана. Його ім’я було одним з перших у 
«чорному списку» хунти.

Шістнадцяти літ енн учителя і селянки став 
комуністом. «Уже в ті роки, — згадує член 
Політкомісії Компартії Чілі В. Тсйтельбойм,— 
він дивував нас умінням поєднувати теорію І 
практику, мистецтвом втілювати о життя кон
кретні революційні ідеї. Мені довелося разом 
з ним працювати в підпільній молодіжній пре
сі, де особливо яскраво проявилися ного ор
ганізаторський талант, мистецтво партійного 
журналіста і глибокі знання. Невисокого рос
ту. худорлявий, з орлиним носом, з незвичай
ними очима, які дивились іронічно і водночас 
випромінювали безмежну симпатію, — вій ці
лими днями пропадав то в комсомольських 
осередках, то у профспілкових організаціях».

Лучо — один із творців І керівників чілій- 
ського Союзу комуністичної молоді. А з 1940 
року Корвалана направляють на одну з най
важливіших ділянок — у щойно створений ор
ган Центрального Комітету Компартії Чілі — 
газету сСІгло», яку він І очолив через 5 років.

У 1948 році реакційний уряд Геїісело ВІдслп 
забороняв діяльність Компартії. Луїс Корва- 
лан потрапляв до концентраційного табору 
«Пісагуа*.

Лише через 10 років комуністи вийшли з 
підпілля. Легендарного Лучо обирають Гене
ральним секретарем Компартії Чілі...

Всього трн роки (1970—1973) при владі пере
бував уряд Народного фронту иа чолі з Саль
вадором Альенде. Вони були найкращими в 
досьогоднішній Історії Чілі. Саме тому так 
оптимістично, з вірою в соціалістичне май
бутнє країни звучать нині слова Корвалана: 
«Історія Чілі ще не закінчилась, її кращі ча
си попереду!».

Луїс Корвалан... Нині це ім’я на устах в 
усього прогресивного людства. Своїм життям 
він, безумовно, заслужив таку честь. На весь 
світ пролунала з трибуни XXV з’їзду КПРС 
вимога: «Свободу Луїсу КорвалануІ». І сьо
годні мільйонноголосо її повторюють на всіх 
широтах земної кулі.

ГОЛОС
ЛУЇСА КОРВАЛАНА

Пропонуємо увазі читачів (з деяким скороченням) інтерв’ю 
Італійського журналіста Джанджакомо Фоа з Луїсом Кор- 
валаїюм. пзяте в концентраційному таборі Трсс Аламос (га
зета «Корріере дела Сера» від 2 липня 1976 року).

І, не будемо говорити 
про мене. Поговори

мо краще про товаришів, 
заарештованих за останні 
два місяці, про тих, хто в 
цю хвилину перебуває в 
-’^-‘нку жаху, як називають 
с/даю, відому Віллу Грі- 
мальді, де ДІНА, таємна по
ліція, піддає жорстоким ка
туванням людей. Одному з 
моїх друзів вдалося поба
чити в тюремному лазареті 
члена ЦК Компартії Сезе- 
ріно Лопеса. Кати пробили 
йому барабанні перетинки, 
все його тіло вкрите синця
ми і шрамами.

— Тут вже не арештову
ють людей, а «викрадають» 
їх. Поліція зізнається, що 
затримує кого-небуДь уже 
після того, як його підда
дуть тортурам. Якщо ко
мусь вдається пережити ка
сування і його не добива
ють пострілом у потилицю, 
то лише тоді він офіційно
вважається «заарештова
ним». І немає необхідності 
^«Лратись у далеке минуле,

аби навести приклади, що 
все це існує насправді. Ось 
лише деякі з них: міністер
ство внутрішніх спраз запе
речує арешт профспілково
го керівника Бернардо 
Арайа. Проте 2 квітня його 
затримали разом з дружи
ною і двома онуками у міс
течку Кінтеро, що за 150 
кілометрів від Сантьяго. У 
кінці березня агенти полі
ції, переодягнуті в цивіль
не, затримали керівника 
молоді Хосе Вейбеля, кот
рий їхав автобусом разом 
з дружиною. Через кілька 
днів були заарештовані за
ступник Генерального сек
ретаря Комуністичної пар
тії Віктор Діас та інші ке
рівники партії. Серед них 
Маріо Саморано, інженер 
Хорхе Муньйос і Хуан Май
но. Ні про кого з них немає 
ніяких відомостей. Уряд же 
заперечує сам факт їх за
тримання.

На питання про те, в якій 
стадії знаходиться судовик 
процес, який хунта нама-

гається провести проти ньо
го, Генеральний секретар 
Комуністичної партії Чілі 
відповідає:

— До цього часу ні мене, 
ні моїх товаришів жодного 
разу не допитували. Про
цес, що готує фашистська 
хунта, — ще один судовий 
фарс, на якому відсутні 
свідки, захист і назіть зви
нувачені.

— За період з 11 верес
ня 1973 року хунта фізично 
знищила двадцять чотири 
тисячі чоловік. Шести тисяч 
досягло число тих, чия до
ля невідома. Сто вісімдесят 
п’ять тисяч чілійців вислані 
з країни, або ж самі виму
шені були залишити бать
ківщину. Це досить обе
режні підрахунки, адже ми 
знаходимось у в’язниці і 
не можемо повністю уяви
ти собі всі масштаби цієї 
воістину гнітючої реаль
ності.

— Сьогодні той, хто пе
ребуває в концтаборі, пе
реживає всього лише одну 
з численних бід, котрі зва
лились на мій народ.

— Необхідно посилити 
протести проти злодіянь 
хунти. Весь світ повинен 
знати, що в нашій країні 
кати ведуть свою жахливу 
роботу так само, як наступ
ного ж дня після фашист
ського перевороту.

(АПН).

Спомин про пзонерське літо в

—Л ЮБОВ Іванівно, ну, візьміть мене. Чесно, я вже Н 
*’ дорослий.
Остання надія спалахує на мить яскравим вогни- І 

ком і гасне. Значить, без нього...
А Любові Іванівні І самій трохи сумно. Хіба не розуміє, : 

як то хороше їхати у веселому автобусі, співати з друзями У 
пісень, оітатп сонце І птахів, усміхатися зеленому світові, і 
який пропливатиме за вікном.

Віриться і не віриться, що завтра вранці, коли сонце при
голубить верхівки сосон І вони скинуть з зелених віт теплі 
літні сни, табір буде у дорозі.

Лій їдемо в Полтаву!
Пропливають дні, як білі хмарки у голубому про

сторі. Ніхто ще не думає про останній, прощальний 
ранок, коли все навкруги — і море, і ліс, і наші бу
диночки — побачимо ніби вперше. І тоді ми спробує
мо згадати, чим жили, що веселило і бентежило в 
наше піонерське літо.

Які ж події нам найбільше хочеться повернути?

НАС „ДРУЖБА“ 
ЗДРУЖИЛА!
НАШІ ГОСТІ

Приїздять вони часто. Майже тиждень відпочивала 
група болгарських піонерів. У День солідарності юні 
димитровці разом з першим загоном вийшли на про
полювання лісонасаджень. Зароблені гроші виріши
ли перерахувати у Фонд миру.

Радісно зустрічали піонери делегата XXV з'їзду 
КПРС, слюсаря Олександрійського електромеханіч
ного заводу Миколу Миколайовича Лавриненка. 
Розмова вийшла дружня, серйозна — про робітничі 
професії, честь заводської марки, і про те, як важли
во піонерські роки наповнити корисними, потрібними 
справами.

Ровесники з сусідніх таборів «Чайка» і «Хвиля» 
почуваються у нас як дома. Стали традиційними 
спортивні змагання за право називатись найшвид
шим, найсильнішим, нанспрйтнішим. Пощастило тре
тьому загонові: сам вихователь Віктор Шукайло грає 
з хлопцями в футбол.

ВОЖАТІ
Взагалі, колектив піонервожатих і вихователів, 

очолюваний Любов’ю Лазареіїко, підібрався друж
ний, завзятий. Анатолій Дерев’янко прибув сюди за 
направленням головного підприємства об’єднання. 
Він — підмінний вожатий. Отже, буває практично у 
всіх загонах — від наймолодшого — восьмого, до 
найстаршого — першого. 1 завжди з ним цікаво. Діти 
люблять слухати його оповідання.

Інколи вожаті сперечаються. Без цього не обійтися. 
Наприклад, випускали загонові газети. І кожному 
хотілось придумати щось незвичайне, підібрати такі 
фарби, щоб сторінка радувала око. Газети вийшли 
різні і несхожі. Це, мабуть, і була головна істина, 
яка народжується в суперечках.

Іра КОВАЛЕНКО, 
юнкор.

ТИША.
Фотоетюд С. ФЕНЕНКА.

„Веселі ведмеж^т^ в Білорусії
Під час декади літератури і мистецтва 

Української PCP в братній Білорусії Кіро
воградський обласний театр ляльок був 
гостем юних могильовців.

Почалися гастролі в братній республіці. 
Для маленьких друзів з Білорусії ми при* 
везли дві вистави: одна — наша нова робо
та, вистава «Гусеня» за п’єсою Н. Гернетта 
Т- Гуревич, друга «Веселі ведмежата» за 
и єсою О. Поліванової. Спочатку ми показа
ли їх у дитячих садках, а потім виїхали до 
піонерських таборів, які розташовані в ма
льовничих лісах Могильовщинп. Далі наш 
маршрут проліг др Бобруйська та Гомеля.

За два місяці гастоолей у братній Білору*

сії наші вистави переглянули понад 39 ти
сяч маленьких глядачів.

Наші артисти К. Савчук, Н. Іванова, 
Т. Кияшко, Ю. Ожиганов иа чолі з голов
ним режисером театру О. О. Ішоточкіїїим 
знайшли дохідливі і зрозумілі дітям сценіч
ні засоби вираження.

Для того, щоб довідатись про враження 
дітей від спектаклю, досить було побачити 
в залі захоплені обличчя, почути дружини 
веселий сміх та бурхливі оплески. Після, 
вистави всі юні глядачі були біля сцени. 
Задавали безліч запитапь артистам, нама
гались торкнутися ляльок руками, запрошу
вали приїхати до них знову.

Досі ми одержуємо листи з братньої Бі
лорусії з подякою, малюнками, побажання
ми. Пишуть нам діти різіГбго віку. Вони 
запрошують показати їм нові вистави на
шого театру, бажають нових творчих ус
піхів.

Гінкі наша група готується зустріти новий 
театральний сезон виставою «Ведмежатко 
Рім-тім-ті» Я. Вільковського. До нових зу
стрічей з вами, дорогі наші маленькі гляда
чі, у новому міському стаціонарному при
міщенні театру ляльок, який відкривається 
незабаром.

Л. ЧОРНА, 
артистка Кіровоградського обласного 
театру ляльок.

—З сшор.—., ,
ДЛЯ АМАТОРІВ СЦЕНИ

Читачі, мабуть, пригадають 
розвиток полій ліричної ко
медії Петра Головка «Жени
хи дли наречених» з уривків, 
видрукуваних у «Молодому 
комунарі». Нині ж маємо на
году порадувати читачів, 
зокрема, аматорів сільської 
сцени: видавництво «Мис
тецтво» випустило у світ 
збірник п’єс, під тією ж наз
вою «Женихи для нарече
них» .

«На віку, як на довгій 
нитці: інший раз шиєш- 
шиєш — і нічого, а як ко
ли, то починають вузлики 
в’язатись!» — роздумую
чи, мовить голова кол
госпу Федір Гнатович мо
лодому зоотехнікові, не
випадково здибавши його 
у місті за торгоми лот
ком. Станіслав пробує бо-', 
ронитись, проте сам вчу
ває, що аргументів обмаль. 
Та ще й звістка — нов/іна 
про материн орден тепер 
видається не радістю, а, 
швидше, докором. Остан
ні намагання відбутися 
обивательським: «Риба
шукає, де глибше, а люди
на — де ліпше» заводять 
хлопця у безвихідь. В ньо
му проривається, збуд
жуючи його снагу до тво
рення, рішимість утверди
ти себе в житті, поверну
тися до справи, якій від
дав стільки років навчан
ня у вузі. Молодий спе
ціаліст збагнув, що його 
«залізна філософія» воче
видь поступається життє
вій формулі Федора Гна- 
товича, за якою виходить, 
що людина повинна пра
цювати там, де вона най- 
потрібніша для суспіль
ства.

«Фінансові збитки мож
на підрахувати, а от мо
ральні...». Так мудро оці
нює голова колгоспу вте
чу Станіслава та його 
друзів від землі батьків, 
від тих місць, де виросли. 
Адже «людині, як і дере
ву, потрібен благодатний 
грунт». Зоветься він про
сто: покликання. Відчуває 
досвідчений керівник гос
подарства, що всілякі 

краватки та ескімо — то 
несправжнє для хлопців...

Швидкоплинність сюжет
ної колізії ліричної ко
медії не губиться в по
дробицях. Усі деталі зміс
ту підпорядковані провід
ній ідеї справжнього слу
жіння людям, Батьківщині.

Хлопці не захрясли у. 
круговерті мілизни і дрі
б’язку. Молоді сили зна
ходять не таке собі при
станище, в справді гарячу 
точку прикладання твор
чих зусиль.

Доладно використову
ючи гумор, Петро Голов
ко вміло веде читача (вар
то додати: і глядача! — у, 
збірнику вміщено сценіч
ний варіант Покровського 
народного театру Дніпро
петровської області) стеж
ками езо.х героїв, наших 
ровесників. Подекуди м’я
кі тони оповіді множаться 
яскравішими барвами, ос
танні переливаються у 
ненав’язливий, доречний 
гротеск. Живі мовні інто
нації, широке використан
ня фольклору підсилю
ють художню цінність 
твору.

Читачі пам’ятають, що у 
п’єсі розгортається зма
гання між хлопцями і дів
чатами не де-небудь, а на 
тваринницьких комплек
сах. А от до якого фіналу 
приводить автор своїх мо
лодих веселих героїв (і 
читача, який мимовільно 
проймається симпатіями 
до «женихів» та «нарече
них»), дізнатися можна, 
дочитавши ліричну коме
дію до останнього рядка. 
Можемо повідомити ли
шень, що перед зазісою 
лине весільна пісня.

М. КОЗАЧИМ.
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ВІД

У розпал ювілейних торжеств, при
свячених 200-річчю США, появився 
на світ цікавий документ, що містить 
переконливі свідчення того, які 
лемі сьогодні Сполучені Штати
гуманістичних ідеалів, проголошених 
у Декларації незалежності.

У РОЗПАЛІ ПОЛЕМІКИ
Па відміну від секретних «паперів 

Пентагону» або недавніх викриттів 
ант и конституційної діяльності ЦРУ в 
появі цього документа не було нічо
го сенсаційного.

Як це не раз бувало, в розпалі пе
редвиборної полеміки і взаємних на
падок демократи і республіканці ми
моволі відкривають такі непривабли
ві сторони американської дійсності, 
про які американська преса і тим 
більш пропагандистські служби США, 
як правило, вважають за краще ні
чого не говорити.

Так це сталося н цього разу, коли 
демократи опублікували основопо
ложний документ своєї політики —

стайня злочинності в США. «Беручи 
загалом, злочинність обходиться Спо
лученим Штатам у суму близько 90 
мільярдів доларів на рік, що майже 
відповідає коштам, які ми витрачає
мо на оборону», — вказується у про
грамі.

Але справа не тільки в цій астро
номічній сумі, яка, до речі, в основ
ному покривається за рахунок аме
риканських платників податків. Як 
відмічається в передвиборній програ
мі демократів, безперешкодне зро
стання злочинності серйозно підриває 
віру багатьох громадян США «в мож
ливість спокійно ходити вулицями, 
спокійно жити в мирних і щасливих 
будинках, спокійно працювати».

«Із зростанням злочинності зростає 
і страх, — підкреслює програма. — 
Будинки перетворюються у фортеці. 
В багатьох районах кожного велико
го міста люди бояться виходиш 
вулицю ночами, 
міст злочинність

(Продовження. Поч. на 1-й стор.).

НА КРОСОВІП

на
За межами великих 
зростає ще швидше, 

і в результаті в 
пригородах, неве
ликих містах і сіль
ських районах теж 
уже не можна 
чувати себе 
безпеці».

Причому, як 
уважує програма, 
майже половина 
серйозних злочинів 
припадає на ма- 

■ лолітніх правопо
рушників.

«Проект передвиборної програми де- Явно натякаючи па скандальні по- 
мокрятнчної партії США». І оскільки дії, зв’язані із справою «Уотергейт», 
цей документ затверджено на з’їзді і корупцію серед високопоставлених 
демократів у липні цього року, ми 
дозволимо собі навести кілька витя
гів з нього.

«...Заворушення 60-х років, — го
вориться у проекті програми демо
кратів, — були викликані погіршен
ням умов життя в наших міських 
центрах — крайньою бідністю, вели
ким поширенням безробіття, дуже 
поганими житловими умовами, пога
ною роботою сектора обслужування, 
розгулом злочинності і розвалом сі
мен»

Проте, як підкреслюється далі у про
грамі, «уряди США дуже мало зробили 
для ротв’язання них найважливіших 
проблем нашого суспільства. Ця політика 
ігнорування викриває неспроможність 
словесних запевнень уряду...».

Якщо залишити Осторонь навмисне за
мовчування справжніх — класових і полі
тичних — причин «війни в містах» напри
кінці 60-х років (нагадаємо, до речі, іііо 
до числа цих «заворушень» належать і 
масові виступи американців проти війни 
у В’єтнамі), то вівпаипя, яке міститься у 
програмі демократів, само по собі дуже 
багатозначне.

До того ж виявляється, що не 
тільки в містах, а й у тихій сільській 
Америці існують не менш пекучі 
проблеми. «.Щотижня, — говориться 
в передвиборній програмі демокра
тів. — дві тисячі сімейних ферм зни
кають з рук колишніх власників». 
Інакше кажучи, розоряються і погли
наються великими землевласниками.

200 РОКІВ США

девізом «Від масовості — до майстерності». 
Дійсно, в кожній команді були вже не почат
ківці, а досвідчені снортсмени-розрядннки, які 
тренуються за програмою нового фізкультур
ного комплексу.

Приємно відзначити, що тон у поєдинках за
дали ветерани — люди із заводських цехів та 
колгоспних ланів, які вже багато років зай
маються фізкультурою. Вона для них неабияка 
підмога в праці.

Наприклад, помічник майстра з Світловод- 
ського заводу чистих металів Віктор Кузнецов, 
який виступав у групі «Бадьорість та здо
ров’я», подолав кросову дистанцію 800 метрів 
за 2 хвилини 37,2 секунди (для заліку досить 
З хн. 15 сек.). Серед дівчат, які стартували в 
групі «Фізичне вдосконалення», кілометрову 
дистанцію першою долає кросменка з Кірово
града Олександра Костянтіпіова — 3 хвилини 
04 секунди. І на вогневому рубежі її теж ві
тають: є 84 очка із 100 можливих! Костянтино-

дисглйцп.

ЮВІЛЕЙНІ
ОДКРОВЕННЯ

«ВЕТО» НА СОЦІАЛЬНІ 
ПОТРЕБИ

Демократи обвинувачують респуб
ліканських керівників у тому, ЩО во
ли «терпіли недопустимо високий рі
вень безробіття, накладали вето на 
програми подання допомоги бідним, 
престарілим і хворим, кидали напри
зволяще ветеранів 
мовляли в 
потрібних 
міст...».

Вимушено 
вартості квартплати в США (.30—40 про- 
игнтів віл середньомісячного сімейного 
бюджету'), американські пропагандистські 
службо твердять одначе, що це. мовляв, 
пе проблема, оскільки переважна біль
шість американців живе у власних будин
ках. А ось іііо говориться в передвиборно
му документі демократів: »В останні шість 
років ціни па житлові будинки майяіе 
подвоїлись. У результаті понад три чверті 
американських сімей не можуть дозволити 
собі придбати будинок середньої вар
тості».

Іншими словами, 
наймають житло.

ЗЛОЧИННІСТЬ 
90 МІЛЬЯРДІВ

У незвичайному аспекті розкриває
ться в передвиборній програмі де
мократів і найгостріша проблема зро-

та молодь і від
паданні коштів, надто 
для наших старіючих

визнаючи наявність високої

три чверті населення

ВАРТІСТЮ 
ДОЛАРІВ

службових осіб США, програма де
мократів указує на те, що в останні 
вісім років «наростаючій хвилі зло
чинності було дозволено докотитись 
до найвищих рівнів уряду...».

«КАРАЮЧА ДЕСНИЦЯ»
В «ОКСАМИТОВІЙ РУКАВИЧЦІ»

Сполучені Штати завжди прагнули 
і тим більш прагнуть тепер, у рік сво
го 200-річчя, зобразити себе у вигляді 
поборників демократії і прогресу в 
усьому світі, у вигляді отаких безко
рисливо добрих «американських дя
дечків», шо піклуються виключно ли
ше про благополуччя і процвітання 
інших народів.

Тим часом у передвиборній програмі де
мократів дається зовсім інша оцінка зон- 
нішньополітнчпої діяльності США за остан
ні роки. «Замість того щоб постаратися 
сприяти свободі і справедливості у світі. — 
говориться V програмі, діяльність уряду 
стала сумним свідченням зневаги до прав 
людини, маніпуляцій з метою втручання у 
внутрішні справи інших країн...».

Але б тут. незважаючи на зовнішню різ
кість. «караюча десниця» демократів, по 
суті, одягнена в «оксамитову рукавичку», 
коли врахувати, що за словами про «зне
вагу до прав людини» і «•втручання у внут 
рініні справи інших країн» стоять криваві 
трагедії В’єтнаму і Чілі, підтримка аван
тюр та експансіонізму ізраїльських «ястру
бів», зловісні акції та інтриги ЦРУ в ба
гатьох країнах світу.

♦ * *
Ми аж ніяк не збираємось примен

шувати значення того вкладу, який 
внесла Америка за 200 років свого 
існування в скарбницю людства.

Але не можна лтггиатися байдужим 
до того, що народ, зусиллями якого 
створено найбагатшу країну в світі, 
все ще переживає злигодні, неспра
ведливість, страх та безнадійність, 
зазнає переслідувань і дискримінації 
за ознаками раси, національності, 
статі. Адже навіть сьогодні, в дні лво- 
вікового ювілею, офіційна статистика 
СІІІА змушена визнати, що більше 
семи процентів працездатного насе
лення не має роботи, понад 30 міль
йонів американців живуть за «сму
гою бідності», тобто мають життєвий 
рівень, нижчий від установленого 
офіційного мінімуму. Американська 
преса раз V раз повідомляє про нові 
расові конфлікти.

Як ссе не суперечить гуманній па
тетиці Декларації незалежності, кот
ра гласить, що всі люди створені рів
ними, що всі люди наділені певними 
невід'ємними правами, до яких нале
жать життя, свобода і прагнення до 
щастя!

Ш?

. ТЕНІСНОГО М’ЯЧА ВИ
БУВ В ОДІ ‘

Г) ПІД ЧАС МЕТАННЯ 
СОКИП ПОКАЗНИК "" 
w. ГАЙВОРОНА.

Г) НА ВОГНЕВОМУ РУБЕЖІ.

ва викопує норматив кандидата в майстри 
спорту з багатоборства П1О.

За ЗО метрів треба кинути тенісний м’яч 
гайворонській піонерні Олі Народовці — і бу
де золотий норматив. Але її результат значно 
більший — 48 метрів.

Вже з першого дня змагань було видно, як вміло 
згуртували свою команду фізкультурні та комсо
мольські активісти з Світловодська. Робітники, 
школярі, представники інтелігенції впевнено збіль
шували баланс очок. У кожній віковій групі тут доб
ре натреновані фізкультурники Тож і па всіх етапах 
поєдинків світловодці п числі лідерів. Високі резуль
тати в олсксапдрійців та кіровоградців. їхні показ
ники — це ніби табло змагань усіх значківців, яких 
вони представляють. Бо саме ті колективи, де по-ді
ловому впроваджують в дію комплекси ГПО, і відря
дили в Кіровоград своїх чемпіонів і рекордсменів.

Щоправда, були і прикрощі. Деякі учасники 
поєдинків не принесли жодного залікового 
очка своїй команді під час плавання, кульової 
стрільбії. І це ще один доказ того, що на міс
цях треба звернути увагу на будівництво тирів 
та плавальних басейнів. Представники бага
тьох команд висловили пропозицію, щоб мати 
спеціальних тренерів з багатоборства ГПО. Бо 
траплялося так, що па легкоатлетичному 
комплексі в спортсмена результат блискучий — 
на рівні розрядного нормативу, а в плаваль
ному басейні він ніби у початківця.

Фініш поєдинків був щасливим 
найбільш дужий, загартований, 
чемпіонами області з багатоборства ГПО. Сек
ретар обкому ЛКСМУ В. В. Петраков, голова 
оргкомітету обласних змагань редактор облас
ної газети «Молодий комунар» М. І. Успалеп- 

ко, гдлова обласного спортко» 
мітсту В. І. Галенко вручають 
медалі та вимпели, грамоти і 
дипломи найсильпішим. Коман
дою перемогли світловодці, на 
другому місці — представники 
Кіровограда, на третьому —■ 
Олександрії.

Попереду колони учасників 
змагань шикуються кращі а 
кращих. За програмою пер
шого ступеня найвищі показ
ники в Юрія Ткаченка (Добр^^ 
велнчківський район) і Тетяна 
Пузирьової (Кіровоград), дру« 
того — в Олександра Юрчсчі- 
ка (Голованівський район) та 
Людмили Мукушенко (Світло'- 
водський район), третього — у 
Сергія Варченка та Олени Гу* 
рової (Олександрія), чет* 
вергого — у Петра Куд<£' 
лі (Знам’янськпй район), Ана* 
толія Котенка (Світловодськ^ 
та Олександри Костяптилової 

(Кіровоград), п’ятого — у Віктора Кузнецова 
(м. Світловодськ) та Піни Завершанло (Доб*- 
ровелнчківський район). Це — чемпіони.

М. ШЕВЧУК, 1 
М. СЕМЕНЮК, 

спецкори «Молодого комунара». 1

НАРОДОВОЇ З

ДЛЯ ТИХ, ХТО 
І воин стали

НАГОРОДУ ОТРИМУЄ ОЛЕКСАНДРА КОСТЯН«
ТИПОВА. 4

Фото О. ЛОКАРЄВА, 1 
Л. РІЗПИЧЕНКА, В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

,______________________________________
' 1

«КРИВБАС» —«ЗІРКА»—1:0

Автапділ РУХАДЗЕ, 
коментатор АПН.

Сімнадцять разів зустрічалися між со
бою «Кривбас» і «Зірка». Шість поєдпн- 
.ків закінчилися на користь гірників, у 
шести було зафіксовано нічиї, у п’яти 
сильнішими були кіровоградці. І ось ві
сімнадцята дуель цих колективів. У пер
шому колі наші, земляки забили у воро
та «Кривбасу» два «сухих» м’ячі. Гос
подарі поля намагалися будь-що реабі
літувати себе перед своїми уболівальни
ками і за попередню поразку від полтав
ського «Колоса» — 0:1. З самого почат

?) Наша адреса і теде^о Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой коммунар» — 
орган Кнропогпадекого обкоме 

ЛКСМУ г. Кйоовогппл. t

316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 

комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи—2-45-36, відділу вій» 
ськово-лагріотичного виховання та спорту — 2-46 87,

БК 11427£ Індекс 61197,

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, J 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ку гри розгорнулася вперта боротьба. 
Небезпечні моменти спалахують то біля^.. 
одних, то біля других воріт. Але при-" А. 
цільних ударів у першому таймі гляда
чі, які заповнили трибуни місцевого ста
діону, так і не дочекалися.

По перерві криворіжпі докладають 
більших зусиль, щоб затиснути супер
ника на його половині поля. І на двад
цятій хвилині другого тайму одна з атак 
приносить їм успіх. З рахунком 1:0 на 
користь гірників закінчився цей матч.

♦Кривбас» зараз має у своєму активі 40 очон 
І знову перемістився па перше місце, а друге 
зайняв «Металіст». У нього .39 очок. Харків’я
ни з рахунком 0:2 програли п Одесі місцевим 
армійцям Третій щабель посідає «Суднобудів
ник». У нього .30 очок. Мнкол.зїпні перемогли 
у себе вдома (1:0) полтавський «Колос». На
ни земляки на четвертому місці, у них 35 очок.

Сьогодні кіровоградці грають у Києві про
пущений матч другого кола з столичними ар
мійцями.

В. ШАБАЛІН

ій
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