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ДАВАЙТЕ

за приз «Молодого комунара» «Першій 
молодій п’ятитисячниці Кіровоградщини 
десятої п’ятирічки»» за право одержати 
перехідну «Книгу трудової слави моло
дих доярок Кіровоградщини»!

* 27 січня почалося протягування через 
Дніпро підводної частини газопроводу.

© За перші два дні дюкер наблизився до 
правого берега на шістсот метрів.

Сьогодні ти працюєш на фермі. І якою б звичайною 
та буденною не здавалась тобі ця робота, ти мусиш 
пам'ятати, що виконуєш важливе громадське доручення. 
І тоді люди завжди будуть вдячні тобі за плоди твоєї 
праці. Бо одержати більше молока чи м'яса — це пре
стиж не тільки твій особистий, твого колективу, а всієї 
нашої Батьківщини. Ось чому маєш повсякденну увагу і 
підтримку з боку партії та уряду, які здійснюють усе 
можливе для того, щоб ти зміг на совість виконувати 
свій почесний обов язок перед людьми.

Ти знаєш, що нині у твоїй роботі — найвідповідальні
ша пора. Знаєш, що треба раціонально й ефективно 
використовувати корми, особливо дбайливо доглядати 
тварин, боротися за- кожен надплановий кілограм тва
ринницьких продуктів, за їх найвищу якість. Пам ятаючи 
це, не думай, що хтось має зробити тут більше, ретель
ніше, краще. Ти на фермі господар. Своїми руками і 
розумом повинен зробити все до найменших дрібниць. 
А якщо ти передовик, маєш найвищі показники у зма
ганні, то зобов’язаний допомогти відстаючому. Може, 
нечтільки словом, а й ділом. Тільки тоді можеш пиша-: 
тися своїми успіхами.

Часом буває нелегко. Недарма ж тваринництво нази
вають ударним фронтом. Але не поспішай ховатися за 
чужу спину у хвилини труднощів. Ти ж молодий та ще й 
комсомолець. І найшвидше зростеш, загартуєш свій ха
рактер, викуєш силу волі тільки там, де важче Батьки і 
діди твої — ветерани війни і праці — не цуралися будь- 
якої роботи і виростили своє найпрекрасніше у світі де
рево — нашу сьогоднішню радянську дійсність. З гордо 
піднятою голоеою йдуть вони на заслужений відпочинок. 
І не тільки тому не ховають погляду, що потрудилися 
чесно, ударно, а й тому, що мають найглибшу віру в 
тебе, надію та впевненість. Не осоромся ж! Не підведи!

У ці дні ти, як і вся радянська молодь, береш участь 
у змаганн* за поаао підписати Рапорт Ленінського ком
сомолу ЦК КПРС до 60-річчя Великого Жовтня. Щотиж
ня звіряєш свій крок з далекими, незабутніми роками 
боротьби і перемог нашого народу. Ти вже відзвітуваз 
(або готуєшся до цього) перед своїми ровесниками і 
старшими товаришами про виконання особистого комп
лексного плану Ленінського заліку. Плануючи сеос жит
тя на майбутнє, не забудь, що у п'ятирічку ефективності 
і якості, в рік славного ювілею Батьківщини ти зобов я- 
заний досягти найвищих показників у праці, навчанні, 
стати висококваліфікованим майстром своєї справи, 
ідейно зрілим, відданим справі партії громадянином 
Країни Рад. Усе задумане прийде у змаганні. Бо воно 
за у/гов соціалістичного суспільного ладу було і є од
ним з найважливіших засобів формування суспільно- 
політичної активності, відповідальності за доручену 
справу, ініціативи, творчого ставлення до роботи — тих 
рис. які характеризують комуністичне ставлення до 
праці.

Пам ятасш, торік доярки області змагалися за приз 
твоєї комсомольської газети — «Першій молодій чоги- 
ритисячниці Кіровоградщини стартового року десятої 
п ятирічки»? За підсумками трудового суперництва во
лодарем поизу стала Тетяна Ковтун з колгоспу імені 
Мічуріна Новгородківського району, яка ще до Жовтне
вих свят подолала чотиритисячний рубіж.

Сьогодні, враховуючи побажання твоїх ровесників ? 
товаришів по праці, ми запоошусмо молодих доярок 
області по участі у змаганні за приз «Молодого кому
нара» «Першій молодій п'ятитисячний! Кіровоградщини 
десятої п ятирічки». Приз перехідний — вручатимемо 
пеоеможцям змагання щокварталу. Його остаточним 
володарем стане той, хто протягом п’ятирічки найчасті
ше виходив переможцем змагання за підсумками року 
і щонайменше в один з них (1977—1980 рр.) надоїв від 
кожної корови 5 тисяч кілограмів молока.

Одночасно з призом переможці змагання за підсум
ками кварталів і років щоразу одержуватимуть пере
хідну ««Книгу трудової слави молодих доярок Кірово
градщини». Цікава книга. В ній будуть фотопортрети 
найближчих суперників по змаганню і нариси-розповіді 
про них, повідомлення про найпередовіші методи пра
ці учасників змагання, слово наставників, найулюблені
ші молодіжні пісні, показники праці і т. ін.

Ти маєш усі можливості для того, щоб стати пере
можцем у змаганні. Адже все залежить від тебе — твоєї 
наполегливості, вміння, обізнаності з передовими ме
тодами праці твоїх ровесників. Особливо ж добре не
обхідно трудитися взимку.

Стань~ учасником трудового суперництва за приз 
«Першій молодій п’ятитисячниці Кіровоградщини деся
тої п ятирічки», своєю невтомною працею впиши своє 
їм я в ««Книгу трудової слави молодих доярок Кірово- 
градшини», і ти дістанеш змогу якнайбільше взнати про 
своїх друзів по змаганню, прилучитися до скарбниці 
їхнього досвіду. А коли здобудеш славу переможця, 
тебе чекатиме нагорода.

*

СИГНАЛ—
РАНЕТА

ЧЕРВОНА
РЕПОРТАЖ

Нарешті в 
четвер такий 
довгожда и н й 
тс.іеф о її н н й 
дзвінок. Викли
кав начальник 
спец}нрав л і її- 
ня ІІІДВОДІІО- 
техпічіпіх робіт 
№ 5 тресту «Со- 
юзпідво л газ- 
бул» Віктор 
Олексійович Зо
тов:

— За кілька 
годин потягне
мо дюкер. При
їздіть, не спіз
нюйтесь.

Місце дії — 
лівий берег Дні
пра, напроти 
Світловодська.
Па і о.'ііпінпку—
13.10. -Старшин водолазний спеціа
ліст управління Герой Соціалістич
ної І Ірані Ві галій Олександрович 
Євдомашко підняв над головою ра
кетницю Сигнал «починати» — чер
вона раке і а. Негучний постріл.

З прапою берега ракету помітили. Ба
рабан лебідки почав повільно намотувати 
трос. На цьому березі, де зварений з п’я
ти батогів, опресований і гідравлічно ви
пробуваний. одягнутий у плівку, щоб за
побігти корозії, зафутированкй дерев'я
ними планками і вантажений 1000 тонн 
чавунних обручів щоб її? випливав, на 
1750 метрів витягнувся дюкер — підводна 
частина газопроводу, псі напружено че
кають.

Білим прапорцем махнув водолаз Гсн- 
надій Андреев. Потужні трубоукладачі 
натягнули стропи, якими охоплено дюкер. 
Усі застигли у хвилюванні.

Майже сім місяців готувалися до цього 
дня. Земснаряди вирили на дні семимет
рової глибини граніиею. водолази уваж
но оглянули її іі уклали гяглоні троси 
перекпнуїиии обидва кінці на той берег. 
І ось настав час.

Щоб з’єднати кінні газопроводу на лі
вому іі правому берегах, потрібно про
тягнуто по дну Дніпра дюкер. Найвідпо
відальніший момент.

— Ви б знали, скільки топляків 
підняли паші водолази Володимир 
Бабнюк, Гсннадій Ішеков, Михайло 
Яшин і Гсннадій Андреев з дна! А 
троси? За чотири дні уклали їх у 
підводні траншеї. То було свято для 
всіх нас. Адже укладання тросів —. 
найголовніше. Інакше весь дюкер 
вигин з німеться туди-сюди. Морози 
затримували нас. Криголам виручив.

Хвилюється й ветеран, бригадир 
комплексної Михайло Степанович 
Гажап хоча цей дюкер — 87-й за 
двадцять п’ять років його роботи в 
j правлінні.

— Найдовший протягували через 
Волгу ще в 1960-му. Не другим та
кни розмірами. Через Дніпро впер
ше такий •укладається.

13 20 Дюкер рушає з місця. За 
хвилину проповз три метри. Це його 
швидкість

Двадцять, сорок, сто метрів...
До Железняка підходить маши

ніст трубоукладача Віктор Клопоти-

— Полетіли з’єднувальні планки 
на муфті зчеплення.

1 хоча па хід подій це не впливає, 
адже трубоукладачів, що підштовху
ють дюкер, вісім. Валерій про
щається:

— Мені треба бути там. Трубо
укладачі розвантажують дюкер, по
легшають роботу лебідці.

За півдня першу нитку піонера, а 
їх усього гри буде укладено, про
тягнути па 290 метрів — рівно во
ловина змінної норми. Графіка до
тримано.

І. ГОРСЬКИП.
м. Світловодськ.

На фото: справа — потужна лебід
ка зсунула тисячотонний дюкер; зліва — 
гаиніровід «увійшов® у Дніпро; внизу — 
ударники праці: знарюв.ільннкн (зліва на
право): бригадир Петро « аведінович БЕ- 
ЖЕІІУЦА Євген Георгійович ПУШКОВ 
Мик<»ла Олександрович КОНДРАТЕНКО 
Володимир Дмитрович МАРТИНЕНКО і 
Микола Ілліч БАЛІБАС.

«Рото Р ЄПЕЙКІНА.

VIII ВСЕСОЮЗНИЙ З’ЇЗД ДТСААФ
Гідний оклад у зміцнен

ня оборонної могутності 
нашої соціалістичної Бать
ківщини вносить добро
вільне товариство сприян
ня армії, авіації і флоту, 
якому минуло 50 років. 
За ці роки сотні мільйонів 
радянських людей про
йшли в ДТСААФ, який 
став надійним помічником 
і резервом Збройних Сил,

школу мужності, відваги і 
патріотизму. Із знаменним 
ювілеєм збіглася ще одна 
подія в житті суспільства— 
25—26 січня у Великому 
Кремлівському палаці від
бувся VIII Всесоюзний 
з’їзд ДТСААФ.

На з’їзді Всесоюзному 
добровільному товариству 
сприяння армії, авіації і 
флоту було вручено орден

Леніна. Цієї високої наго
роди воно удостоєне за 
великий вклад у розвиток 
оборонно-масової роботи 
в країні і підготовку тру
дящих до захисту соціа
лістичної Вітчизни.

У прийнятій резолюції 
учасники з’їзду від імені 
багатомільйонного загону 
членів ДТСААФ заявили 
про рішимість наполегли
во боротися за втілення в

життя рішень XXV з’їзду 
КПРС, всемірно сприяти 
зміцненню обороноздат
ності країни і підготовці 
трудящих до захисту Бать
ківщини.

З'їзд обрав керівні ор
гани оборонного товари
ства. Головою Центрально
го Комітету ДїСААФСРСР 
обрано тричі Героя Радян
ського Союзу Маршала 
авіації О. І. Покришкіна.

(ТЛРС).
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ТВІЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПАЯН

Вимогливі 
друзі

У колгоспі імені Шевчен
ка Долинського району 
комсомольська організація 
налічує понад сто членів 
ВЛКСМ. Багато. Тож і робо
ти в ході громадсько-полі
тичної атестації для комсо
мольського активу госпо
дарства немало. Проте ва
тажка Людмили Корнєвої, 
як ми дізналися, труднощі 
не лякають. Власне, трудно
щів надмірних чи неперед
бачених не було і не могло 
бути. «Таємниці» успіху шу
кати довго не довелося. Во
на — в робочому записнику 
Людмили. Двічі протягом 
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минулого року слухали пи
тання про виконання осо
бистих комплексних планів 
«Вчимося комунізму, будує
мо комунізм» комсомоль
цями обох відділків. Ком
сорги первинних відділко- 
вих — перші помічники 
Людмили. Ретельно ведуть 
щоденники, де фіксують у 
графі «виконання» кожну 
ініціативу, кожен успіх і... 
кожен прорахунок. Нині в 
колгоспі важливій події при
свячено цілий стенд «Твій 
Ленінський залік». По закін
ченні громадсько-політичної 
атестації результати її зна-

йдуть своє місце на стенді. 
Через кілька днів відбуду
ться комсомольські збори. 
Перше питання порядку 
денного: обговорення по
станови ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ про Всесоюзне со
ціалістичне змагання, дру
ге — підсумки громадсько- 
політичної атестації учасни
ків Ленінського заліку «Рі
шення XXV з’їзду КПРС — 
у життя!».

Кожен член ВЛКСМ осо
бисто заповнював комп
лексний план «Вчимося ко
мунізму, будуємо кому
нізм», тому звіт перед КОМІ-

сією складатиме чесно й 
принципово. Старші товари
ші — комуністи, ветерани- 
земляки — суворо (про це 
наголошували члени комісії) 
спитають із іих, у кого нега
разд з виконанням особис
того комплексного плану, 
тобто з тих, хто має навіть 
незначні відхилення від зо
бов'язань у гірший бік.

Зосібна (і це теж підкрес
лювали) привітають кращих 
учасників Ленінського залі
ку, тих, хто не тільки постій
но брав участь у групових 
консультаціях по вивченню 
праць В. І. Леніна, а й сам 
допомагав пропагандистам, 
готузав реферати, і, безпе
речно, відзначився у праці.

Приклад комсомольської 
організації колгоспу імені 
Шевченка на чолі з її ва
тажком Людмилою Корнє- 
вою стає яскравим зразком 
послідовної, вдумливої, ді
яльної участі в такій важли
вій комплексній формі ком
сомольської роботи, як Ле
нінський залік.

А. МИХАЙЛІВ.

У перші дні січня тишу 
біля молочнотоварної ферми 
№ 1 колгоспу «Шлях до ко
мунізму» Добронсличків- 
сікого району порушив гул 
тракторів. То почав роботу 
механізований загін по виве
зенню органічних добрив, 
очолюваний В. Чсрнсгою. 
.Хлібороби вже дбають про 
те, шоб поле іцсдрнлось і

НА ВАХТІ—МЕХАНІЗОВАНИЙ

наступного року. Вивозячи 
добрива під майбутній уро
жай цукрових буряків та на 
площі багаторічних трав, 
механізатори прагнуть спов
на використати січневі дні. 
На тиждень раніше вони 
виконали виробничий план 
першого місяця, нарощують 
темпи робіт. Серед право
флангових — мололі водії 
автомашин В. Кузьмснко, 
Л. Кондратсіїко. трактористи 
Б. Марченко, П. Нсрода, 
В. Кушляк.

На фото: зліва — 
тракторист навантажуваль
ної лопати В. КУ1ПЛЯК: 
унизу — передовий водій 
В. КУЗЬМ ЕІІКО; вгорі — 
йде вантаження органічних 
добрив.
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

ЗУСТРІЧ МОЛОДІ ДВОХ Ш’АЇЗІ
ХАЙДАРАБАД (штат Анд

хра-Прадеш), 27 січня. 
(ТАРС). «Ласкаво просимо, 
радянські друзі!» — такими 
словами, сказаними по-ро- 
сійськи, були зустрінуті гос
ті з СРСР — учасники Тиж
ня дружби радянської та 
індійської молоді в Хайда-

рабадському університеті 
«Османіа». Тут на кафедрі 
російської мови відбулась 
чергова, в рамках цього 
тижня, зустріч молоді двох 
країн.

Індію і Радянський Союз 
зв'язують міцні узи дружби 
і всебічного співробітни

цтва, підкреслив у роз
мові з радянською де
легацією Г оловний мі
ністр Андхра-Прадеш Вен- 
гал Рао. Для нас Радянський 
Союз — справжній і вели
кий друг, чию безкорисли
ву підтримку і допомогу ми 
відчували і відчуваємо на 
всіх етапах національного

будівництва. Вітаючи приїзд 
делегації радянської моло
ді на чолі з першим секре
тарем ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жсльникозим, ми щиро ві
римо, що такі контакти слу
жать справі зміцнення най
кращих почуттів між нашою 
молоддю, нашими народа
ми, державами, справі зміц
нення миру і безпеки на 
землі.

і**-?.

ЛШРЯТГ ВІЧШСТЬ
ОГОЛОШЕНО республіканський

Героїка Великого Жовтня, громадянської війни... Ба
гато вікопомних сторінок вписано в їх літопис 60-ї річ
ниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. 
У плані підготовки до відзначення і з мстою дальшого 
поліпшення комуністичного виховання трудящих, особ
ливо підростаючого покоління, на славних революційних’, 
бонових і трудових традиціях президія правління Укра
їнського товариства охорони пам’ятників історії та куль
тури, колегії Міністерства культури УРСР, Держбуду 
УРСР і секретаріат ЦК «ЛКСМУ ухвалили спільну поста
нову про проведення з грудня 1976 по листопад 1977 ро
ку республіканського громадського огляду пам’ятників 
і пам’ятних місць, котрі увічнюють героїку Великої 
Жовтневої соціалістичної революції і громадянської 

. ВІЙНИ.
У ході громадського огляду необхідно якнайширше 

І розгорнути поглиблену пропаганду Закону СРСР «ГІро 
охорону і використання пам’ятників історії та культури». 
В рамках республіканського огляду оголошено також

ГРОЛІАДСЬКПЙ ОГЛЯД ПАМ’ЯТНИКІВ І ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ

обласний громадський огляд пам'ятників і пам’ятних 
місць, котрі пов’язані з героїкою революції і громадян
ської війни на території Кіровоградщпни. Для проведен
ня цього важливого громадсько-політичного заходу на 
високому рівні в містах і районах області створюються 
оргкомітети, до складу яких увіходять представники ра
дянських, комсомольських, профспілкових та інших орга
нізацій, назчальних закладів, преси і радіомовлення.

За найкращі показники республіканський оргкомітет 
громадського огляду до 9 травня і 7 листопада 1977 ро
ку відзначить дипломами, пам’ятними медалями і грамо
тами колективи підприємств, організацій, установ, на

вчальних закладів, колгоспів і радгоспів та окремих ак
тивістів. Результати громадського огляду широко ви
світлюватимуться в газетах, журналах, по радіо і теле
баченню.

Увічнити пам’ять полеглих учасників боротьби за вста
новлення і зміцнення Радянської влади в нашому краї — 
всенародна справа, наш патріотичний, священний обо
в’язок.

Сгупа. — Не асе від-

2

чиє завдання внко-

зайги пізніше. «Тоді іі 
змовницька. — «Ще не

Він привіт- 
чоловіка, кот-

Сергій лише тепер 
Під очима' від бс.- 

знекровлені. «Йому 
Усю оперативну роботу тр-.-
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ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

туг не оцінить!

ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНА РОЗПОВІДЬ

Світлій пам’яті елисаветградськик 
чекістів присвячуєте«.

1
Зустрілися поглядами. Кількох секунд було ДВ?!дТЬ' Харч‘ 

ко пригадав, де пін бачн і цю людину, у ’ р--- ..
У пам’яті зринула розмова з головою Є.іиилш-тградсьхої 

Ми віримо вам. Сподіваємося, що більше
ні тс на слизький шлях політичного банди гизі 1 ' —_ 
тявши, як Харченко прагне щось сказа7**' а д ' 
жсте загладити свою провину перед 3сМЛ' наш'

Повітом шастають поодинокі «полстакц . ду/ •
влада, а особливо те, що ми дали ЛР'2 'пов|домл’яти (Іро 
не подобається... Наше прохання до вас , п
таких колишніх знайомих з Березівки, донкру жнпх сіл. По 
політеся так, ніби сьогоднішньої розмови не було. а ви г 
кий же «борець за самостійну Україну», як і Ра>“-ш- 
чекаєте свого часу. Словом, не уникайте зв язшв зі старп.мі 
знайомими... _

Спомин допоміг Харченкові опанувати сооою. 
но усміхнувся до кремезного, немолодого вже чі , • 
рий ішов навстріч. Насторожений погляд Ступи пом якшас. 
Ступа підійшоп Слижче, дихнув перегаром:

— Може и гості запросит? Чи відцурався вже.
Харченко глянув довкруг. Нікого.
— Пішли, — кинув коротко. 1. не озираючись, попростував 

вулі-.цею.
Лише в сінях потиснув гостю руку.
— А ти обережний... Це добре. — пробурмотів ц.упа.
За кілька хвилин по тому між прибулим і Харченком точи

лася невимушена застольна розмова. Гість, здавалося, за- 
хмелів.

— Давно до тебе придивляюся. Вивіряв, наша ти людина 
чи злякався І тремтиш, затаївшись, перед більшовиками. Ге- 
пер скажу Новнцькому, що не помилився в тобі.

— А хто такий Новицький? — обережно спити» Харченко.
— Еге... — п'яно погрозив пальцем Сгупа. — Не все від

разу. Не все відразу...
Пити більше відмовився. Пообіцяв 

про діло поговоримо!» — підморгнув 
вмерла Україна»...

Випровадивши гостя. Харченко довго намагався пригадати, 
хто такий Новицький. Ні. Такої людини він не знав...

У кабінеті голови Єлисазетградської Надзвичайної комісії 
двое. Сам X. Я. Леонюк і молодий боєць-чекіст Карій.

— Ось іцо, Сергію. Ти у нас порівняно недавно, знають те
бе мало. Тому й доручаю тобі цю справу. Вчора у мене буо 
Харченко. Напередодні він розмовляв зі Ступою, колишнім 
знайомим, разом у Залізняка воювали. Той обіцяв звести 
його з людиною, котра нібито прибула недавно з-за кордону. 
Твоя місія: дізнатися, хто цей посланець, 
нуе, що має робити у нас у повіті.

Хома Якнмогич на хвилину замовк, і 
побачив, яхий стомлений його командир, 
сонних ночей синці. Обличчя бліде, губи 
найєажче, — подумаз Карій. " _ . . .
ба контролювати, скрізь устигнути, псе знати...».

У свої двадцять три Сергій добре пізнав життя. Впевне
ність у перемозі революції, відданість Радянській владі, які 
дала робітникам та селянам усе те, про щи раніше їм навіть 
не мріялось, загартували його характер. Бажання бути з 
перших рядах тих, хто захищає завоювання революції, при
вело його на початку 1921 року до лав чекістів. Юнак ви 
явигсі. ще й надто спостережливим, розсудливим, не ро$- 
гублювався в будь-яких ситуаціях. Вибір випав на нього зоз- 
сім не випадково...

— Так от, — поодовжував Леонюк. — Відтепер ти Степан 
Чсргеню, студент, рідний брат одного з товаришів Харчен
ка по банді Залізняка. Легенда вірогідна. Чепненка-стар- 
шоїс вбили, коли знищували банду. Брата його п Березівці 
ніхто не знає, одначе там добре відомо про дружбу Харчен., і 
з Черненком. Підозри ні у кого не виникне.

Запам’ятай одне. Не поспішай. Не слід прискорювати по
дії. Більше примічай, менше говори. Петлюрівське началь
ство любить ділових людей..

Від Харченка Черненко довідався: прибулого з-за кордону 
зовуть Никодимом Новицьким, Величає себе отаманом, 
командуючим збройними силами Єлнсаветградського повіту-

—- Правда, збройних сил ще немає. Новицький повинен г. 
організувати, продовжив Харченко, іронічно посп: маю
чись. Отаман хвалився: має завданий від самого Тютюн
ника... 1 ще одне варте уваги. Новицький просив познайоми
ти ного з надійними людьми.

Оце вже добре, — сказав Сергій. — При нагоді про 
мене згадаєте...

Під час однієї з наступних розмов Харченко замовив пе
ред отаманом слово за Черненка..

Що за людина? зацікавився Новицький. — Студент? 
Нам потрібні освічені люди. А довіряти йому можна?

— Цілком. - заспокоїв Харченко. — Разом з його старшим 
тп\ТпМ-Л, ?Лт-1И,Ка Р>ба’’ися- »огонь був, а не козак, і цей 
такий самим. Тільки мовчазніший.
“ Це Добре, - сказав спроквола Никоднм. - Улаштуй ме

ні зустріч 13 НИМ...
Так однії з керівників Херсонського петлюрівського підпі.- 

кіста* Сергія Kapfca Запсрбувас д° лав «повстанців^ че-

Степанові.0???“значив °Черщ"'ка^щ.^ьником” Зв’язку

і .«овицькому спочатку подобалося, що ного

НЬОГО ПІП ІІС МІГ ДОПУСТИТИ..*
Використовуючи самолюбство хя .л. «-с...»-,,.

конко багато дечого взнав.. хвалькуватого отамана Чер- 
тів, нщ“ знаходився “у JU зэв^ппгм * укРаїнс,‘ких паціоналіс- 
НЯ на Україні?У планахпё; ВаВС>' Д° П°^Т3“’
ЧТ фігурував як «перший СТГра^ЬКИЙ
плодили Слисаветградський ПгЛ 4й °*рУг>- А® Н1,ого 
сі кий повіти. Спеці 1ТЫ1ИМ ’ма?їР та Звенигород-
штабу Петлюри повстачпіиН^аЗОМ Гютю,н,»ка, начальника 
колишній глодоський еччДп. °иОЛИВ ,ІЛС» земської управи. 
Тютюнник перекинув 5 з-за" ко ипп«РС,ІКО' Иа допомогу йому 
отаманів. Усіх забезпечили Л-Д у яот,,Р"адцягь старшин- 
зв’язалися з банітмп Чоп..ГР ,нстРУкпіяміі. Змовникивізника. «ВсснаЖе поп™Г° В°1,0,іа' Завгороднього. За- 
кінець року, в цей час ііиЛ,,а УкРаі»’ намічалося на 
були неядоволені KvDKvii . а продпо^а’гкова кампанія, якою 
ху Тютюнник. >Р УЛи на них і робив головну став-

ти. цукрозаводи?.. П0ЧаСТ'Шал” наскокп банд на зсипні пунк- 

ніукав шляхів,“ щобНдізнаті?-ТЬ якісь поді’- 1 він наполегливо 
і-івської верхівку1.. ‘ 1ат,,ся пГо найближчі плани петлю-

Юрій ДМИТРЕНКО. 
(Далі буде).
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Ä СУЧАСНАМАЙСТЕР

почервоніла 
потілл зайняла 
позицію, MOÜ- 
тут брак, усе

День ДОВГИЙ, ЯК ОСІННІЙ 

дощ. Ольга Кудренок під
клеює підноски вже до 
котрої пари взуття і ду
має, що кінця їм не буде, 
оцим чобіткам. «Одне і те 
ж кожної години, набрид
ла ця одноманітність, ду
має дівчина і, зморщивши 
гарненького задерикува
того носика, байдуже мас
тить клеєм чергову пару з 

МРІЇ \ 
ПОТРІБНІ 
КРИЛА

На дозгі роки залишиться в пам’яті шкільний 
диспут - Ким бути?» Потім дитячі мрії увічняться 
в однойменному творі і вчителька' з подивом від
значить, що хлопчики мріють стати переважно 
космонавтами, а дівчатка — актрисами.

Прямує зі інколи Марійка Омельченко, міцно 
тримаючи худенькою ручкою портфель, і подумкн 
сперечається з однокласникамж «А може я хочу 
були вчителькою? Йдеш селом, і всі вітаються: 
цей чоловік колись учився в твоєму класі, його 
дочка щойно відповідала на уроці, а малюк у 
коротеньких штанцях підросте і теж прийде до 
школи... Дарувати дітям знання і материнську 
ласку, як моя вчителька. Це чудово!»

Нестійкі дитячі мрії: як багато на світі хоро
ших професій! 1 час від часу уявляє Тебе Марій
ка то будівельницею. то лікарем, то піонервожа- 
тою. Після закінчення восьмого класу, на першо
му роздоріжжі в житті, в тихій задушевній роз
мові з першою вчителькою поділялася Марій 
своїми думками, сумнівами, ваіаніїями. Тепла ру
ка вніс літньої людини, лагідний поглчд, щира 
порада: «А чому б не до фармацевтичного учили
ща? Фармацевт — дуже потрібна професія».

Так остаточне викристалізувалось рішення Ма
рії Омельченко: буду там, де зможу приносити 
найбільшу користь людям.

Пригадайте свої студентські роки. Чи не допов
нюють вони логічно літ школярських? Тільки на 
Лміну питанию «Ким бути?» прийшло нове: «Яким 
бути?» Перша самостійна спроба відчути пульс 
мсіггтя і знайти своє місце.

Відлунали акорди випускного вечора, занотова
но в записничок останні адреси, позаду й слізне 
прощання. На Марію Омельченко чекають у Віль
шанці, районній аптеці потрібен асистент. Авто
бус в’їжджає а селище, і хвилювання досягає 
кульмінаційної точки. «Як воно буде?»
■ Все склалося якнайкраще. Вона зустріла тут 
доброзичливих, сердечних людей, одразу знайшла 
подругу. Теж комсомолка, Люба Марченко, ви
пускниця Житомирського фармацевтичного учи
лища.

Перше приготування ліків — нові думки. У фар
мацевтів відповідальність велика, бо мова йде ис 
про власне життя, а про здоров’я людей. На чер
гових комсомольських зборах першою зобов’яза
лася вдвос перевиконати план збору лікарських 
рослин. Та й чя можна інакші? Адже Марія — 
ударниця комуністичної праці.

Якось дівчина затрималась після роботи в апте
ці (треба було занести ліки інвалідові Великої 
Вітчизняної війни). Подзвонили з лікарні: для 
операції терміново потрібен новокаїн. Життя лю
дини рятували хзилнни, і кожну з них Марія 
відчувала серцем, коли спритні руки пнютовляли 
препарат коли швидким кроком ішла до лікарні.

Увечері довго не могла заснути, а коли задрі
мала, хтось гучно постукав у вікно. Зрозуміла все 
з півслова: хворому стало гірше, для переливання 
необхідна кров. Швидко одяглася і ступила за 
поріг...

Марія виготовляє ліки і розуміє, що дуже по
трібна людям. Як і люди потрібні їй.О. ІВАНОВ,* емт Вільшанка.

конвейєра. Думки витають 
зараз далеко-далеко, в 
усякому разі не в цеху. І 
тому голос майстра Гри
горія Миколайовича Гурі 
здається Ользі нереаль
ним і зайвим у рожезому 
мрійливому її світі,

— Ольго, дівчата повер
нули тобі дві пари чобіт
ків, чи не соромно брак 
робити? — проказав стиха 
і втомлено. їй, Ользі, він 
адресував ці слова не 
вперше і, поглянувши на 
байдужий вираз її облич
чя, подумав, що й не 
востаннє.

Дівчина 
спершу, 
оборонну 
ляв, який 
відповідно до стандарту.

— Перероби, — втрути
лась у розмову спокійна, 
завше врівноважена Тетя
на Груднгнко. її підтрима
ли інші, остаточно зіпсу
вавши настрій дівчині. 
«Розрахуюсь», — поду
мала розчаровано і вирі
шила написати заяву про 
звільнення...

Ох, оця вже Тетяна! Як і 
Ольга Кудренок, на взуттє
вій фабриці вона менше 
дзох ооків. Однак почуває 
себе справжньою госпо
даркою їхньої дільниці, де 
вироби пошивного цеху 
набирають форми справж
нього чобітка.

А прийшла Тетяна на 
взуттєву фабрику слідом 
за сестрою Любою. Та 
працює тут після школи 
вже вісім років. Зовні во
ни ніби й несхожі, а внут
рішньо вирізняються се
ред інших. Небайдужістю, 
прагненням внести в будь- 
яку просту операцію на 
потоці частку творчості, 
азарту. Коли постало пи
тання про керівництво 
комсомольсько - молодіж
ним колективом їхньої 
дільниці, дівчата одностай
но назвали ім’я Тетяни.

і молодий майстер, якому 
не раз перепадало від новень
кої за недоброякісні колодки 
(наче він, Григорій їх поста
чає), и душі радів, коли 
тажком дівчата обрали 
небайдужу Тетяну. Знав: 
міч буде в роботі від неї чи
мала. А Тетяна? То нелегко— 
керувати колективом, не самій 
боротися за якість роботи 
дільниці, 
від кожного, хто працює по
руч. Легко Тетяні з такими, як

па
цю 
по-

я кість роботи 
а вимагати цього

Люба, старша сестра. У Люби 
браку не буває. Руки натрено
вані, рухи чіткі. Та хіба тіль
ки в руках річ? У серці, в со
вісті робітничій, в отій нсбаіі- 
дужосіі і чесності, з якою її 
сестра, молодий 
п’ятирічки, член ______ „
комсомолу фабрики, ставиться 
до будь-якої дорученої їй 
справи.

І Таня, і Люба не тільки 
разом працюють, а й ра-_ 
зола відпочивають, разом 
відвідують парашутну сек-

ДІВЧИНА.
ЯКА ВОНА?

Лягають на редакційний стіл листи в білих та блакитних конвертах. Юні наші читачки у ві іновідь на рукавичку, кинуту ображеним юнаком, заперечують ного розчароване «всі ви такі». Листи гнівні, осудливі. Листи-відвертості, листи-сповіді. Вкотре перечитуєш їх і вкотре радієш — скільки чудових дівчат, вірних коханих і справжніх подруг серед читачок «Стело-. . бички»! «Ми розуміємо тебе. Анатолію, тобі було прикро роз-

авіаційного клубу 
ДТСААФ. Тут, як і в праці, 
лідирує старша із сестер, 
Люба. Вона — парашутист- 
ка-першорозрядниця, учас
ниця республіканських 
змагань.

До речі, в цьому ком
сомольсько - молодіжно
му колективі народжую
ться робітничі династії. 
Групкомсорг дільниці Юлія 
Різниченко працює з чо
ловіком Петром на одній 
машині. А поруч майстра 
Григорія Гури — не тільки 
дружина Лариса, а й дві 
племінниці—Світлана Ми
халенко та Оля Гура.

«Шкода розраховувати
ся, стільки хороших дів
чат у нашому колективі»,— 
роздумувала над своїм 
рішенням залишити фаб
рику Оля Кудренок.

І, йдучи одна, зажурена, 
фабричним подвір’ям, ба
чила їх усіх в уяві: весе
лих, трошки насмішкува
тих, моторних, із заззяги- 
ми вогниками в очах. «Е, 
хороші дівчата, тільки я їх 
назад тягну, не виходить у 
мене з тим клеєм...».

Чиїсь дзвінкі кроки по засні
женому тротуару обірвали 
роздуми. Тетяна легко покла
ла руку на плече дівчини:

— Олы о, ходімо погльнсмо, 
як дівчата з іншої зміни наші 
операції викопують, може, 
навчимося...

Стати хорошою робітницею 
Ользі Кудренок, Валентині 
Куклі, іншим новачкам допо
магають у колективі не тільки 
сестри Труднейко. Адже допо
могти товаришеві. навчити 
його замінити тебе па твоєму 
робочому місці — цс закон ко
лективу.

Збігли дні. Спомини. . Оль
га Кудренок сидить на. своєму 
робочому місці іі акуратно 
клеїть деталі. І думки снують 
тут, у цеху. Думки про діль
ницю, про постанову партії, 
про підвищені соціалістичні 
зобов’язання, які щойно обго
ворили.

Випустити в другому ро
ці п’ятирічки понад план 
тисячу пар взуття, поліп
шити якість продукцій, 
освоїти дві нові моделі ---
це і її, Ольги Кудренок, 
слово. Як і Тетяни та Люби 
Грудненко, Ганни Чорної, 
Людмили Нетовканої та 
всіх інших членів комсо
мольсько-молодіжно“ змі
ни третього цеху Кірово
градської взуттєвої фаб
рики. Л. ОСОКІНА.

ф ото: «Зобов’язання 
підвищені!» — кажуть 

з комсомольсько-мо-

Н а
взяли
дівчата _ -------------
лодіжної зміни цеху № 3.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

чаровуватнсь у людині, — пишуть колективного листа десятикласниці ніколи № 3 міста Помічної, — але з цього не треба робити висновок, що всі дівчата такі. Ти помиляєшся».А які ж вони, сучасні дівчата? Прекрасні не тільки вродою, убранням, а н чистотою думок, мрій.
«Не слід усіх дівчат міряти одним аршином, — ділиться 

роздумами Оксана Степаненко із села Злинки Маловисків- 
ськаго району. — Я, звичайно, не проти вищої освіти і сучас- • шіх мод, бо сама мрію про вступ до вузу. Але в житті го
ловне не посада, освіта, вбрання. Треба, передусім, бути 
справжньою людиною з високими моральними якостями».І такі рядки, ь яких на противагу Оленнпій пустоті і легковажності наші читачки розповідають про свою вірність і чистоту. можна наводити до нескінченності. .

« Та схвилювала не тільки Оленина зрада свого коханого, бо за тим 
могли стояти і розчарування, і просто, легковажність. Найбільшу хви
лю обурення викликали переконання О,тени, :с. як спокійно, по-міщан- 
ськсму, оітсропь від усього живе ця дівчина.

Адже Оленині модні сіїстрн і шлрфн — то не просто дівочі забаган- 
кн То теж від способу мислення. Для таких модні.й шарф — центр 
Всесвіту. Дістала в черзі чи через десяті руки; здін-увала подруг •- 
значить, чсгось варта. Не дістала .— .почуває себе обійденою, ображе
ною долею, не впевненою в собі. Адже робоТа, власне, зо. чим живе 
кожен із вас, для Олени — просто фон. па якому можна демонструвати 
сці самі платформи, зачіски і шарфи. Як і кросворди, до речі.

сі нехай не ображається Анатолій, — пишуть Наталка Гу
рина та Ольга Красильникова з міста Бобринця, — коли ми 
скажемо, що у нього поганий смак. Озирнись навколо і ти по
бачиш, скільки прекрасних дівчат працює за верстатами, за 
кермом трактора, за креслярською дошкою, віддаючи всю ду
шу та енергію праці. А не потихеньку тліють у кабінетах, як 
Олена, в'яжучи в робочий час черговий шарф».Не тільки Оленнннми шарфами гордився і захоплювався Анатолій, а і її ерудицією, отим зовнішнім інтелігентним лиском, що вірізняв її в будь-якому товаристві.Та в модні фрази і вірші Олена наряджається так само, як у закордонні джинси.

«А що! Олена — сучасна дівчина». — сказав один мій зна
йомий, прочитавши листа Анатолія в газеті. — Але хіба в 
цьому, виявляється сучасність? Виходить, що я не сучасна 
дівчина, — пише’будівельниця з Олександрії Ліра ГІламель- 
ченко, — бо я не палю. Засуджую дівчат, пустих душею, які 
нічим не захоплюються, крім сигарет, модних одяганок. Ні. 
друзів у мене багато. Просто друзів: педагогів, будівельників, 
пілотів, а з'єднує нас любов до дітей, адже я — вожата-ви- 
робничниця і після роботи йду до своїх восьмикласників. Ді
тям, зовсім не для того, щоб похизуватися перед хлопцями, 
читаю я Гарсіа Лорку, Маяковського, Евтушенко».

А молода вчителька із села Новопавлівки Маловнсківського району 1 В. Горбенко більш категорична у своїх судженнях:
«Чому багатьом хлопцям подобаються дівчата, котрі па

лять, козиряють модними цитатами та своєю легковажністю? 
І Анатолій любив Олену. За що? Думаю, що коли б він був 
справжнім хлопцем, то не зустрічався б із такою розмальо
ваною лялькою, а зустрів би дівчину, яка була б достойна 
цього гордого імені: дівчина.

Я працюю в школі і з хвилюванням дивлюсь на дівчаток, 
які через кілька років підуть у самостійне життя. Хочеться 
виховати їх так, щоб вони стали справжніми дівчатами, пра
вильно розуміли, що таке скромність, гордість і чесність*.

«Я завжди заздрила гарним дівчатам. Приємно милуватись 
гарною дівчиною, дивуватись її вроді. Та коли бачу красиву 
дівчину з цигаркою, мене мимоволі проймав почуття огиди 
до неї. Адже здавна дівчину вважають «святим створінням». 
І ось стоїть «святе створіння» в гурті хлопців, які розпивають 
пляшку вина, і палить разом з ними...

Та хай би як вона «інтелігентно» не збивала попіл з ци
гарки, як би загадково не мовчала при цьому, годі й говори
ти про дівочу ніжність, скромність!» — пише у своєму листі 
Наталка Орлова з міста Долинської.З нею не можна не погодитись. Як і з багатьма іншими ДЇвд чатами, що мріють про справжнє кохання а не про «легкі зустрічі». З усіма тими дівчатами, що закінчують свої листи їді;, ( тегоричним і вивіреним: «Ми не такі».

V -------------------------------------------------—-—1



Ех, прокатаю!..

ЗИМА

Поезії

V. Кі'ровограл.

про комуніста“

висока мать

С морозом, вьюгою и бурей, 
Без позволения, сама — 

• Суровой, снежною II хмурой
Пришла к нам матушка-знма.

И по дороге нарядила 
Леса к серебряный убор, 
В снега все нивы облачила 
И дальние отроги юр.

И'всгеп. яростный и стылый.
Весь день, как волк голодный, выл, 
И по земле, такой унылой. 
Он вихри снежные крутил.

Пошла пороша. А па \тро. 
Лишь только в вебе рассвело. —- 
Как под блестящим перламутром. 
Искрилось белое село.

Павел КОВАЛЕНКО, 
ученик 6 класса средней школы 
№ 17.

НА КОГО
КИВАЮТЬ
П’ЯНИЦІ

Торік до медвитверезни
ка попало сто п'ять моло
дих робітників заводу «Чер
вона зірка». І хоча це знач
но менше, ніж 1975 року, 
все ж слід замислитись над 
вчинками тих, хто плямує 
честь великого й славного 
колективу підприємства.

Двадцятип'ятирічний во
дій електротранспортного 
цеху Віктор Щеобина про
тягом останніх трьох рокіз 
побував у витверезнику 
дев’ять разів, чотири рази 
його оштрафували за появу 
нетверезим у громадських 
місцях. Критикували, вка
зували, в газеті «розписа
ли», та ніщо не допомогло. 
І в колективі транспортни
ків потроху звикнися, при
мирилися з його поведін
кою, мовляв, пропаща лю
дина. А чому б не поруши
ти питання про направлення 
Щербини на добровільне чи 
навіть примусове лікування 
від алкоголізму? Мова ж 
іде не про випадок, а про 
систематичне пияцтво...

Проте, що певна байду
жість колективу до любите
лів оковитої допомагає мо-

І

29 січам *977 року

Фото М ІГРІІЛВСЬКОГО.
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ОРУССИЯ

болот

0 до Олімпу?

Припев.
Белый аист летит 
Над Полесьем, 
над тихим жнивьем, 
Где-то в топи

С нами малые Дети
Хатыни.

Новинки року

X-
ж

> за -гч

БЕЛ
Музика О. ПАХМУТОВО1.

ПОГОДА
Газета виходить

Учні сьомого класу Ново- 
лутківської школи Доб- 
ровеличківського району.

доброї 
II ЧИСЛІ 
XXII

Сосны да туман, 
алая заря,

Молодость моя —
Белоруссия.

ПІДГОТОВКИ, 
найснльиі- 

Олімпіад) о

І О‘І II 1C іь - 
П ГРІЛОГО
КЛАСУ

На Першому годинниково
му заводі в Москві почався 
випуск ііоіміх вііробіп — ав
томатичних наручних і одни
ни ні в моделі «Полет». У 
них — висока точність ходу, 
красиве оформлення, підви
щена стійкість проти ударів, 
вібрації. Автоматичний при
стрій звільняє від потреби 
регулярно заводити годин 
пик, а подвійний календар 
завжди підкаже число міся
ця і день тижня. «Полет» — 
автомат-і одиііпик першого 
класу точності.

(TA PC).

Коло десяти днів у кіровоградському 
кінотеатрі «Чнр» іде нова документаль
на лнохаргина «Повість про комуніста». 
У фільмі яскраво висвітлює і ься житіє- 
мін шлях видатного діяча Комуністичної 
партії і Радянської держави, міжнарод
ного комуністичного і робітничого руху 
товариша Леоніда Ілліча Брежнєва. Гля
дачі з хвилюванням дивляться кадри 
стрічки що розповідають про людину, 
життя якої невід’ємне від життя народу, 
від біографії нашої країни.

ЗУПИНИЛАСЯ НА ВГЧОРІ-ЗУСТРІЧI 
КІРОВОГРАДСЬКИХ погпв 
З МОЛОДДЮ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

N міському Палаці культури імені 
Компанійця членів обласного літератур- 
чого об єднання щиро привітали старшо
класники середніх шкі і Кіровограда.

Ведучи вечір разом з працівником Па- 
. д«їцу культури імені Компанійця Лілею 

Ковальовою, Валерій Гончаренко відкрив 
його уривком з поеми «Заграва», присвя
ченої 60-річчю Великого Жовгії ї. Підне
сено лунав голос поета,захоплюючи при
сутніх образним снігом героїки тих бу
ремних днів, зворушуючи пам’ять юнаків 
і дівчат загравою революції. Леонід На
родовці!, мовби гортаючи сторінки своїх 
поетичних збірок «Чорнозем» та «Вічне 
жито», силою віршів ще раз підтвердив 
нсміїиущість ЦИХ ВІЧНИХ СИМВОЛІВ життя. 
Віршами зі своєї кіпїжки «Ходінь весело 
вітрець;» почав виступ Євген Жс.тєвня- 
ков. Захопленість дитячим дивосвігом 
струменіла в його поезіях. Лірику носі а 
продовжили своїми кращими творчими 
доробками Людмила Сапітопоьа та Віта
лій І Innin. Замисленим, осяяним бенте
гою минувшини постав світ у віршах з 
«Уманського циклу» Георгія Шевченка.

<Поезія в моєму житті» — ілк па ці
кався цей вечір те її тому, що старшо
класники були не тільки слухачами — 
вони читали вірші своїх улюблених 
носіїв. .

Присутні висловили подяку і постам, і 
працівникам бібліотеки обласного Бу
динку народної творчості, які, організу
вавшії то зустріч, зупинили ДЛЯ НИХ ч 
рівливу високу мни. поезії.

А. НЕЧИТАЙЛО.

СЕМЕНЯ»
ВИБИРАЄ

- ЦІЛЬ

ральному падінню цих лю
дей, свідчить і інший при
клад. Колись Олександр Де
рев янко працював май
стром. Нині він — слюс-зр 
ремонтно-механічного цеху 
«Червоної зірки». Неодно
разовий «гість» витверезни
ка, відбув десять діб пока
рання за дрібне хуліганство. 
А почалося все не так дав
но — 1975 року, коли пра
цював контролером на за
воді радіовиробіп. Що ж ви
ходить: ні там, ні тут колек
тиви не можуть вплинути на 
Олександра7

Можуть! Тільки часто зава
жає ньому особистий поганий 
приклад деяких керівників се
редньої ланки. Вже цього року 
відвідувачами -‘будинку твере
зості» були ікжсііср-технолог 
механоскладального цеху Лі З 
Ю. О. Карнишев та майстер 
снергоцеху П І. Мазур. Мова 
йде про людей дорослих, зрілих, 
здатних І зобов’язаних відпові
дати за свої вчинки. Бо не мо
же колектнп по-справжньому 
впливати на молодого робітни
ка. коли той «виправдується»: 
«А піп я? Он майстер їчн тех
нолог) сам п’є...»

Від пияцтва до злочину — 
один крок. Вісімнадцятиріч
ний слюсар механоскла
дального цеху № 2 Валерій 
Коханов учинив бійку в гур
тожитку. Наслідок п'яного 
дебошу — два реки позбав
лення волі.

Можна було б продовжи
ти перелік правопорушень, 
учинених після пияцтва. Та 
суть залишається незмін
ною: в боротьбі з цим злом 
повинні діяти спільно і 
пектьв, і комсомольська 
ганізація, і наставники, 
же йдеться, зрештою, 
людські долі, честь заводу.

О. ПІСКУНОВЛ, 
інспектор Кіровоград
ського міського відділу 
внутрішніх справ.

Т_________ ____ і----------------------------

Шановна редакціє! Просимо 
тебе надрукувати в паїчій мо- 
. одіжпій газеті пісню О Пах- 
мулової п.і слова М Добра
ли; ііоі-а Білорусія’, Ця піснч 
уеоб.твьо шпала нам до серця, 
бо и ній розповідається про 
мужній братній білоруський 
народ, про героїн Хатині. 
Не можна бет хвнтіцвапня 
слухати «Білорусію» у пико- 
на і; ні поки л і.і: о-і гру ген і а.чь- 
кою ансаМбля «Піснярі».

ко 
ор- 
Ад- 
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І?) Наша адреса і теле1
316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

Індекс 61197,Б К 17882.
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и за bo-ixt и ллскт/ и пламя, Поды

?ir f
хол іьід ...м лей небо-свод, как багрово-е

М.0- ЛО’ДОСІР мо я - be- Г'О • Гусс.іж

У багатьох видах спорту 
піх залежить під якоїсь 

частки секунди. .А ось у стріль
бі... Все тут побудовано па 
найменших відчуттях, на без
доганній підготовці до кожно
го пострілу. Тому-то чемпіони 
.з цього пилу спорту .завжди 
відрізняються холоднокровг 
ністіп. впевненістю в собі.

...Цс було сім років тому, 
коли піп, семикласник Олексій 
Ссмспяк, прийшов v секцію 
кульової стрільби обласної 
ради товариства «Динамо», 
якою керував майстер спорту 
Сергій Вікептійовті Малмнга- 
Після вивчення матеріальної 
частини зброї, прийомів і пра
вил стрільби Олексій уперше 
взяв у руки малокаліберний 
пістолет І почав разом зі сво
їм наставником оволодівати 
однією з найскладніших 
вправ — МП-8 (швидкісна 
стрільба по п'яти силуетних 
мішенях), 
пати за S 
ший день 
пій — па 
затратити 
тім чотири секунди. Цс дуже 
швидкий темп, його можна 
досяглі лише при наполегли
вій роботі над собою. Такої 
наполегливості Олексієві не 
бракувало, і 1972 року він став 
кандидатом у майстри спорту. 
Мої о нключають до збірної 
юнацького колективу цент
ральної ради «Динамо». В 
складі цього колективу Оме- 
іінк лвічі завойовує звання 
чемпіона країни — в особис
тому і командному заліках. 
На юнацькому чемпіонаті Ук
раїни н червні 1974 року п іні 
земляк здобуває золоту ме
даль і виконує норматив май
стра спорте' С.РСР. Через пік 
Олексій — чемпіон Республі
канської ради товариства «Ди
намо» серед дорослих (592 оч
ка з (100 можливих). Чемпіон- 
гькнй титул пін збеоіг -'а го
бою і в минулому році. За до
сягнуті стабільні успіхи його 
включили до олімпійської збір
ної Радянського Союзу «Ііа- 
лія-80».

Важкувато курсантові льот
но-штурманського училища 
поєднувати навчання з підви
щенням спортивної майстер
ності. Але плани v нього і йо
го трен«оа Сергія Малмигп та
кі: найближча мета — добое 
виступити па других республі
канських спортивних молодіж
них іграх у складі збірної 
команди Кіровоградіцини. які 
проходитимуть у травні нього 
року у Львові, і завоювати 
появо в ск.тапі .збірного колек
тиву реє публіки захищати 
спортивну честь України на 
Всесоюзних молодіжних спор- 
тиішнх іграх.

Побажаємо ж Олексієві І 
Його наставникові влучних по
стрілі«, 
щоб бути 
шгх і па 
Москві.

з
М11 -« 

но п'ятії
Вправу треба пико
секунд. Не в пер- 
змаїань. а на дру- 
трндцять пострілів 
спочатку шість, ію-

Ü. ІНАБЛЛІН.

Вірші М. ДСЬРОВРЛВОВА.

Белый аист летит, 
Над белесым

Полесьем летит. 
Белорусский мотив 
8 песне вереска, 

в песне ракит. 
Вся земля приняла 
И заботу, и ласку, 

и пламя, 
Полыхал над землей 
Небосвод,

как багровое знамя.

Припев:
Молодость моя — 

Белоруссия, 
Песни партизан, 
оиавкямак^тввкшжгжммж

Наша память идет
По лесной 
партизанской тропе,
Не смогли зарасти
Эти тропы

в народной судьбе.
Боль тех давних

годин
В каждом сердце 

живет и поныне,
В каждой нашей 

семье,

Погребен 
остывающий гром.

Где-то аист летит,
Все летит

над родными полями, 
Землю нашей любви 
Осеняя большими

крылами.
Припев.

у вівторок, четвер, 
суботу.
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Вдень 29 січня по території об
ласті і місту і' іроногрлду ||С- 
редбачпється хмарна погода, не
великий дощ, туман, па дорогах 
слабка ожеледиця. Вітер пін- 
денно-..а;;і:ііпнї 4—8 метрів на 
секунду. Температура повітря 
по області 0—), по місту 0—3 
градуси тепла.

Обсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 45. Тираж 60 000,

ГУГТГІІ .JjT.'S

ГЬБА ДЗЮ-ДО. У Літі- 
ПроПГ ; рощ'і,);-- гни дні трив’Лв 
юнацька першість України з 
б'ИЇртьбн дзю-до. Вдало пн- 
стуїінла збірна команда р-’С- 
nv6 іканської ради сільської'-*) 
спортивного товариства «Ко
лос». v склад» якої бстц ft 
паші земляки Костянтин Двор- 
нннікіїй і Віктор Ссменсіьхо. 
У Фінальному.поєдинку з ра
хунком 3:2 нога перемогла ли- 
намівціп Сільські спортсмени 
.'.■авоіоналн звання чемпіонів 
республіки.

Колектив дфодпетів до цих 
відповічаліших змагань готу
вав кіровоградський тренер 
мнйсіер снопту С.РС.Р Василь 
Борисонн’: І ІлкришкІн.

БАСКІДЬОЛ Змаганнями а 
баскетбо IV почалася обласна 
спар і асі,з ■;,> пвангардіпськи'Г 
кп.чектипіч фізкультури серед- 
ні.х- навчальних закладі». Ці 
поєдинки проходили в Олек
сандрії. Ворон,ба за звання 
нлйсильнішях точилася між 
Предеї .'іпппцчми кіровоград
ських Технікумів — машино- 
будівного й будівельного. ІІЄ- 
пемпжнпцямії турніру егзлч 
1 аскотбо.іісткн — майбутні ма* 
шпнобудіппнки Третя сходин
ка дісталася команді Олек- 
сан іній сі, кого індустріальної о 
технікум у.

Редактор М. УСПДЛЕНКО.
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