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Мітинг відкриває перший секретар 
обкому партії М. М. Кобильчак.

Лунають урочисті звуки гімнів. Радян
ського Союзу та Української РСР.

Учасники мітингу одностайно, з ве
ликим піднесенням обирають президію 
в складі Політбюро ленінського Цент
рального Комітету партії на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК КПРС, Голо
вою Президії Верховної Ради СРСР 
товаришем Л. І. Брежнєвим.

Присутні стоячи зустрічають прапор 
ордена Леніна 'Кіровоградської області 
і пам’ятні прапори.

Голова облвиконкому Д. П. Максимен- 
ко надає слово першому секретареві 
обкому Компартії України М. М. Ко- 
бильчаку. ,

На мітингу виступили перший секре
тар Світловодського міськкому партії 
В. М. Сідун, голова Олександрійського 
райвиконкому С. М. Малюк, комбайнер 
колгоспу імені Фрунзе Долинського ра
йону М О. Ланкратов, бригадир екска
ваторної бригади вуглерозрізу «Вербо- 
лозівський» виробничого об'єднання 
«Олександріявугілля» С. Т. Строганов, 
голова колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
гоархангельського району, Герой Со
ціалістичної Праці Л. Й. Шліфер, голов
ний агроном колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Бобринецького району, Герой 
Соціалістичної Праці Л. М. Цимбал, 
бригадир тракторної бригади колгоспу 
«Победа» Маловисківського району, 
Герой Соціалістичної Праці Г. М. Ка
тай, бригадир водіїв Кіровоградського 
виробничого об’єднання вантажного ав
тотранспорту № 10661 В. К. Матвієнко.

Учасники мітингу з великим піднесен
ням прийняли вітальні листи Генераль
ному секретареві ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради СРСР товари
шеві Л. І. Брежнєву, ЦК Компартії Ук
раїни і Раді Міністрів УРСР.

|>|-,'1П1\Е свято прийшло п ці дні на 
** землю орденоносної Кіровоградщи- 
ші. Свято хліборобської праці, свято 
трудової перемоги: достроково викопа
но річні соціалістичні зобов’язання по 
продажу хліба державі. В засіках Бать
ківщини 1365 тисяч тонн кіровоград
ського хліба! Такого успіху досягнуто 
вперше! І він е. результатом здійснення 
аграрної політики партії, підсумком 
невтомної діяльності її Центрального 
Комітету, особисто Генерального сек
ретаря ЦК КПРС. Голови Президії 
Верховної Ради СРСР товариша Леоні
да Ілліча Брежнєва. Завдяки постійній 
увазі н допомозі з боку Центрального 
Комітету Компартії України, уряду 
республіки хлібороби гіталовського 
краю натхненною працею внесли свій 
гідний вклад у зміцнення економіки 
країни.

Шлях' до перемоги — то повсякденна 
турбота про раціональне використання 
кожного гектара землі, про всемірне 
підвищення продуктивності праці, то 
велика організаторська і масово-полі
тична робота партійних, профспілкових 
і комсомольських’ організацій, радянсь
ких і господарських органів. Шлях до 
перемоги — то ударна праця колгоспни
ків і робітників радгоспів — усіх, хто
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вирощував і брав участь у збиранні 
врожаю.

У рік 60-річчя Великого Жовтня за
пам'яталось особливе прагнення хлібо
робів Кіровоградщини порадувати 
Батьківщину найкращим короваєм. І, 
наслідуючи патріотичний почин хлібо
робів Кубані, — ініціаторів змагання за 
одержання в ювілейному році найвищих 
врожаїв усіх сільськогосподарських 

культур — в переважній більшості ра
йонів і господарств добре підготува
лись до вирішальної битви за хліб. Під 
час жнив партійні, комсомольські орга
нізації, спираючись па досвід минулих 
років, чітко викопували свої плани ро
біт. За прикладом іпатовців було взя
то курс па групову роботу техніки. До 
складу 680 збирально-транспортних за

гонів увійшли досвідчені механізатори,

МІТИНГ ПРЕДСТАВНИКІВ КОЛЕКТИВІВ 
КПРС, ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ У ЗВЯЗКУ З ВИКОНАН- 
ДЕРЖАВІ.

молодь, якій вистачило наполегливості, 
знань, волі до перемоги у боротьбі за 
хліб 1977-го року.

Так, перемога прийшла завдяки пов
сякденному трудовому героїзму жнива 
рів. завдяки веденню жнив комплекс
ними збиральними загонами, широко 
розгорнутому соціалістичному змагайте 
механізаторів за досягнення найвищої 
продуктивності праці при високій якості 
робіт. Абсолютним чемпіоном, героєм 
чінив-77 став комбайнер колгоспу імені 
Фрупзе Долинського району комуніст 1 
М. О. Ланкратов, котрий комбайном • 
«Колос» зібрав урожай на площі 476 
гектарів і намолотив 21,4 тисячі цент
нерів хліба. ,

Мабуть, найбільше запам’ятаються 
жнива ювілейного року і тим, що мо
лодь Кіровоградщини стала надійним 
помічником батьків. Пліч-о-пліч із стар
шими боролися за хліб понад сімнад
цять тисяч юнаків і дівчат. Серед них 
— 1200 студентів, майже 4 тисячі мо
лотих робітників промислових підпри
ємств Ця справжня армія молодих 
трударів вела роботу па всіх ділянках 
жнив. 125 комсомольсько-молодіжних 
збирально-транспортних загонів. 410 
комбайнових. 250 жаткових екіпажів 
молоді щодня, щогодини наближали тру
тову перемогу на хлібному полі облас
ті. Майже 1300 комсомольців трактора
ми і автомобілями транспортували 
чесно на токи і елеватори. А па сторо
жі кожної зернини нового врожаю сто
яло 510 постів якості. 1120 штабів і по
стів «Комсомольського прожектора». І 
не забути ту напругу трудового супер
ництва юнаків і дівчат на приз обкому 
комсомолу та редакції газети «Молодий 
комунар» «Золотий колос». У складних 
умовах жнив учасники змагання про
демонстрували високу майстерність ї 
вміння. Червоним рядком увійде в лі
топис цьогорічних жнив трудовий 
подвиг молодих комбайнерів з колгос
пу «Петле травня» Пегрівського райо
ну Віктора Мнколенка за Григорія 
Копобила. З ювілейним ужинком вагою 
14600 пептпепів їх привітав льотчик-, 
космонавт СРСР Петро Клпмук.

Так, молодь Кіровоградщини, як і 
всі трудящі області, назавжди збереже 
у своїх серцях палку вдячність товари
шеві Леоніду Іллічу Брежнєву. ЦК 
Компартії України. Раді Міністрів 
УРСР за високу оцінку праці трудящих 
і не пошкодує, сил і вміння, щоб ство
рити всі умови для забезпечення висо
кого врожаю всіх сільськогосподарських 
культур у наступному ропі десятої 
п'ятирічки.

І

НЕЩОДАВНО, ЯК 
УЖЕ ПОВІДОМЛЯЛА 
НАША ГАЗЕТА, ВІН
ЦІ БУДІВЕЛЬНИХ 
СТУДЕНТСЬКИХ 3/1- 

ГОИІВ ОБЛАСНОЇ 
УДАРНОЇ КОМСО- . 
МОЛЬСЬКОЇ БУДОВИ 
«ПОМІЧНА — ДО
ЛИ НС ЬК А» ПРИЙ
МАЛИ У СЕБЕ ГО
СТЕЙ — СТУДЕНТІВ 
З НІМЕЦЬКО! ДЕ
МОКРАТИЧНОЇ РЕС
ПУБЛІКИ, МОЛОДИХ 
БУДІВЕЛЬНИКІВ ГА
ЗОПРОВОДУ ОРЕН
БУРГ — ЗАХІДНИЙ 
КОРДОН СРСР.

ЗАСПІВ 
ДРУЖБИ 
І БРАТЕРСТВА
II АШІ азтобуси, перега- 

няючи дощові хмари, 
везли у Тимашівку на гос
тинну новоукраїнську зем
лю посланців «Траси 
дружби». Сорок німець
ких юнаків і дівчат в до
розі не приховували хви
лювання, готуючись до 
зустрічі зі своїми радян- 
ськи/ли ровесниками.

Зразу ж, під шум мото
рів і плюскіт дощових 
краплин у вікно, зав'яза
лась розмова. Дорогою 
Василь Семченко, другий 
секретар Олександрів- 

ськего райкому комсомо
лу і наш вірний помічник, 
перекладач Олександра 
Гельман, знайомили ні
мецьку молодь з історич
ними місцями Олександ- 
рівського району, розпо
відали про почесну пра
цю трудівників ланів.

К.-Ганс Ецгафт, сту
дент будівельного техніку
му міста Котбус:

— Ми перебуваємо на 
українській .землі більше 
чотирьох тижнів. За цей

(Закінчення на 2 стор.) На фото; »овоунраїнєььа земля вітає юстей хлібом-сіллю.
Фото Г, ВРАДІД. .
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ХЛІБ ЮВІЛЕЙНОГО Перші серед 
перших

27 серпня року

Щедрим колосом 
повіло на турботу хлібо
робів Кіровоградщини по
ле ювілейного року. Ви- 
плскаке дбайливими рука
ми, лоно сповна віддячило 
сільським трударям і за 
недоспані ночі, і за само
віддану працю, і за їхню 
безмежну любов до неї. 
Одними з перших рапор
тували Батьківщині про 
виконання своїх соціаліс
тичних зобов’язань хлібо
роби Світловодського, 
Олександрійського та До
линського районів.

ВІД-

Роле назвало імена
Хлібну ниву господарств 

Слігловодського райо
ну не порівняєш з інши
ми. Але треба було бачи
ти, як боролись за кожен 
кілограм зерна ювілейно-' 
го року молоді хлібороби. 
Не і їхній ударний труд 
на жнивах наблизив успіх: 
світловодці першими до
повіли про виконання...
. Справжнім відкриттям 
на нинішніх жнивах став 
комбайновий екіпаж бра
тів Михайла та Івана Мель
ників. Хлопці вперше ви
вели «Низу» в поле і... за-

воювали першість 
йоьному змаганні 
молодих жниварів, 
в язавшись намолотити 
4730 центнерів зерна, во
ни видали з бункера 
свого комбайна 5302 
центнери. Можуть пиша
тися трудівники колгоспу 
імені Леніна своїми моло
дими земляками, які ще 
перед початком косовиці 
звернулися до юнаків' і 
дівчат Світловодського 
району із закликом боро
тися за високопродуктив
не використання техніки і 
робочого часу.

Молоді водії колгоспу 
імені Котовського привіта
ли свого товариша Воло
димира Коруца, який сво
їм ГАЗ-51 перевіз 227 
тонн зерна і став пере- 
/ложцем у змаганні.

Не переоцінити значен
ня роботи, проведеної в 
полі, на дорогах і токах 
2-1-ма штабами і постами 
«Комсомольського про
жектора», 10-ма постами 
якості. Тільки «прожекто
ристи» провели під час 
жнив 50 рейдів.

А. ДІБРОВА, 
перший секретар Сзіг- 
ловодського міськко
му комсомолу.

У ра- 
серед 
Зобо-

Разом з батьками
Неважко зрозуміти ра

дість комбайнера колгос
пу імені Кірова Федора 
Бойка. Адже його ім'я — 
на першому місці у спис
ку кращих молодих жни
варів Долинського райо
ну. Федір намолотив 8222 
центнери зерна своїм 
СК-4.

Розділяють з ним ра
дість кращі водії Леонід 
Романов з райоб’єднання 
«Сільгосптехніка» і Василь 
Ткачук з автотранспортно
го підприємства 10035. 
Леонід перевіз 1700 тонн 
хліба, а Василь — 980 
тонн.

Прагнучи гідними дарун
ками ознаменувати рік 

Жозт- 
спілчан району 
попрацювали на

Щоразу, тримаючи сві
жий номер «Молодого 
комунара», ми відразу пе
реглядали список змаган
ня жниварів області на 
приз «Золотий колос». І 
неодмінно знаходили в 
ньому ім’я нашого мо
лодого комбайнера з кол
госпу «Росія» Любомира 
Гайдучака. В районі він 
став кращим серед моло
дих, видав з бункера «Ко
лоса» 9660 центнерів хлі
ба. Радіємо і за Віктора 
Терещенка, який намоло
тив 6583 центнери зерна. 60-річчя Великого

На полях Олєксандрій- 
щини за врожай 1977 ро
ку боролися 18 комсо
мольсько - молоді ж н и х 
комбайнових екіпажів, які 
разом з досвідченими 
хліборобами доповіли 
Батьківщині про виконан
ня соціалістичних зобов’я-

. зань — здали в засіки 
держави 10чі 000 тонн хлі
ба.

М. Ш8ИДЛНЕНКО, 
перший секретар
Олександрійс ь к ого 
райкому комсомолу.

ТОВАРИШ
вРМАКОВ

Анатолія Єрмакова зна
ють всі на «Верболозів- 
ській». Він ще зовсім моло
дий, один з найкращих про
хідників 
жений 
мом ЦК
40-річчя

ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТАРЯ

ня, 1520 
ударно 
жнивах.

Короткі 
повнюзали своїми 
лами 
інформатори, 
Особливо гаряче аплоду
вали хлібороби самоді
яльним митцям районного 
Будинку культури, 
госпів «Родина» та 
Шевченка.

відпочинки за- 
висту- 

культармійці, політ- 
лектори.

М.
другий секретар 
лннського 
комсомолу.

кол- 
імені

УС, 
. До- 

райкому

шахти, нагород- 
Почесним Дипло- 
ЛКСМУ на честь 

стаханозського 
руху, а до методів його ро
боти придивляються Й 
свідчені. Бо повчитися 
Єрмакова не сором.

Всього кілька днів 
має Анатолія на роботі,

ДО-
У

Відповідальна 
Володимира 

кріпильник.
Олександрійсько: 

Ради депутатів тру- 
Тож нерідко дово- 
йому займатися да- 
зід основної про-

робота у 
Рябошапни,

А ще

Ступені 
сходження

Підбито підсумки соціалістичного змагання серед 
майстрів машинного доїння на приз «Молодого ко
мунара» «Першій молодій п'ятитисячний Кіровоград
щини десятої п’ятирічки» за 7 місяціз.

У десятку перших, хто очолює трудозе суперницт
во за отримання високих надоїв, увійшли:

Галина 5ІЛОЗЕ? з колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
всархачгельського району, яка одержала під кожної 
закріпленої за нею корови по 3376 кілограмів моло
ка.

Надія МАКСИМЕНКО з колгоспу «Перше травня»

Маловисківського району надоїла по 2958.
Ольга ШЕВЧЕНКО з колгоспу «Прогрес» Новомир- 

городського району — по 2841.
Людмила СОКИРСЬКА'з колгоспу «Росія» Нозоук- 

рзїнськсго району — по 2725.
Марія ТОЛУБ’ЯК з колгоспу «Родина» Долинсько

го району — по 2633.
Валентина НОВАК з колгоспу «Перше травня» Ма- 

логисківського району — по 2664.
Валентина МАРКОВА з колгоспу «Родина» Долин

ського району — по 2660.
їаіса Ковтун з колгоспу імені Мічурінз Нозгород- 

нікського району — по 2654.
Зоя ПЛАХОТНЮК з колгосгу імені Мічуріна Нов- 

городкісського району — по 2612.
Надія ЛАПА з колгоспу «Дружба» Новоунраїнсько- 

го району — по 2532.
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вже скучили за ним. Пред
ставляє зін гірників Кіро
воградщини на зустрічі мо
лодих шахтарів України в 
Києві. Знаємо, що привезе 
з цієї поїздки і цікаві вра
ження, і цінній 
який потім стане 
багатьох прохідників, 
така вже вдача 
узнав, знайшов
— обов’язково 
з друзями.

А друзів у нього ба~ато
— всі прохідники та, вва
жайте, весь колектив шахти. 
Особливо ж комсомольці. 
Два роки очолював А. Єр- 
маков комсомольську орга
нізацію «Верболозівсьчої» 
і нині входить до 
комітету. Власним 
ладом вносить живу 
в змагання молоді за пра
во підписати рапорт Ленін
ського комсомолу ЦК 
КПРС до 60-річчя Великого 
Жовтня.

Змагання називає імена 
кращих. І серед них є лю
ди, яким просто по-доб
рому заздриш, енергії і 
актизності яких дивуєшся.

досвід, 
набутком 

Бо 
у хлопця:

щось нове 
поділиться

складу 
прик- 
іскру

зін — 
депутат 
міської 
дящих. 
диться 
лекими 
фесії справами. Пишається 
нині Леонід Зінов’євич 
Шрейбер своїм колишнім 
учнем: така шана хлопцеві 
від людей. Радіє з того, що 
не пропала праця даремно. 
Володимир і кріпильник на
дійний,

На трудовій 
свяченій ювілею 
Рад, ростуть і 
молоді гірники, 
знаменної дати; 
них зобоз’язався 
во виконати завдання 1977 
року. Орієнтиром для всіх 
стала праця гірника очис
ного вибою Володимира 
Бенька, машиніста електро
воза Сергія Дублевського, 
електрослюсаря Віктора 
Долгова, які неодноразово 
виходили переможцями у 
соціалістичному змаганні.

Дружні, веселі, товарись
кі у нас на шахті люди. Ска
зано ж — шахтарі. У най
важчі хвилини не покидає 
нікого бажання по-друж
ньому покепкувати з кого- 
небудь, пересипати розмо
ву жартами.

Інакше не 
же тепло і 
людям.

Ю.
секретар 
сомолу шахти 
лозівська».
м. Олександрія.

і депутат хороший, 
вахті, при- 

Країни 
мужніють 
Йдучи до 
кожен з 
достроко-

уявити нас. Ад- 
світло несемо

ПРОЦЕНКО, 
комітету ком- 
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ЗАСПІВ ДРУЖБИ І БРАТЕРСТВА
(Закінчення. Початок 

па 1-й сюр.).
час познайомилися з об
ласним центром. Назавж
ди запам’ятаємо гостин
ність жителів Кіровоград
щини, їх готовність при
йти па допомогу. Хочеться 
висловити слова теплої 
подяки всім радянським 
Ііюдям, які пас оточують.

Слова «Траса дружби» 
не вимагають перекладу, 
їх добре розуміють усі. 
Вони стали провідними 
словами нашого братер
ства, нашого співробіт
ництва. На дільниці будів
ництва газопроводу, роз
ташованій на території 
Кіровоградської обласіі, 
.учасниками третього тру
дового семестру стали 
більше 120 студентів з 
НДР, членів Спілки віль
ної німецької молоді. Бо
йовий авангард молодого 
покоління і - батьківщини 
ТАаркса і Енгельса, поміч
ник і резерв Соціалістич
ної єдиної партії Німеччи
ни, С8НМ бере активну 
участь у будівництві со
ціалізму на землі першої 
в світі німецької держави 
трудящих. Акції «Рішення 
IX з’їзду СЄПН — у жит- 

:уя», боротьба за економію 
Сировини і матеріалів, 
змагання на честь 60-річчя 
Великого Жовтня та інші 
ініціативи СВНМ яскраво 
свідчать яро широку тру
дову і політичну актив
ність молоді НДР. Своїми 
Знаннями, самовідданою 
працею відповідає німець
ка молодь партії на тур
боту про неї. Послідовни
кам Ернста Тельмана при
таманні кращі риси моло
ді соціалістичної епохи — 
пролетарський інтернаціо
налізм, соціалістичний пат
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ріотизм, непорушна віра у 
перемогу комунізму. Цим 
живе німецька молодь на 
батьківщині, ці ідеали зо
на втілює сьогодні на бу
дівництві «Траси дружби».

Вольфгапг Пуррортат, 
студент економічного фа
культету університету 
імені Шіллсра міста Єни:

— Думаю, що девізом-* 
молоді соціалістичних кра
їн можуть стати слова — 
«Праця і боротьба;», сум
лінна праця — для роз
квіту і непорушності мо
гутнього табору соціаліз
му; боротьба за право бу
ти щасливою юності пла
нети. X

«Кляйне БАМ» (так ве
село називали будову по 
дорозі) зустрів дорогих 
гостей квітами і піонер
ським салютом, почасту
вав українським корова
єм \ не зважаючи на ві
тер та дощ, простягував 

до них свої гостинні руки.
На відкритій платформі 

мотовоза було тіснувато, 
зате весело. Ми летіли по 
новій дзвінкій, наче натяг
нута струна, колії туди, 
де могутній шляхоукла- 
дал>ний кран народжує 
нові метри залізниці. Сте
пове море зліва і справа 
штурмують потужні елек
тричні машини, крани, 
шляхопідйомники, тягнуть 
у небі лінію електропере
дачі електрики. Все ціка
во, про все хочеться зна
ти німецьким студентам, 
все побачити своїми очи
ма.

Карола Кучік. студент
ка індустріального техні
куму міста Вайсвассер:

— Будова залізниці 
вражає могутністю сучас
ної техніки і працею умі
лих робочих рук Не ві
ри гьси, що майже півроку 
тому на цьому -місці иічо* 

го не було — ні робітни
чого містечка, ні дванад- 
цятнкілометрового заліз
ничного шляху.

Дружба СРСР і НДР, 
молоді двох держав, пе
ревірена і стверджена ча
сом. В цьому учасників 
зустрічі ще раз переконаа 
мітинг братерства. Багато 
було сказано теплих слів 
в адресу гостей першим 
секретарем Новоукраїн- 
ського райкому комсомо
лу Олегом Іщенком, ко
місаром загону «Старт» 
Сашком Броніним, бійцем 
загону «Буревісник» Воло
димиром Єременком.

Запали в душу німець
ким будівельникам і сло
ва Л. М. Перевозник, сек
ретаря обкому комсомо
лу про те, що комсомоль- 
ці-сгуденти, бійці буді
вельних загонів повинні 
бути не там, де легко, а 
там, де важко, де їх че

кають. Бо саме усвідом
лення цієї істини і приве
ло їх сюди, за сотні кіло 
метрів від рідних домі
вок.

Це був не просто уро
чистий мітинг, це була від
верта дружня розмова 
про життя, мрії і надії 
молодих, переклик робіт
ничих справ.

Сьогодні особливо тур
бує молодь світу пробле
ма миру. Це ще раз 
підкреслили у своїх вис
тупах Люц Бітлер, керів
ник групи, бригадир заго
ну німецьких студентів, і 
Лютер Блас. «Мир потрі
бен для життя, як повітря 
і сонце!» — такий одно
стайний зисновок мітин
гу-

Вера Лайл-Бах, студент
ка індустріального техні
куму міста Вайсвассер:

— Мрію присвятити своє 
життя боротьбі за мир. 
Сьогодні в США армії-без
робітних позбавлені хліба, 
сьогодні в СПІД народ
жується нова зброя смерті 
— нейтронна бомба. Віл 
імені німецької молоді я 
відверто заявляю «Геть 
нейтронну бомбу! Геть но
ву смерть!»

Коли німецькі друзі по
верталися додому, спога
дів було вкрай: і про по
дорож по будові, про кон
церт, про бесіди з радян
ськими студентами. З’яви
лися у них нові друзі, се
ред яких і студентки Кіро
воградського машинобу
дівного технікуму Роза 
Ісаєнко та Гапипка Тима
шова. Роздивлялись з ці- 
’кавістю сувеніри, які по
дарували радянські сту
денти, перечитували адре
си. ^тось згадав раптом 
про концертний номер 
«Боксери», який підготу
вали бійці загону «Старт», 
і пролуназ по автобусу 
сміх — добрий і щирий.

Вольфгапг Тіц, брига
дир, студент юридичного 
факультету університету 
«мені Шіллера міста Єни;

— З різних куточків 
НДР приїхали ми пра
цювати у студентських бу
дівельних загонах на те
риторію Радянського Со
юзу. До складу цих заго
нів увійшли кращі юнаки 
і дівчата, активні учасни
ки суспільно-політичного 
життя, учасники будів
ництва розвинутого со
ціалізму в НДР. Дуже 
радий був познайомитися 
з представниками радян
ської молоді. Сподобались 
мені бонові і щирі хлопці. 
У нас з радянськими сту
дентами багато спільних 
інтересів. Незважаючи на < 
мовні труднощі ми добре-'* 
зрозуміли один одного, 
бо виховуємось у єдиному 
дусі марксистсько-ленін
ського світогляду. Бажаю 
молоді Кіровоградщини 
нових успіхів у навчанні і 
праці.

Широкі і різнобічні кон
такти двох братніх спілок 
— ВЛКСЛА і СВНМ міцні
ють і розвиваються з ро
ку в рік. Всього дружні 
33 язки підтримують біль
ше 5 тисяч первинних ор
ганізацій спілок молоді 
обох держав: дружать за
води і фабрики, колгоспи 
і кооперативи, учбові за
клади, військові частини. 
Народився і у нас на Кі- 
розоградіцині заспів бра
терства і дружби студент
ських будівельних загонів. 
Іож побажаємо йому, як 
великій пісні — щаслизс^^т 
путі!

Л. КАЛЮЖНА,
Олександрівна —
Новоукраїнка.

На фото: Особливо 
Цікапнз иімецькнх студентів 
лоту жнмй шяяхоукладальн»" 

кран



})Молодвй комунлр“ 3 стор. ---------
перевірка г©товності до нового навчального року

ТЛЄЗАЬАРОМ шкільний дзво- 
** ник покличе за собою ба
гатотисячну дзвінкоголосу 
сім'ю школярів Кірозогрздщи- 
ни. Закінчується підготовка до 
нового навчального року і в 
школах Добровеличківськогс 
району нашої області. Багато 
було зроблено за цей час. 
Майже в усіх школах району 
закінчено ремонт приміщень і 
упорядкування територій, об
ладнані нові кабінет^ уком
плектовано книжкозими фон
дами бібліотеки, завезено па
ливо. Та не можна сьогодні 
закривати очі на суттєві недо
ліки а ході цієї роботи. Так, 
Тишківсьха середня школа 
№ 1, яка була збудована де
сять років тому, як восьмиріч
на, на кошти колгоспів імені 
Ульянова та «Україна», зараз 
не відповідає вимогам серед
ньої школи. Будівельні робо
ти тут недоброякісні, пере
криття не утеплене, місцями

я я я

падає штукатурка, погано ви
конані і малярні роботи. Дав
но вже стоїть на місці будів
ництво спортивного комплек
су, який взялись побудувати 
колгоспи «Україна» та імені 
Калініна.

Керівництво цих колгоспів 
винуватить у всьому жнива, 
мовляв, «ніколи було, але все 
можливе зробимо...» Та чи не 
занадто довго доводиться че
кати дітям колгоспників того 
часу, коли зони зможуть зміц
нювати своє здоров'я на сві
жому повітрі? А в середній 
школі № 2 цього ж села немає 
спортивного залу, спортінвен
тар не поповнюється, школа й 
досі не поидоала для занять 
гімнастичне обладнання. Ди
ректор школи Галина Володи
мирівна Небеська розповіла 
про те, що на сьогоднішній 
день ще не вирішено питання 
про обладнання кабінету ме
ханізації сільського господар

ства. Багато часу витрачають 
учні і вчителі на перехід від 
школи до тракторної бригади, 
де проводяться практичні за
няття.

У школах району існує та
кож проблема укомплектуван
ня кадрами педагогічних ко
лективів. У цих же школах, на
приклад, не вистачає вчителів 
географії та історії, хімії і біо
логії. Та й як же триматимуть
ся зчителі на селі, коли їх по
бутові умови, хоча б в одній 
їишківській СШ № 1, м'яко 
кажучи, досить-таки неприваб
ливі. Приміщення, де вони жи
вуть, потребують капітального 
ремонту, не працюють водо
провід і опалюзальна система, 
завезеного палива взимку час
то не вистачає. Чули ми також 
скарги на перебої з постачан
ням молочними продуктами.

Краші справи у Липнязькій 
та Добровеличківській серед
ніх школах. Школи повністю 
забезпечені педагогічними
кадрами, вчителям створені 
дебрі умови життя.

Молоді вчителі Липнязької 
середньої школи Віра Озча- 
рик, Юлія Твердоступ та Ана
толій Риженко живуть в ново-

му охайному будиночку. На 
подвір’ї чисто, ростуть квіти. 
Паливом вони дазно забезпе
чені. Від усієї душі дякували 
молоді вчителі адміністрації 
школи, підшефному колгоспо
ві за щире піклування про них.

Приклад, який заслуговує 
наслідування у цій школі —це 
обладнання кабінету механіза
ції сільського господарства. 
Сблад.-іав і оформив його 
Андрій Федосійович Козинець 
разом з учнями старших кла
сів. Велику допомогу в цьому 
подали йому колишні учні, ни
ні інженери колгоспу, Микола 
Никифорович Гуля та Володи
мир Григорович Доніка.

"Велику виховну роль в ра
дянській школі відіграє ство
рення ленінських і піонерських 
кімнат, кімнат бойової і трудо
вої слави. Школи Доброзелич- 
кізського оайону перед нав
чальним роком звернули особ
ливу увагу на їх оформлення

на рівні сучасних пізнавальних 
і естетичних вимог, поповнили 
цікавими експонатами, стенда
ми, документами, методичною 
літературою. На жаль, у До
бровеличківській середній 
школі за відсутністю примі
щення но створене кімнати 
бойової і трудової слави. Не 
можна не відмітній і те, що у 
школах району ще дуже /лапо 
наочної агітації, яка б відо
бражала підготовку до 60-річчя 
Великого Жовтня.

Шкільні канікули невпинно 
наближаються до свята пер
шего дзвоника. Яким буде це 
свято для школярів, залежить 
сьогодні від дорослих. Споді
ваємося, що керівництво ШКІЛ 
і колгоспів Добровеличків- 
ського району, районний від
діл народної оезіти прикла
дуть всі зусилля до того, щоб 
позбавитись недоліків, щоб уч
ні і вчителі зустріли новий уч
бовий рік з зесепим настроєм,

Рейдова бриіада: В. ДОБРЯКОВА — голова райкому 
профспілки працівників освіти, вищої ніколи і наукових ус
танов, П. КИРИЧЕНК.0 — директор Добровеличківської 
середньої школи, З. АДАС- — позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».
Дсбровеличківський р-ц.

Людина Країни Рад

СВЕРДЛОВ підвівся з-за 
столу, ледь помітним 

порухом поправив пенсне.
— Заходьте, товаришу 

Стрижак. — І коли той сів 
у скрипуче старезне кріс
ло, продовжував. — Викли
кав я зас у надзвичайно 
важливій справі. Про те, 
що наша розмова до пев
ного часу має лишатись у 
таємниці, я не гозорю. Ви 
досвідчений працівник, кон
спіратор і все розумієте.

Яків Михайлович, нібг- 
вибачаючись, усміхнувся 
— Вас, здається, теме Яке 
вом звуть?

— Так точно, — по-віф 
ськовому зідповів СтримаХг

— Ну що ж, тезко, -’=■ 
понизив голос Свердлов. -*■ 
Доведеться покинути зам 
Таврійський па
лац, забути на 
певний час ва
ші дебати до 
хрипоти в голо
сі. Відпочиньте 
від панів есе
рів, примирен
ців і всіх ін
ших прихвоснів

Олександро — Акацатово- 
го, що сьогодні виконувати
ме надззичайне доручення 
ЦК ленінської партії.

...Той роки тому дзадця- 
титрьохлітнього Якова Стри
жака «постригли» в солдати 
і послали з окопи світової 
бійні. За тисячі верст від 
рідних місць, звідки навіть 
лист до батьків ішоз тижня
ми, бизся за «віру і царя» 
добровеличкізський хлібо
роб. Щоправда, невдовзі 
лінійний полк перезели у

ОСОБЛИВЕ 
ДОРУЧЕННЯ

подих, слухаз натхненні 
слова Ілліча Яків Стрижак. 
Сьогодні зін ще раз пере
конався — шлях, вказаний 
більшовиками — то шлях 
мільйонів знедолених і 
пригнічених до світлого 
майбуття.

... 12 березня 1918 року 
через Троїцькі ворота до 
московського Кремля в’їха- 
ча валка машин. На сидінні 
великого чорного автомобі
ля сидів 8. І. Ленін. Біля 
самої брами новоприбулих 
зустрічав високий, підтягну
тий комендант Кремля Я. А. 
Стрижак.

Відповідальні і напружені 
дні настали для нашого 
земляка. Він був у центрі 
багатогранного політичного 
життя, яким жив тоді кожен 
член партії більшовиків. 
Нездовзі після переїзду 
уряду до .Москви комен

дантом Кремля 
став балтій
ський матрос 
П. Д. Мальков. 
Однак Яків

Андрійович не 
відійшов від
справи. Його 
було призначе
но комендан

г

І

памятніїики

СЛАВА
9

Подніпрян- 
як над зу- 

краем про--

буржуазії. Сло
вом, завтра відбувайте до 
Москви.

— Як до Москви? — не 
зрозумів Сірижак.

— За пропозицією Воло
димира Ілліча Радянський 
уряд переїздить туди. На
завжди. Порадившись, чле
ни ЦК рекомендували вас 
на пост тимчасового комен
данта московського Крем
ля. їдьте туди, огляньте все, 

приготуйте приміщення для 
ВЦ8К, Раднаркому, всіх ін
ших устаноз.

Свердлов поволі зняв 
пенсне, протер скельця.

— І ще одне прохання, 
Якове. Особисте. Підберіть 
зручну кімнату для Володи
мира Ілліча. Тільки не роз
кішну, а то влетито нам 
обом. Ви ж знаєте Ілліча.

Холодного березневого 
ранку 1918 року з Петро
града від перо <у Мико
лаївського зокзалу відій
шов пасажирський поїзд 
Петроград — Москва. На 
верхній полиці одного з ку
ле дрімав нічим не приміт
ний чоловік у шкірянці. Ви
стукують на стиках колеса. 
Миготять за вікном голими 
літами дерева, пливуть на
зустріч потягові телефонні 

--^товпи. Немов ніколи й не 
бувало кам яного Пітера з 
ного стрімкими мостами, 
відшліфованими вулицями, 
велетенськими будівлями. 
Для нього, Стрижака, Пет
роград став школою. Доб
рою школою, з якій він 
склав екзамен на звання 
більшовика-ленінця. Чи ду
мав коли син бідняка із

столицю, оскільки в Петро
граді було неспокійно. Яків 
Стрижак швидко зорієнту
вався, на чиєму боці прав
да і зачастив на сходки 
більшовицьких представни
ків. Прозокатор напав на 
слід — і опинився молодий 
солдат за гратами.

Визволила в’язня із тюр
ми лютнева революція, і 
ось член Ради солдатських 
депутатів Яків Стрижак'пря- 
мує у Таврійський палац, де 
йшла підготовко по першо
го засідання Петроградської 
Ради. Революція розділила 
палац на дві частини — в, 
одному крилі його окопа
лись думівці, з другому — 
тимчасовий виконком Ради 
робітничих депутатів. От 
сюди і поспішали ввечері 
28 лютого полкові депутати. 
Під їхнім тиском і при під
тримці більшовиків викон
ком змушений був погоди
тись на створення солдат
ської секції, а до складу 
керівного органу обране 
представників • солдатів і 
матросів. Незабаром проле
таріат став господарем Тав
рійського палацу. Майже 
шедня тут відбувалися 
збори, дискусії, 4 квітня у 
палаці виступаз В. І. Ленін.

— Я намітив декілька тез, 
які коротко прокоментую, 
— почув Стрижак слова 
вождя. Здавалось, Яків по
ринув у якийсо небачений 
світ. Могутня думка Ілліча, 
переконливі докази його 
полонили солдата. Дві годи
ни говорив Ленін, викла
даючи делегатам свої зна
мениті Квітневі тези. І всі 
дві години, затамувавши

то?л одного із 
будинків ВЦВК, на які були 
перетворені готелі «Нацю- 
наль», «Метрополь» та інші.

23 жовтня Я. М. Свердлов 
виписав на .ім я Я. А. Стри- 
жака посвідчення, згідно 
якого Якову Андрійовичу 
доручалося очолити варту 
для охорони VI Всеросій
ського надзвичайного з'їз
ду Рад. Другий день робо
ти з’їзду співпав з річни 
цею Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. На 
площі Революції відбулося 
відкриття монумента осно
воположникам наукового 
комунізму Карлу Марксу і 
Фрідріху Енгельсу. .Воло
димир Ілліч разом із Я. М. 
Свердловим та групою де
легатів з’їзду прийшов ог
лянути тільки-но відкритий 
пам’ятник. Об'єктив фото
апарата зафіксував цю мить. 
Поруч Ілліча стоїть Я. А. 
Стрижак.

Настав суворий 1919-й 
рік. Радянська республіка у 
ворожому кільці. Кращих 
своїх синів і дочок посила
ла партія на фронт для за
хисту завоювань революції. 
На чолі окремого револю
ційного загону туди пішов і 
колишній солдат Яків Стри
жак. Хоробро били ворогів 
червоноармійці під коман
дуванням нашого земляка. 
Яків Андрійович має ряд 
подяк і нагород від коман
дуючого Південно-Західним 
фронтом О. І. Єгорова.

Життєвий шлях бійця ле
нінської гвардії скінчився у 
1924 році Справа, за яку 
він боровся і помер тор
жествуватиме у віках.

ю. МАТІВОС»

Безкраї степи Приінгулля, 
щини й дотепер пам’ятають, 
божілим єлнсавстгрлдським 
неслася огненна жовтнева гроза. Тутешні 
міста й села чули відлупи» переможної 
ходи вершників Першої кінної армії під 
проводом С. М Бульонного і К. Є. Во
рошилова. ескадронів Червоного козацт
ва України, розкотистий гуркіт броне
поїздів під командуванням матросів- 
більшовиків А Г. Железнякова і А. В. 
Полупанова.

Із Є.піс.твс-тградщинії вийшов на смер
тельний двобій ~із заклятими ворогами 
революції бережтінськиії батрак В. Н. 
Боженко — майбутній командир Тара- 
щанської' брвгадц 44-ї піхотної дивізії, 
якою командував М. О Щорс. Невмиру
щою славою вкрив себе виходець із Но 
воукраїнкп син наймита М. і. Мокряк 
На початку 1919 він. колишній фрон
товий, кавалер трьох георгіївських хрес
тів. брав активну упаси. у боротьбі із 
петлюрівцями. Як відважного ратоборця 
Червоної Армії .командування відзначи
ло його іменним золотим годинником. 26 

командир 
із денікін- 
під Сев-

гравия в урочистій обстановці відкрито 
монумент Слави героям громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн. Тршіадцяти- 
мегровшї обеліск, оздоблений червоними 
полірованими ’ гранітними плніами, сим
волізує розгорнутий прапор. Поряд із 
стелою з написом: «Памяти героев .по- і 
клонись, верности Отчизне поклянись!» 
в єдинії! органічно злитій композиції на 
спеціальному подіумі із сірою граніту 
встановлена скульптурна група: обпер
лись на рукоятку двосічного меча в єди
ному пориві застигли червоігоармієць- 
будьопівець і солдат часів Великої Віт
чизняної війни. Обидва вони уособлю
ють незламність духу захисників Вітчиз
ни, їх залізну стійкість, народжену ле
нінськими ідеями.

Скульптурна композиція висотою 4,5 
метра відліг: а в бронзі спеціалістами 
експериментально-виробничих майсте
рень Українського науково-реставрацій
ного виробничого управління Дсржбу- 
ду УРСР. Проектування і створення 
скульптурної композиції здійснила твор
ча група Художнього фонду УРСР у 
складі скульпторів Валентини Олексіїв
ни Дяченко і Марії Петрівни Короіке- 
вич.

Відкриши у Кіровограді скульптурно- 
архітектурний комплекс героям минулих 
воєн є зразком довершеності як за ху
дожньою формою, так і за ідейним зміс
том.

В. КРАМАРЕНКО, 
відповідальний секретар правління 
обласної організації Українського 
товариства охорони пам’ятників іс
торії та культури.

жовтня 1919 року хоробрий 
смертю героя загинув у бою 
цими біля станції Комаричі 
ськом. Наказом Реввійсі,крадії республі
ки М. 1. Мокряка посмертно нагородже
но орденом Червоного Прапора, його з 
почестями поховано в Москві біля Крем
лівської .стіни.

Невмирущу славу героїв боротьби із 
внутрішньою контрреволюцією та іно
земною інтервенцією через якихось два 
десятки років на кіровоградській землі 
закріпили й примножили воїни доблес
ної Червоної Армії, зокрема, бійці Дру
гого Українського Фронту під команду
ванням Маршала Радянською Союзу 
І. С. Конева.

Вшановуючи світлу пам’ять полеглих 
захисників радянської землі, трудящі об
ласті встановили на її території попал 
600 пам’ятників і 145 обелісків, іменами 
героїв великої битви за Вітчизну назва
ні школи, вулиці, Палаци культури. Ніх
то не забутий, ніщо не забуте.

Напередодні 32-ї річниці Перемоги в 
Кіровограді на людному місці — схре
щенні Маловнсківської і Рівняисі.кої ма
гістралей. перед центральним входом у 
мальовничо - затишний дендропарк, 7 

k і----------------------------------------------

ІІа фото: обеліск Слави героям громадян- 
сілої і Великої Вітчизняної воєн я м. КІР»’ 
воіраді. м ГЕРНЛВСЬКОГО.
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ГРАДУС ПАДІННЯ

ДВАДЦЯТИСЕМИРІЧНОГО Григорія Ніні- 
шова, тракториста місцевого колгоспу 

імені Карла Маркса, на роботі охарактери
зували коротко: «Любить заглядати в чар
ку». А про Івана Гирбу секретар комсо
мольської організації Григорій Волинець 
відгукнувся: «Хлопець взагалі непоганий. 
І доручення комсомольські виконував. 
Дисциплінований. Не знаю, як це він пішов 
на таке... Адже й працює, здається, непо
гано...» Мати Гирби: «Він у мене тихень
кий...»

Тут, мабуть, забіжимо трохи наперед і 
скажемо, що «тихенький» дозволяв собі 
іноді не ночувати дома. Батьки ж не вба
чали в цьому нічого незвичайного. Чи зна
ли вони з ким товаришує Іван? Що робить 
увечері?

нему з хмелівських магазинів, так і цього 
разу роль його у справі незначна — учас
ник тільки однієї з трьох крадіжок, які 
встигли здійснити підсудні.

У колгоспі Василем захоплені. «До ро
боти ставиться добре. Користується авто
ритетом серед товаришів. Стягнень і зау
важень не має». А він свою причетність до

Крадіжка
• ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ЗАБУТОЇ 

СПРАВИ

Анатолій Сорокін, водій Добровелич- 
нівської райспоживспілки, сімейні чвари на 
суді намагався зробити причиною, що 
штовхнула його на злочин: «Я посварився 
з дружиною... Мені було все одно...»

Микола Моторний, колгоспник, формаль
но член ВЛКСМ. Насправді ж — «мертва 
душа». Його облікова картка — в райкомі 
серед карток комсомольців колгоспу імені 
Карла Маркса, де він колись працював. 
Г. Волинець, хоч і знав, що Моторний в 
колгоспі не праиіос, не поцікавився, чи 
знявся ж той з обліку. Так само «діяв» і 
його колега з колгоспу імені Ватутіна... Не 
цікавились... Не знали про Моторного та 
Гирбу і в Маловисківському райкомі ком
сомолу Через три тижні після суду обид
ва комсомольці все ще перебували на об
ліку... Всі три згадуваних комітети ЛКСМУ 
не надали ніякого значення злочину, ніби 
його й не було.

Василь Рогозінський, 1960 року народ
ження, працював на тренпункті верхових 
коней у колгоспі «Правда» Добровег,ич- 
ківського району. Відбув за крадіжку два 
роки позбавлення волі умовно. Він — єди
ний з п'яти злочинців, хто притягається до 
суду вдруге. Як і в першому випадку, ко
ли він був причетним до крадіжки в од-

іі було п'ятеро. Вони крали і збу
вали крадене. Усі молоді, здорові. 
Наймолодшому немає ще і вісімнад
цяти, найстаршому — двадцять сім 
років. Хто ж вони?

злочину пояснив так: «Мені запропонували. 
Я не відмовився. Бояеся, що битимуть...»

Що ж привело цих молодих людей до 
злочину?

Можливо, незлагода в сім'ях, де ми 
звикли шукати причин? Ні! У Рогозінського 
— чудова мати. Двадцять чотири роки 
працює на фермі. Передова доярка. Всі 
кажуть, що непогано виховує всіх чотирьох 
своїх дітей.

В. К. Гирба трудиться в колгоспній бу
дівельно-монтажній бригаді. Мати, колиш
ня доярка, на заслуженому відпочинку.

Складніше в сім'ї Нікішових. Батько був 
одним з перших трактористів на селі. По
мер. Та все ж Григорію було з кого бра
ти приклад. Наймолодший Нікішсв — Во
лодимир — шанована в селі людина. За 
чесну працю шанована.

Причини злочину — прагнення випити.
Кожна помилка по-своєму завдає людині 

прикрощів. Та найгірше, мабуть, болить 
душа, коли ти раптом усвідомив, що виріс

зовсім не таким — великим і справжнім, 
— яким хотів себе бачити змалку.

У підсудних був час подумати над цим. 
Чим же вони мотивували свої дії?

Нікішов: «Пшеницю крали, щоб виміня
ти на самогон».

Гирба: «Не обдумав своїх дій...»
Сорокін: «Посперечався з дружиною. Хо

тів випити».
Моторний: «Не задумався над своїми ді

ями».
Рогозінський: «Не мав і в думці... Піддав

ся на вмовляння!»
Отак Нікішов, Сорокін і Моторний, по

передньо змовившись, украли зі складу 
колгоспу імені Карла Маркса три мішки 
пшениці вагою 150 кілограмів, які віднесли 
і продали громадянці Шульзі за 10 кар
бованців і 1,5 літра самогону...

Всього було викрадено і виміняно на 
самогон 320 кілограмів пшениці.

Отже, злочин вчинили, щоб роздобути 
горілку. Цікаве зізнання Сорокіна на су
ді: «Гроші на випивку були. Але мені 
хлопці сказали, що за гроші горілку не 
знайдеш...»

Три дні злочинці проникали до складу, 
крали колгоспне зерно і міняли його на 
самогон. Вдумайтесь: хліб — на самогон... 
Цілком свідомо, осмислено. Варто під
креслити — на час скоєння злочину всі бу
ли абсолютно тверезі, значить, дуже доб
ре розуміли, на що йдуть.

Хліб. У далеких двадцятих роках бійці 
продзагонів за кілька кілограмів пшениці 
платили своїм життям. А вони збирали та 
охороняли зерно не для себе...

Скажете, не варто говорити про справ
жню ціну хліба, краще не вийде, ніж у 
О. В. Гіталова — у його «Думі про хліб». 
Та втім-то й справа, що ні Сорокін, ні Ні
кішов, ні Рогозінський, ні Гирба та Мотор
ний не читали цієї статті. Інакше б у них 
рука не піднялася посягнути на хліб...

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 
Ма.ювисківськнй район.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Повний. 9.10 — К. т. Гімнас
тика. 9.30 — К. т. Мультфіль
ми. 10.00 — К. г. «У світі твд- 
рин». 11.00 — К. т. «Наша 
біографія. Рік 1965-й». 14.35
— К. т. Док. фільми. 15.10 —• 
А. П. Чехов «Дядя Наня». 
16.05 — К. т. «Мамина шко
ла*. 10.35 — К. т. Телефільми 
«Сільські канікули». «Твір». 
17.3(1 — К. т. Концерт. 19.00
— Новини. 19.15 — К. т. До
початку нового навчальної о 
року у системі професійно- 
технічної освіти. 18.45 — К. т. 
Концерт Державного ансамб
лю народною танцю Північ
ної Осетії «Алли». 19.10 —
К. т. «Змагаються трудящі 
Мурманської області». 19.55
— К. т. М. А. Римський-Кор- 
саков. «Моцарт і Сальері». 
Фільм-опсра. 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. «Обличчя дру
зів». 22.15 — К. т. Концерт із 
творів П. Штрауса. По закін
ченні — новини.

РОДИНА МОЯ
Музыка Д Іухманова. Слова Р. Рождественского,

Я, ты. он. она.
Вместе — целая страна, 
Вместе — дружная

семья,
В слове «мы» — сто 

тысяч «я»?
Большеглазых. озорных, 
Черных, рыжих

и льняных, 
Грустных н веселых 
В городах и селах.

I.

Над тобою солнце 
светит,

Родина моя.

Ты прекрасней всех
на свете, 

Родина моя.
Я люблю, страна, твои 

просторы, 
Я люблю твои поля

и горы, 
Сонные озера

в бурлящие моря. 
Над полями выгнет 

спину 
Радуга-дуга. 
Нам откроет сто 

тропинок 
Синяя тайга.

Вновь настанет время 
спелых ягод,

Л потом опятгГ на 
землю 
лягут

Белые, огромные, 
роскошные снега, 

Как будто праздник!
Припев:

Будут на тебя звезды 
удивленно смотреть.

Будут над тобой добрые 
рассвет!.: горсть

в полнеба.
В синен вышине птицы 
будут радостно петь. 
И будет песня звенеть 

над тобой в облаках.
На крылатых твоих 

языках.
Я. ты, ов, она.
Вместе — целая страна, 
Вместе — дружная

семья, 
В слове «мы» — сто

тысяч «я»!
2.

Над тобою солнце 
светит, 

Льется с высоты. 
Все на свете, все 

па свете 
Сможем — ян ты.
Я прильну, земля, 

к твоим березам.
Я взгляну в глаза 

веселым грозам
И. смеясь от счастья, 

упаду в твои цветы.
Обняла весна цветная 
Ширь твоих степей.
У тебя, страна, я знаю, 
Солнечно В судьбе. 
Пет тебе конца и нет 

начала,
И текут светло и 

величаво
Реки необъятные,

как песня о тебе, 
Как будто праздник!

Припев.

„Зірка“— 
„Суднобудівник“- 
1:0

Миколаївський «Судно
будівник» дазній і тради
ційно важкий для «Зірки» 
суперник, матчі між цими 
командами завжди прохо
дять безкомпромісно і ду
же рідко відзначаються 
особливою результатив
ністю. Ось і матч другого 
кола у Кіровограді закін
чився з мінімальною пе
ревагою господарів поля. 
Таким чином, суперники у 
сезоні 1977 року розі
йшлись, відібравши один 
в одного по два очки 
(матч першого кола у Ми
колаєві з рахунком 2:1 
виграв «Суднобудівник»).

«Зірка» вийшла на поле 
після нелегких двобоїв з 
дуже сильними у цьому 
році армійцями Києва і 
Одеси. Миколаївські фут
болісти напередодні зу
стрічі відпочивали. Все ж, 
не зважаючи на втому, 
яка відчувалася у діях кі- 
ровоградців, еони актив
но йшли на ворота «Суд
нобудівника» і хоч кіль
кість технічних задумів у 
господарів поля поменша
ла, висока техніка, точні

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

j?) Наша адреса і телефони
Газета виходить
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31с050. ГСП. Кіровоград 50. вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального сенретаря та відділу 
иомєомольсьного життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
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ЧЕМПИ®НДТ

передачі дозволяли їм, 
при деякій одноманітності 
в нападі, створити чимало 
гострих ситуацій у штраф
ному майданчику гостей.

Не залишилися в боргу 
й миколаївці. Вже на по
чатку матчу в гру вступив 
воротар «Зірки» В. Музи- 
чук, кинувшись за м’ячем 
під ноги нападаючого 
«Суднобудівника», який 
атакував дуже небезпеч
но. Воротарю кіровоград- 
ців протягом матчу ще не 
раз доводилося демонст
рувати справжню май
стерність.

А єдиний гол в зустрічі 
був забитий на початку 
першого тайму. Гості зі
грали у своєму штрафно
му майданчику рукою і 
Володимир Новаковський 
чітко реалізував пенальті.

Маючи 42 очка, «Зірка» 
залишилася на четверто
му місці в турнірній таб
лиці.

31 серпня кіровоградці 
у Хмельницькому зустрі
нуться з місцєеою «Хви
лею». м. сомо в.

На кіровоградських килимах
Вчора п Будинку фізкультури заполу «Ч-рвона зірка» 

розпочався особисто-командний чемпіонат Центральної ради 
)и Т «Авангард» і класичної боротьби. Па борніпських ки
лимах свої здібності демонструють представники Донецької’. 
Вороши.'іопградської. Київської. Запорізької. Дніпропетров
ської, Харківської. Полтавської, Ровенської. Івано-Франків
ської. Кіровоградської та інших областей республіки. Спор
тивну честь Кіровоградщіиіи

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоірлдского обкома 

ЛКСМУ. г. Кирояоі рад. 
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на украинском языке.

Друкарня ім. Г. ДЕ Днмптрова 
облгеного управління у справах видавництв, 

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

захитають майстри спорту Ра
дянського Союзу — Станіс
лав Рєзпдубоп. Геннадій 
Беспалько, Олександр Демс- 
іцснко, кандидати у майст
ри спорту — минулорічний 
чемпіон СРСР серед юнаків 
Сергій Зелннський. Микола 
Повохатько, Анатолій Яснп- 
сі.кий. Олександр Ушаков, 
Василь Сурмач, пернюрот- 
рядіїнк Сергій Луїіснко та 
інші.

Поєдинки проходитимуть 
протягом трьох днів.

В. ШАВАЛІН.
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ДРУГА ПРОГРАМА. 10.
— К. т. «Наша біографія.
Рік 1962». 11.00 — К. т. Но
вини. 11.15 — К. т. Для ді
тей. «Репортаж веде літо». 
11.40 — Фільм «Гомінкий
день». 16.50 — Екран моло
дих. «Третій семестр». 17.20
— Теленарис «Твоє добре
ім’я». 17.30 — Соціальний
порТрст колективу Піидснно- 
ю гірничо-збагачу вільного 
комбінату. Передача перша. 
18.00 — Маленький концерт. 
18.15 — «На ланах республі
ки». 18.30 — Телефільм «Ар
хітектура ВАЗу». 18.40 — К. т. 
Для дітей. «Паплиські казки». 
19.00 — К. т. «Вісті». 19.30 — 
К. т. «Палітра». Монумен
тальне мистецтво України. 
20.00 — К. т. Концерт естрад
ного оркестру Українською 
телебачення і радіо. 20.40 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. Теле
фільм «Гамлет Щигровськоїо 
повіту» за мотивами опові
дання 1. Туріснєпа. 22.15 —« 
К. т. Новини.

ЗО СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

— Новини. 9.10 — К. Т. Гім
настика. 9.30 — К. т. Мульт
фільми. 10.35 — К. т. М. Рим- 
ський-Клрсакоп. «.Моцарт і 
Сальері». Фі.тьм-онера. 11.40
— К. т. Док. телефільм. 14.30
— «Твій труд — твоя висота»’.
Док. фільми. 15.90 — «Лєр
монтов — художник». 16.00 у 
К. т. Концерт Державного ду
хового оркестру РРФСР. 16.45
— К. т. «Винахідник». 17.15
— К. т. «Один за всіх, всі аа
одного». 18.00 — Новини.
18.15 — До початку нового на
вчального року. Виступ пер
шого заступника міністра ос« 
віти СРСР Ф. Г. Паначипа. 
18.45 — К. т. «Екпан збирає 
друзів». СРСР — ЧССР. 19.45
— К. т. «Обгововюємо проект 
Конституції СРСР». 20.00 -т 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1906-й». 21.00 — «Час». 21.30
— К. т. ■‘'емпіоиаг СРСР з 
футболу «Динамо.» (Москва)
— «Нгфтчі». Пэ закінченні 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА.
— Док. телефільми. 10.304Х- 
К. т. Для школярів. «Салют 
Жовтню». 11.00 — К. т. 110і 
вини. 11.15 — О. Корнійчук 
«Калиновий гай». Вистава'. 
16.30 — «Сільські обпії». 17.69
— К. т. Для дітей. «Хай завж
ди буде сонце*. 17.30 — Со
ціальний портрет колективу 
Південного гірн.ічо-ібягачу- 
вального комбінату. Псреда? 
ча друга. 18.00 — Реклама.
Оголошення. 18 20 — «До но
вого навчального року». Вис
туп міністра чишої І сспсд- 
ньої спеціальної освіти УРСР 
Г. Г. Єфіменка. 18,30 — К. т. 
«Вісті». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Шахтар»
— «Днпчмо» (Київ). 20.45 
«На добоапіч, діти’», 21.00 -- 
«Час». 21.30 — Новини ніно- 
еираиа. 22.45 — К. т. Новини.

ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»

24 серпня 1977 рону від4 
бувся 34-й тираж «Спорт- 
лото» та «Спортлото-2».

Виграшними виявилися 
такі номери:

«Спортлото» — 10, ИЗ, 23, 
27, 28, 47.

«Спортлото-2» — 6, ‘15«
18. 30, 36, 46.

Виплата виграшів прова
дитиметься з 2 вересня по 
2 жовтня.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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