
ОБКОМУ Л немуОРГАН

Виходить
s 5 грудня 1939 р.

Валентина ЄГІІШЕВА і Надія ВОВКОБРУНЬ з нолгоспу «Перше травня» Маловисківсьного району. Тут дівча
та працюють доярками. Завжди відзначаються високими показниками в трудовому суперництві за одержання 
тваринницької продукції. Надія, наприклад, за підсумками минулорічного змагання серед молодих працівників 
молочнотоварних ферм області увійшла в число переможців, надоївши від ножної корови по 4563 кілограми 
глолона. Фото t НОРЗУНА.

КОРМИ-ТУРБОТА 
комсоиальськА

Щодня після вранішньої 
наради у голови колгоспу 
гли виїздимо в поле. Не
легка цього року весна. 
Тільки випогодиться, тіль
ки поставимо агрегати в 
загінки, як піде дощ. І 
знову доводиться ченати 
ясної погоди. Говорю про 
це не для виправдання, а 
щоб підкреслити готов
ність наших комсомольців 
і старших товаришів пере
бороти труднощі, їхнє 
прагнення виробити до
статню кількість кормів 
для громадської худоби.

Нинішнього рону кормо
виробництво в господарст
ві поставили на нову, про
мислову основу. Створили 
комплексний механізова
ний загін, який займаєть
ся вирощенням кормових 
культур. Очолює загін за
ступник голови колгоспу 
по виробництву кормів 
О. І. Горбатенко. Кормодо- 
бувники-г мають у своєму 
розпорядженні вдосіаль

техніки; створено ланки: 
транспортну, технічного й 
побутового обслуговуван
ня та інші.

Добрими помічниками 
старших товаришів с наші 
комсомольці. Ще до по
чатку весняно-польових 
робіт комітет ‘ комсомолу 
колгоспу обговорив питан
ня участі молоді в кормо
виробництві. На його засі
данні затвердили дві ком
сомольсько-молодіжні лан- 
ни. Молодіжний колектив 
водіїв очолив Віктор Со- 
шенно,. а сівачів — Сергій 
Лашко.

Незважаючи на примхи 
погоди, хлопці трудяться 
чудово. Ось сьоме поле сі
возміни. На ньому сіяли 
ячмінь з підсівом багато
річних трав. Грунт був ео- 
логий, агрегати часто зу
пинялися. З допомогою 
ланни технічого обслуго
вування їх лагодили на хо
ду. На полі не ділимо ро
боти.'Всі прагнемо до то

ЧЕКАЮТЬ МОЛОДИХ РУК
ВСЕСОЮЗНІ, РЕСПУБЛІКАНСЬКІ, ОБЛАСНІ 
УДАРНІ БУДОВИ, ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА, 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Романтика сьогодення... 
Вона — в новобудовах, в 
освоєнні нових родовищ, 
■гігантів індустрії. Всюди, 
де потрібні молоді, дужі 
руки, запал комсомольсь
ких сердець, які не знаки ь 
спокою, яких кличуть нові 
дороги, новобудови, нові 
міста. Кому, як не моло
дим, працювати і жити 
сьогодні і завтра? їм тво
рити красу і могутність 
країни. Це відповідальна,

але почесна місія. Тому 
комсомол республіки взяв 
шефство над одинадцять
ма всесоюзними, чотир
надцятьма республікансь
кими і сімдесят одною об
ласними ударними будова
ми. Республіканською 
ударною оголошено шахти 
і розрізи виробничого об’
єднання «Олександріяву- 
гілля». Крім діючих в од
ному з найбільших буро- 
вугільних басейнів Украї-

пп, споруджуються і ста
ють до ладу нові об’єкти. 
Так, недавно здано в ек
сплуатацію шахту «Ново- 
миргородська», будується 
«Ведмежоярська». Потріб
ні робітники. Лише протя
гом нинішнього року у ви
робниче об'єднання «Олек
сандрія вугілля» буде на
правлено за путівками 220 
молодих бажаючих. З них 
150 чоловік — па будова
ні об’єкти. Вугледобувним
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го, щоб агрегати працюва
ли чітко. Зупинилася, ска
жімо, сівалка, якою сіс 
Іван Федорович Дар св, — 
і вже біля неї керуючий 
другим ВІДДІЛКОМ комсомо
лець Віктор Бондаренко, 
ланковий комсомольсько- 
молодіжної ланки водив 
Віктор Сошенно, бригадир 
тракторної бригади Герой 
Соціалістичної Праці Се
мен Карпович Онуфрісв, 
інші товариші. Гуртом ла
годимо агрегат, пускаємо 
його в загінку.

Цього року прагнемо 
максимально використати 
землю, збільшити віддачу 
кормового гентара. Скажі
мо, на цьому ж сьомому 
полі посіяли ячмінь разом 
з люцерною. Що це дасть? 
Два врожаї. Ячмінь скоси
мо на зерно, а потім під
німеться люцерна. Кормо- 
добувникн залишаються у 
виграші.. Так і на інших 
полях.

Саме тому, що весна ви
далась нині складною, ко
мітет комсомолу прагне 
пожвавити соціалістичне 
змагання між молодими 
кормодобувниками. Осо
бливого значення надаємо 
гласності трудового супер
ництва. У тракторній 
бригаді маємо свій прес- 
інформатор, у якому роз

повідаємо про успіхи мо
лодих сівачів. «Комсомоль
ський прожектор», на
чальником якого номітет 
затвердив Любов Долинко, 
висвітлює хід весняно- 
польових робіт, критикує 
тих, хто допуснає недолі
ки.

Зроблено чимало. Кормо
вими нультурами засіяно 
сотні гектарів. І це з най
активнішою участю номсо 
мольців та молоді. Але за
спокоюватись іще рано. Та 
й не в натурі наших юна
ків і дівчат заспокоюва
тись, милуватися досяг
неним, Попереду ще бага 
то справ. Основна з них — 
догляд за посівами. А по
тім — збирання врожаю, 
переробка кормів, закла
дання сінажу, силосу. На 
періоди всіх цих сільсько
господарських кампаній 
комітет комсомолу намітив 
чіткі заходи, уважно сте
житиме за їх виконанням. 
Адже кормовиробництво 
— це й наша, комсомоль
ська турбота.

В. СЛЮСАРЕНКО, 
заступник голови кол
госпу по роботі з мо
лоддю.

Колгосп імені Леніна 
Знам’янського району.

підприємствам області по
трібні гірничі робітники 
очисних вибоїв, прохідни
ки. Звичайно, добре, коли 
на шахти прийдуть юнаки 
з відповідними спеціаль
ностями. Але якщо їх не
має, у пригоді стане нап- 
чальппй комбінат, де пра
цюють кваліфіковані ви
кладачі, є хороші класи, 
наочні посібники. Зазначу, 
що в Олександрії створено 
добрі умови не тільки для 
відпочинку, а й для по
дальшого навчання (до 
послуг бажаючих — тех
нікуми, училища). Комсо
мольці і молодь, які при
йдуть у виробниче об'єд
нання «Олексапдріявугіл-

ПОДВИГ НА ДНІПРІ 
ЖИТИМЕ У ВІКАХ

Тисячі людей зібрались 4 травня в святково при
крашеному селі Нові Петрівці Київської області, 
звідки 37 років тому почалась переможна битва за 
столицю Радянської України, на урочистий мітинг з 
нагоди відкриття діорами «Битва за Київ. Лютезький 
плацдарм. 1943 рік». У гості до трудящих Вишго- 
родського району прибули учасники форсування 
Дніпра, герої штурму Києва.

На трибуні — член Політбюро ЦК Компартії Ук
раїни, Голова Президії Верховної Ради УРСР О. Ф. 
Ватченко, член Політбюро ЦК Компартії України, 
командуючий військами Червонопрапорного Київ
ського військового округу генерал армії І. О. Гсра- 
симсв, заступник Голови Ради Міністрів УРСР М. А. 
Орлик, члени бюро Київських міськкому і обкому 
партії, виконкомів міської та обласної Рад народних 
депутатів, ветерани війни, передовики виробництва, 
представники партійних, радянських і громадських 
організацій, генерали і офіцери Радянської Армії.

Мітинг відкриває перший секретар Київського об
кому партії В. М. Цибулько. Звучать Державні Гімни 

СРСР і УРСР.
Слово надається члену Політбюро ЦК Компартії 

України, Голові Президії Верховної Ради УРСР О. Ф. 
Ватченку. Не померкне у віках подвиг нашого наро
ду в боротьбі з фашизмом, сказав він. За покликом 
священного обов’язку, під керівництвом партії ко
муністів радянські люди піднялись не захист рідної 
Вітчизни. Важким і довгим був шлях до перемоги. 
Багато днів і ночей минуло, поки наші воїни вийшли 
до берегів древнього Славутича. Легендарною опе
рацією назвав Леонід Ілліч Брежнєв битви, що роз
горнулися тут восени 1943 року. Десятки добірних 
дивізій, тисячі танків і гармат, величезну кількість 
літаків зосередили фашисти на цьому фронті. Але 
ніщо не змогло протистояти силі наступального по
риву, небаченій відвазі і мужності радянського сол
дата.

В операціях по форсуванню Дніпра і визволенню 
Києва яскраво розкрилась велика сила чуття єдиної 
родини. Україна назавжди збереже в своїй пам’яті 
щиру вдячність усім братнім народам країни, пред
ставники яких вкрили себе на полях битв за свобо
ду нашої республіки невмирущою славою.

Чим далі в глибину історії відходять грізні події 
Великої Вітчизняної війки, сказав далі промовець, 
тим величнішим постає перед нами подвиг радян- • 
ського народу і’ його доблесних Збройних Сил. Пе
ремога над ворогом дісталась нам дорогою ціною. 
На могилах полеглих воїнів, підпільників і партиза
нів, як вічні вартові, стоять обеліски, пам'ятники і 
монументи. Іменами геооїв названо школи і палаци 
культури, вулиці і міста. Увічненню ратного подвигу 
народного служитиме і діорама битви за Київ. її 
відкриття — важлива подія в громадсько-політично
му житті міста, всієї республіки. Створена в ознаме
нування 35-річчя Великої Перемоги, діорама сприя- ■ 
тиме дальшому поліпшенню патріотичного та іктер- ? 
національного виховання трудящих. О. Ф. Ватченко 
висловлює сердечну подяку авторові діорами за
служеному художникові РРФС.Р, лауреату Державної 
премії імені Рєпіна М. С. Присєкіну, всім, хто брав 
участь в ЇЇ створенні.

Потім виступили колишній командир комсомоль
ського кулеметного взводу 240-ї стрілецької дивізії 
підполковник запасу Герой Радянського Союзу М. М. 
Павлов, вчителька Новопетрівської восьмирічної 
школи № З О. Й. Камінська, командир взводу Київ
ського вищого інженерного радіотехнічного учили
ща протиповітряної оборони старший лейтенант І. М, 
Яцюк, ветеран війни, директор каскаду Середньо- 
дніпровських ГЕС Герой Соціалістичної Праці А. А. 
Мілютін.

Мітинг закінчився. Перерізається стрічка біля вхо
ду в діораму. Учасники мітингу стали першими її 
відвідувачами. Яскраві квіти запалали в цей день у 
Ноеих Петрівцях біля Псм'ятника-музею визволення 
Києва, на братських могилах героїв.

(РАТАУ).
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ля» з комсомольськими 
путівками і скріплять до
говір строком па три роки, 
одержують безвідплатну 
грошову допомогу в тися
чу карбованців, їх постав
лять на пільгову чергу для 
отримання житла.

Є у пас і обласні ударні 
будови. Це цукровий за
вод у Липняжці, Кірово
градський м і ж колгоспний 
гідролізпо-дріжджовпй за
вод, одинадцяте професій
но-технічне училище в 
Ульяновці. На споруджен
ня цих об’єктів також за
прошують молодих вироб
ничників, незалежно від 
того, володіють вони буді
вельними професіями чи

пі. Для юнаків і дівчат, 
котрі йдуть па обласні 
ударні будова з путівками, 
також діють переваги та 
пільги.

Разом з тим кращі пред
ставники первинних райо
нних, міських та обласної 
комсомольських організа
цій одержать путівки із за
значенням відомих на всю 
країну адрес: БАМ, Не
чорноземна зова РРФСР, 
Норільськпй*гірнп»То-мета- 
лургійний комбінат, глино
земний завод у Миколаєві, 
шахти Донецького басей
ну. До речі, в ці дві фор
мується обласний комсо
мольський загін на шах-у 
(Закінчення на 2-й стор.).
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ІЗ ТОВАРИШЕМ

ЛЕНІНИМ

Тридзє діалог молоді Кі- 
роаоградідянмчз 3. І. Лені
ним, початий з ініціативи 
«Молодого комунара»* ще 
наприкінці минулого року. 
До редакції надходять і 
надходять листи з поміт
кою: «Діалог із товари
шем Леніним». У розмові 
з вождем беруть . участь 
ціпі колективи шкіл об
ласті. Найактивнішими 
учасниками її стали учні 
ґопозанівсьної десятиріч
ки № 1. Ось як уявляють 
свою розмову з вождем 
дев'ятикласники цієї шко
ли:

нашої країни вперше по
летіла в космос, про тс, 
як наш народ у дні Вели
кої Вітчизняної
став на коліна перед за
гарбниками, а 
тепер крокує до комуніз
му. Я б сказав Володими
ру Іллічу, що всі його мрії 
в паш час і саме в нашій 
країні здійснилися.

війни не

переміг і

„Молодий комунар“ & зарання: 1980 року

«Ленін! Якби я зустріла 
його, я розповіла б про 
наше щасливе життя, про 
тс,, як живуть- люди в ін
ших країнах, про їхнє со
ціальне становище. Ма
буть, розпозіла б і про те, 
що- робимо ми для справи 
миру, з якою метою йдемо 
в майбутнє.

Петро
мельиицький».

«Розповіла б про те, як 
будується ВАМ, ІуамАЗ, 
як освоювали цілинні зем
лі, як зрошуються пусти
ні...

Тетяна ГР0М08А».
«Якби я зустріла Леніна 

— це був бц мій найиам’- 
ятиіший день. Я розповіла 
б Іллічеві про те, як піклу
ються про підростаюче по
колій і (я Комуністи чиа
партія-. Радянський уряд.

Ми, діти, яких іак лю
бив Ілліч, вдячні йому за 
іе„ що він піклувався про 
наше- щасливе дитинство. 
Розповіла б і по змозі по
казала, як здійснились у 
ііа-ші«- країні його грапд*- 
о-зні плани побудови соііііі- 
лізму. І він • побачив, би, 
який крок уперед зробила 
паша Вітчизна за 62 роки.

Таня КОЦЮБЕНКО»'.
«Якби я зустрівся з Ле

ніним, я розповів би йому 
про те, що саме людина

Оксана Ш У ПРО В А».
«Коли б я зустрілася з 

Леніним, насамперед роз
повіла б йому про рідну 
Батьківщину, про наше 
щасливе життя і радісне 
дитинство-, про мир, про 
рівноправність усік людей 
різних націй. Адже свою 
часу Ленін лише мріяв 
про це, а тепер усі мої о 
мрії здійснилися.

Поліна НЕ ПОТЕН КО».
«51 розповів би В'. І. Ле- 

. піну про те, як керівники 
нашої Комуністичної пар
тії і радянський народ бо
рються за мир па всій пла
неті. Я розповів би йому 
про свої плани па майбут
нє, про свою майбутню 
професію.

Анатолій ЛУЦЕНКО».
«Якби я зустріла Лені

на, то розповіла б йому, 
що ми, комсомольці, у 
всьому, допомагаємо нашій 
Комуністичній партії, яка 
веде наш народ до кому
нізму...

Марія ПАРА1ЦИНА».

ЧЕКАЮТЬ МОЛОДИХ РУК
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

«Криворізька» виробничо
го об’єднання «Стаханов- 
вугілля». Тут, як і в об'єд
нанні «Олександріявуї Іл
ля»-, молодь стане волода
рем одного з найпочесііі- 
шпх звань — шахтар. До 
сказаного додам, що ком
сомольські організації на
шої області вже мають 
певний досвід формування 
загонів для роботи на 
шахтах Донбасу, і ті юпт-

ки, які поікали туди, почу
вають- себе досить упев
нено в нових колективах, 
задоволені роботою. Праг
нуть відразу ж бути ко
рисними справі. Про* це 
свідчить хоча б такий 
факт. Зовсім недавно па 
шахту «Криворізька» ви
робничого об’єднання 
«Стахаповвугілля» прибув 
загін з Кірової радщнпм. 
Тепер хлопці опановують 
шахтарські спеціальності в 
навчально-курсовому ком-

ЗМАГАЮТЬСЯ МЕДСЕСТРИ
У Нозгородківській районній лікарні відб/зся кон

курс професійної майстерності медичних сестер, у 
ньому взяли участь представниці різних лікувальних 
закладів району.

Медсестри показували своє вміння готувати до ро
боти систему для введення в організм фізіологічних 
розчинів, робили перез язки «хворим», продемонстру
вали правильність за/лотузання нозонаооджених.

Виявити загальну ерудицію учасниць допомогли зав
дання по визначенню авторів книг, композиторів, ан-1 
самблів.

Переможницею стала Людмила Уманська (дитяче від
ділення), вона набрала 152 очка.

На знімках: переможниця конкурсу Людмила 
УМАНСЬКА; йде змагання.

С. ФЕНЕНКО.
Фото автора,

бінаті. Щоб не бути осто
ронь суто виробничії?; 
справу воші запропонували 
дирекції свої послуги по 
нерепасшлу колії для 
електровозів, що возять 
вугілля з вибоїв'. Викону
ють хлопці роботи в поза- 
урочннй час.

Велика сфера діяльнос
ті сучасних комсомол ьції»- 
доброзольців. Вони змо
жуть застосувати знання 
і вміння у Східно-Сибір
ському тресті транспорт
ного будівництва по- елек
трифікації і дальшому 
розвитку Східио-Снбірєь-

кеї залізниці, на одному 
а найкращих у. практиці 
вітчизняного і світового 
енері »будівництва Кдн- 
сько-Ачинському паливно- 
енергетичному ЗДАКОДН. 
Сюди також фбрЯуйТйя’ 
загоїш.

Багато цікавих і необ
хідних будов, діючих об'
єктів чекають комсомоль
ців, иеспілков-у МОЛОДЬ. 
Пезігідані місця, романти
ка праці, випробування 
характеру, зустрічі із 
знатними людьми — все 
це чекає добровольців.

ЕКСПЕДИЦІЯ 
«подвиг»»

ЫЗЕЛИЧКЕ село Ковалів
на, що з Голозанізсько- 

му районі, злітну зсе пото
пає в розкішній зелені. Ку- 
черязі ВИШНІ, розлогі яблу
ні і сливи, крислаті груші. 
Де-не-де стоять вартовими 
над усім цим зеленим цар
ством стрімкі тополі, які 
здалеку схожі на розкішні 
піраміди сочинських кипа
рисів. Із зеленого оточення 
густих насаджень ледве ви
ринають Чепурні будинки, 
на дахах яких видяіюгься 
антени.

Ходи гь селом високий 
стрункий чолозік зі смугля
вим обличчям та вузьким 
прорізом карих очей. І все 
розповідає, все показує 
дружині і синозі.

Ось у цій клуні фашис
ти тримали нас... А оце та 
яма, яку під дулами автома
тів я сам для себе копав... 
А на цьому городі мене, 
непритомного й поранено
го, підібрали люди...

Хто ж він, цей чоловік, 
яка доля його сюди приве
ла, чого зін приїхав у се
ло?

... Ца було в суворе ли- 
Х9ЛІТТП війни. Один наш

НАРИС

стрілецький підрозділ, стри
муючи шалений натиск зна
хабнілих гітлерівських голо
ворізів, що намагалися з 
ходу захопити важливий 
шлях, на Умань, попав у во
роже оточення. Кілька діб 
невеликий загін червоних 
бійців колошматив і плю
щив ворога, намагаючись 
вийти з оточення. Бійці ді
яли дружно, сміливо, все 
робили для того, щоб зна
йти слабке місце у ворожо
му КІЛЬЦІ І вирватися З НЬО
ГО;

Та кінчились боєприпаси. 
Ні патронів, ні гранат, ні ви
бухівки. Майже всі воїни 
поранені, контужені. Три 
доби без їжі, без відпочин
ку. Голодні, змучені, обір
вані. Га з усім солдат може 
миритися, все він може пе
ренести, витерпіти. Тільки 
одне лишає бійця цього 
гордого наймення: відсут
ність зброї, боєприпасів. 
Якщо затихає вітер, парус 
стає звичайною тканиною. 
Якщо солдат запишається 
без зброї — він уже ье 
солдат.

Ось такими й захопили 
фашисти в полон групу на
ших бійців. У числі їх був і 
високий, стрункий юнак із 
сонячного Узбекистану, ві
сімнадцятилітній Магді Аб
дуллаев. їх, групу полоне
них у кількості понад п’ят
десят чоловік, чужинці за
гнали в темну клуню, висіа- 
вили вартового. Через кіль
ка годин двері відчинилися, 
і з клуню ввійшов німець
кий унтер-офіцер. Товстий, 
пихатий, Із зеленими гздчз-

ПОВЕРНЕННЯ
чими очима, він- раз у раз 
витирав рукавом голу, наче 
коліно, спітнілу голову. Про 
щось порадившись із варто
вим, став оглядати полоне
них, штовхати їх.

— Арбайтен! Арбайтен!
— б ючи поранених бійців, 
несамовито викрикував він.

Полонені зрозуміли: пра
цювати кудись поженуть.

Справді, унтер-офіцер ві
дібрав чоловік із десять та
ких що ще могли ходити, і 
під конвоєм погнав їх на 
околицю села. Не працюва
ти, ні. Охлялим, знесиленим 
людям дали лопати і нака
зали копати яму. Сумніву 
не було: яму готували для 
самих себе. Полонені май
же півдня працювали, та 
змогли викопати лише Не
величку яму. Оглянув її пи
хатий унтер і, сказавши сам 
до себе «гут», розпорядив
ся відправити полонених на
зад, у клуню.

Але з клуні довго їм не 
довелось бути. Підійшло 
кілька автоматників. Знову 
відчинилися двері.

— Ауфштеген! Ауфште- 
ген! (Вставайте! Вставайте!)
— горланили вони, б’ючи 
прикладами поранених, що 
лежали на брудній соломі, 
і виганяючи їх надвір. По- 
іім їх поставили з шеренгу 
по чотири І, підштовхуючи 
автоматами, погнали на 
околицю села з напрямі 
ями.

Люди зрозуміли: все, кі
нець...

Був чудовий літній день. 
Тепле повітря, настояне на 
запашному, в буйному цві
тінні різнотрав’ї, па<ло 
нектаром. Із садів, що сто
яли в якійсь незвичайно 
урочистій тиші, доносилось 
різноголосе щебетання 
пташок. Обабіч шляху гус
тим мереживом росли ніж
ні васильки, розкішні кущі 
ромашок. І всюди — і на 
квітах, і з небі — бриніти 
запопадливі бджолй-трудів- 
ниці. А поруч аж до само
го обрію хвилювалися до
стиглі хліба, які ніяк не 
могли дочекатися свого 
господаря. Зі степу війнуа 
свіжий вітерець, і в блакит
ну височінь до сонця злеті
ла якась пташка. Вона по
висла в небі нерухомою 
цяткою, заливаючись до бо
лю знайомою мелодією.

Йшов до ями разом з ін
шими і вчорашній стрілець, 
а сьогодні полонений Магді 
Абдуллаєв і не бачив ніяких 
чар природи. Він бачив пи
ше, як на бугорку бовваніла 
купа свіжої землі. А там... 
а там — яма. З похмурим, 
шафранно-жовтим облич
чям, опущеними очима він 
з болем у серці робив крок 
за кроком на цій осоружній 
путі. Гупала в скронях кров, 
щось металевими лещатами 
стиснуло груди. Всім Своїм

відчував: його

хвилини на 
він у думках 
рідному Уз- 
якусь мить з 

все його 
Згадався 
рік. Тоді 

в перший 
перший ---

цих 
че

одного:

єством він 
чекала смерть.

У ці останні 
шляху до ями 
був у своєму 
бекистані. За 
уяві промайнуло 
коротке життя, 
тридцять перший 
мати повела його 
клас. 1 сорок 
цього року він закінчив де
сятирічку. Десять років нав
чання — ОСЬ І вся біогра
фія. Чомусь пригадалися 
твори з рідної мови, які він 
завжди писав тільки на «від
мінно», епіграфи до 
творів: «Якщо ворог
здається, його знищують», 
«Краще вмерти стоячи, ніж 
жити на колінах». Сплив в 
уяві перший день війни... 
«Я маю освіту за десять 
класів, я комсомолець, у 
мене шість оборонних знач
ків, мені незабаром вісім
надцять років, і ніхто не 
має права тримати мене з 
тилу», — гаряче доводиз 
він у райвійськкоматі своє 
право бути в армії. Він годі 
зичив собі тільки 
стати бійцем.

... І ось він уже і 
ваз, і віджив своє, 
вдало, так мало...

Показалась яма. І вже в 
голові ніяких згадок, усе 
заслонила вона, сира, з 
жовтуватими стінами, яма.

— Хальт! — охриплим 
голосом, з якимсь против-

відвою- 
Так не-

ним сичанням подав комаи- 
ду плюгфвий фашист.

Колоні зупинилась. Потім 
її підвели ближче до ями. 
Полонені стояли, тримаю
чись один за одного. Про
лунала команда:

— Фойєр?..
Тієї ж миті, падаючи в 

яму, Абдуллаєз відчув, як 
чимось гарячим обдало зса 
його тіло. Це було остан
нє, що зін міг іще відчува
ти...

Кажуть, на світі не буває 
чудес. Бувають. Про це мо
же розпозісти .Магді Абдул
лаєв з міста Бухари Узбець
кої РСР, де нині він живе і 
грацює. Адже фашисти би
ли й мучили його, розстрі
лювали, він уже був у ямі, 
ступив, якщо можна так 
сказати, однією ногою не 
той світ. Однією, та на щас
тя, не двома. І лишився жи
вим.

Трапилось так, що ку'Чі 
тільки поранила Абдуллас- 
еа, і він разом з убитими 
впав у яму. Лежав ні живий 
ні мертвий. Здавленим 
мертвими тілами, він мале 
не задихнувся. Але боявся 
навіть поворухнутися. Ду
мав: а може, туг Іще стоять 
фашисти. Відразу ж при- 

і стрелять. Так важко було ди
хати, так стиснуло його сер
це, легені, що, здавалося, 
ще хвилина-дві — і всьому 
настане кінець. Недостача 
повітря, гострі кольки в гру-
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Учениця Кіровоградського техучилища Міі 4 Світлана Гайновсьна так і каже: 
«пісня, як любов. Зона може зробити з людиною неймовірне. Від неї і радість, 
і доора тривога. Без пісні не можна жити...» Тож і прийшла Світлана в ан
самбль пісні и танцю Будинку культури профтекосвіти. Цей колектив для дів
чини — та ж рідна сім’я.
„л На »німку; учениці техучилища 4 Світлана ГАЙКОВСЬНА і Любо» 
ПАСЕНА перед концертом.

Фото В. ГРИБА.

КОЛЕКЦІЯ

КОСМОС,
ЖИВОПИС,
СПОРТ

Нещодавно Міністерст
во зв'язку СРСР зипусти- 
ло поштові мініатюри на 
популярні теми: космос, 
спорт, живопис. Космічній 
темі присвячено ПОШТОВИЙ 
блок на відзнаку п’ятнад
цятиріччя першого виходу 
людини у відкритий кос
мос. На марці блока — 
радянський 
О. Леонов, 
барвисто 
поля блока,

за-

космонавт 
Він же автор 
оформленого 
на якому від-

ника-космоназга, першої 
людини, що ступила у від
критий космос.

Дзі марки вийшли з се
рії «Туризм під знаком 
Олімпіади-80». Вони при
свячені Ленінграду. На 
малюнку першої марки — 
вид на Адміралтейство та 
Ісааківський собор. У 
центрі другої мініатюри — 
монумент героїчним 
хисникам резолюції.

На відзнаку 150-річчя з 
дня народження російсь
кого жизописця О. К. Сав
расова випущено марку з 
репродукцією 
«Райдуга». До речі, 
зайве нагадати, 
Саврасов належав до сла
ветної когорти передвиж
ників, які майже регуляр
но відвідували Єлисавет- 
град, де виставляли свої 
твори. Мешканці місі з

картичи 
не 

що О. К.

зазжди таяло ставились 
до членів Товариства пе
редвижників.

До 200-річчя з дня на
родження О. Г. Веніціанп- 
ва, одного з найактивні
ших учасників виззолення 
Тараса Шевченка, видано 
поштову мініатюру і ху
дожній конверт. На марці 
зображено картину «На 
жнивах. Літо», а на двох 
художніх конвертах — 
портрет М. С. Сарояна та 
будинок-музей художника 
в Єрезані.

Всі згадані поштові мі
ніатюри з живопису офор
мив художник І. Марти
нов, кольорові фоторе
продукції — О. Рязанцева.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 
член лразління облас
ного відділення Все
союзного товариства 
філателістів.

«РЕЗОНАНС

ПЛОДИ БАЙДУЖОСТІ
7 «Молодому комунарі* за 17 січня нинішнього ро-

■ ку було опубліковано кореспонденцію заступника на
чальника Кіровсьного районного відділу внутрішніх

_ справ міста Кіровоірада 3. Цися під заголовком «НЕ
ПОВНОЛІТНІ «МУЖЧИНИ», в якій ішлося про мораль
на падіння учня профтехучилища N; 8 М. Лаврусенна

■ Т? учніа машин°бУАіиного технікуму Ю. Овчаренка і 
М. Данилова. Вони вкрали в школах міста кільканад
цять чемоданчиків-«дипломатів». Хлопці робили це

■ задля того, щоб на «виручені» таким шляхом гроші
■ «культурно» відпочивати в ресторані, бути «мужчи

нами».
0 1,имало читачіз відгукнулося на цей виступ газети.

Один із них — 26-літній інжснер-нонструктор із Світ- 
ловодська Микола Коваль. Пропонуємо вашій увазі, 
шановні читачі, роздуми молодого спеціаліста з цього 

1 приводу.
Шановна редакціє!
Надрукивана у вашій 

газеті кореспонденція «11е- 
1 повнолітні «мужчини» ме- 
I не дуже схвилювала і 
І примусила замислитись: І звідки беруться молоді 
І люди в нашому суспільст

ві, які, нічого ще не зро- 
I бивши для нього, для сво

їх товаришів, рідних та 
близьких, дозволяють собі 
ошукувати їх, вести такни 
спосіб житія?

і згадую звітно-виборні 
комсомольські збори на 

1 нашому підприємстві. З 
і двохсот членів ВЛКСМ 
і з’явилося близько ЗО чоло

вік. Чому -ж не прийшли 
J інші? Можливо, забули, 

що вони комсомольці, за- 
Ібули про те, що найвищим 

органом первинної комсо
мольської організації є 
комсомольські збори? А 
може, забули саме тому, 
що за звітний період не 
відбулося жодних комсо- 

Імольськпх зборів?
... Збори довелося від

класти. Провели їх після 
втручання генерального 
директора об’єднання. Те
пер з’явилися всі началь
ники цехи« ЗІ своїми ком
сомольцями. 

І Збори пройшли тихо, 
спокійно. Не було на них 
(у виступах 
мсиВої думки.

ні ентузіазму 
того, що повинне бути са
ме діа комсомольських 
зборах. Не знайшлося се
ред спілчан навіть лтоди- 

Іші, яка змогли 
тому ця місія 
секретареві 
бюро.

Звідки така 
байдужість до 
лективу, до ного проблем, 
до діяльності комсомоль- 

Lcbicoi організації? Мене це 
здивувало, адже у нас на

спілчан) пі 
ні вогника, 
— всьоіи

б вести їх, 
дісталась... 
партійного

пасивність, 
життя ко-

факультеті кожні збори 
проходили зовсім не так; 
там висловлювалося стіль
ки думок, ВНОСИЛОСЯ СТІЛЬ
КИ пропозицій, там і після 
зборів ще бушували при
страсті, гарячі діалоги 
тривали і в гуртожитку.

... Згадалося таке. При
йшов якось до нас у ви
робниче об’єднання «Дніл- 
роеиергобудіид у С Т Р і я» 
жвавий, енергійний хло
пець Володимир Борш. 
Щира, відкрита усмішка, 
дружелюбність у погляді, 
відверте бажання бути в 
колі ровесників — ось та
ким він мені запам’ятався. 
Природжений організатор. 
Такі люди не .можуть, ие 
здатні жити тихо й спокій
но, у своєму маленькому 
світі. їм потрібне товари
ство.

Але комітет комсомолу 
об’єднання не звернув на 
це ніякої уваги. Юнака не 
залучили до спілчанської 
роботи, не запросили взя
ти участь у «вогнику», 
стати учасником зустрічі 
з ветеранами війни, l ie да
ли йому жодною комсо
мольського доручення...

А інші Володя перебував 
па дійсній службі в рядах 
Радянської Армії. Батьки 
отримали від його коман
дирів уже кілька подяк за 
виховання сина, справж
нього солдата. По закін
ченні служби він не збира
ється повертатися в колек
тив, де його не «прочита
ли», не визнали, — він ви
рішив стати прапорщиком, 
набути потім військової 
спеціальності. Отя»е. хло
пець знайшов себе там, де 
в ньому зуміли побачити 
особистість, де оцінили йо
го здібності.

І ще один випадок. Ду
же прикрий. 1' ------- “
нашому селищі

ІІедашю u
відбувся

похорон. Пішов
23-річііии Сергій

ІЗ ЖІІТГЯ 
Рпбаль- 

чепко. Молодий, красивий, 
відбув уже дійсну службу 
в армії. ІІому б іще жнтп 

та жити... Але хлопець 
став пити, сваритися з 
батьками. Не поважав ні 
старших, ні менших. Лег
ко ображав будь-кого.

Як міг скотитися хло- 
Цець до такого життя, до 
такого трагічного кінця? 
Хто винен у цьому?

Винні ми всі. 1 батьки, і 
друзі, і начальник цеху, і 
комсомольська організа
ція, і ті, хто з ним поруч І 
працював, і ті, хто ділив з ' 
ним пляшку «чорнили».

Нам нині добре живеть
ся, все маємо — від шмат
ка печерствого хліба (та й 1 
до хліба!) до мотоциклів, 
автомашин. 1 часто не хо
чемо обтяжувати себе 
«зайвими* турбота м 11.
Батьки не захотіли при 
вчити сина до праці — 
життя, мовляв, навчить. 
Учитель не примусив ви
копати незроблене домиїи- 
hg завдання після уроків. 
Комітет комсомолу не і 
знайшов часу дати хлоп
цеві серйозне доручення і 
спитати про мого виконай- !| 
ня, привчити до комео 
МОЛЬСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Ті, І 
хто праціовав-з ним пліч-o- І 
пліч, не завдали собі кло
поту примусити хлопця 
працювати на совість, по
важати колектив, дбати 
про його честь.

Ось на всіх 
лежить велика вина за те, 
іци в нашому 
те 
п'яниці, 
чемп, грубіяни, 
кожен захотів 
Сергієві, не сталося б та jj 
кого прикрою випадку. І 
Ein би жив і працював по- І 
руч нас, трудився б для І 
Батьківщини, для суспіль Е 
ства. "

Ми будуємо комунізм. З 
кожним роком поліпшу.- ■ 
ється життя. Але па грунті | 
цього, на жаль, у деяких І 
людей знижується громад- І 
ська активність, її підго | 
чує оте даїшє, одноосіб
ницьке: моя хата скраю... ц 
Або: це мене не стосуєтє- І

Не новшгно такого буси І 
в нашому житті! Бо, як І 
говорив В. 1. Лспіп, жиіи 1 
в суспільстві і бути віль- 

сусиільства ие Я

цих людях

суспільсгш
трапляються нероби, 

прогульники. UC- 
Бо якби 

ДОПОЛІОІТЦ

НИМ ВІД 
можна.

М. КОВАЛЬ, 
інженер - конструктор 
виробничого об'єд
нання аДнІпроенерГО- 
будіндустрія». —Jтворено автограф- худож-

Л А г Д І
дях, незрозумілий шум у 
голові... Все це само по со
бі знозу примусило згада
ти рідне село а далекому 
від очей, але завжди близь
кому до серця Узбекистані, 
школу, де він навчався, дру
зів... Щось подібне з цією 
ось нестачею повітря, з не
стерпним болем у грудях 
він десь колись уже відчу
вав... Гак, так... Це було з 
школі. Він з надітим на го
лову протигазом складав 
норми на значок ІІПХО. і 
хтось із його друзів, жарту
ючи, стиснув гофровану 
грубку протигаза... Але тс 
було в школі... А зараз він 
лежить у ямі і, може, тут, 
поруч, стоять гітлерівці. 
Напружуючи всі сили, він 
усв ж вивільнив голову 
з-під тіл мертвих бійців і 
відразу вдихнув повітря на 
повні груди. Через невелич- 

~ ку Щілину помітив ЧИ то
Клубок туману, чи то 
темне нічне небо. А може, 
то від нестерпного болю 
рябіло в очах.

гЖивий, значить, живий», 
Т- сам із собою в думках 
розмовляв Магді Абдулла
ев- «Тримайся, тепер, Магді, 
Руками, кігтями, зубами 
ким тільки можеш — три
майся за життя, вибирайся 
■з ями, з того світу, — нака
зав собі. — Тримайся, 
теРпи, знось усе: добрі 
Мзрна асе перемерять, по
гані — самі зітруться...»

І він тримався за життя, 
як міг. У нічній імлі діяв 
сміливо й рішуче, хоч мало, 
ой як мало залишилось у 
нього сил. Видирався з 
ями, падав назад на вже 
холодні тіла розстріляних. 
Знозу робив те ж саме. І 
знову попадав у оточенья 
мерців, які, наче навмисне, 
не пускали його з ями.

Все ж він вибрався з мо
гили, яку ще кілька годин 
тому копаз і для себе.

А що ж тепер? Куди 
повзти? Але згодом зорієн
тувався по далекому зави
ванню собаки. В напрямі, 
звідки воно чулося, він і 
поповз. Боліли руки і ноги, 
нестерпно пекли рани, ти
сячами дзвінків гуло у ву
хах. Та ніщо тепер уже не 
могло зупинити цю людину. 
Повз він і, як не важко бу
ло, сам себе підбадьорю
вав: вогонь — сила, вода — 
сильніша, ніж вогонь, зем
ля сильніша, ніж вода. Та 
людина сильніша від усього. 
Тож не здаватися, вперед, 
тільки вперед...

Скільки повз, він не пам - 
ятав. Навіки запам’яталась 
йому лише страшна спрага. 
Все тіло наче горіло, в ро
ті пересохло, губи потріска
лись. Води... Води... Як тіль
ки йому хотілося взяти її з 
рот хоч би один ковток! 
Але де її візьмеш? Позз 
він і одночасно злизував 
росу з трави. Та хіба спра

гу росою вгамусш? Коли до
брався в городи, натрапив 
на криницю. Але вена була 
з високим цямринням, від
ра поруч не було, і йому 
так і не вдалося напитись.

Зійшла вранішня зоря. 
Частіше заспівали півні. А 
згодом стало розвиднятись. 
Ранок застав Абдуллаева в 
густих заростях городини. 
Ще й сонечко не зійшло, а 
вже хтось г.рацюзаз на 
грядках. Догадався: якась 
господарка. Зрадів. Як не 
як, а й у чужій душі — не 
вода в козші: хоч чим-не- 
будь допоможуть.

То була Хрисгя Петричук 
з хутора Ковалівни. Літня 
жінка, побачивши поране
ного бійця, допомогла йо
му перебратись у високо- 
стеблу кукурудзу (щоб буза 
не помітили німці), а с^ма 
мерщій до хати. Забігла до 
Мотрони Люльчак, розпові
ла їй про пораненого чер- 
воноармійця, а вже за кіль
ка хвилин дбайливі жіночі 
руки промивали йому ра
ни, туго перев'язували їх 
зробленими з білизни бин
тами. На устах хворого по
явилась перша усмішка. 
Приємно було йому серед 
своїх людей, здавалося на
віть, що не так боляче пек
ли рани.

— Спасибі вам, рідненькі, 
— сказав Магді. — У нас, з 
Узбекистані, кажуть: халат 
не буває без поли, а люди
на — без рідні. Тепер ви 
будете моєюі найдорож
чою ріднею.

Кілька місяців Абдуллаев 
жив і лікувався у Мотрони 
Сергіївни Люльчак. (ли з 
однієї миски, хліб і сіль ді

лили пополам. Сусід Павг.о 
Топольник даз Магді ци
вільний одяг, інші сусіди 
приносили бинти.

Про ті суворі часи вже по
тім Абдуллаев писав авто
рові цього нарису: — «Мені 
особливо запам яталася 
зима 1942 року — багато- 
сніжна, холодна. Топити бу
ло нічим, і в хаті завжди 
було холодно. Шістдесяти
річна Мотрона Сергіївна, 
слабенька, худенька, поси
палася мені місцем на печі, 
мовляз, грійся, синочку: ми 
ж здооозі, а ти поранений. 
Коротше кажучи жиз я 
наче з рідній сім’ї».

Турботи, догляд, щед
рість дорогих людських 
сердець споияли тому, що 
Магді незабаром помітно 
зміцніз, міг уже сам ходити. 
Та було боязко виходити 
надвір; у селі — німці, тре
ба бути пильним.

Вилікували добрі люди 
солдата. Він уже відчув, що 
є у нього сила, що дай у ру
ки зброю --- і ВІН знову
зможе бити ненависного 
ворога, який паплюжив рід
ну землю. В душі було од
не: от якби де знайти пар
тизанів. Але не видалося з 
ними зустрітись. Якось на
летіли фашисти, помітили 
Абдуллаева і забрали його. 
Плакала Мотрона Сергіївн?, 
не пускала. Та що вона мо
гла вдіяти супроти озброє
них виродків? Магді втішав 
Мотрону Сергіївну:

— Не плачте, мамо. Я в^с 
ніколи не забуду.

А сам про себе думав: 
що ж тепер буде?

Разом з іншими «підозрі
лими» його відправили в 
Умань, а звідти в Німеччи
ну. Пробуваз утекти — не 
вдалося. Та'одного разу все 
ж повезло — втік. Легко 
сказати: втік. Адже це було 
на чужій землі, не те, що в 
Ковалівці. Там, у Ковалівці, 
езої люди, друзі. А людина 
з друзями — як степ широ
кий, без друзів — наче ву
зенька долоня. Йшоз тільки 
ночами, тільки глухими 
шляхами. Потрапив у якісь 
ліси. І знозу йшоз. На схід. 
І кого шукав — знайшов: 
потрапив до партизанів. 
Биз фашистів, відплачував 
їм за торе, яке вони при
несли на нашу землю. По
тім улився до лаз діючої 
армії. І ще завзятіше зни
щував ворогів, наближаючи 
довгождану перемету.

... Різними, спорядковани- 
ми вулицями Ковалівк-і 
йде висока, струнка люди
на зі смуглявим обличчям 
і вузьким прорізом карих 
очей. Це — Магді Абдулла
ев, який разом з усією сім - 
єю приїхаз до Мотрочи 
Сергіївни а гості. Коли стрі
лися, обнялись, як рідні, 
розцілувались. Магді нази
ває Мотрону Сергіївну сво
єю матір'ю, а вона його — 
сином. Потекла розмова 
про життя а ті буремні ро
ки, про нашу перемогу, про 
сьогоднішні спрази. Абдул
лаев розповів, що після 
війни він повернувся в рід
ний Узбекистан, закінчив 

інститут, а потім аспіранту
ру, стаз кандидатом, далі 
доктором наук, професо
ром, завідує кафедрою Бу
харського педагогічного ін
ституту, Бступив до лав Ко
муністичної партії, чиї ідеї 
в дні сузорсї війни додава
ли йому снаги для боротьби 
з ворогом.

За святковим столом виго
лосили тост за велику й не
порушну дружбу народів, 
завдяки якій наша рідна 
Вітчизна йде від перемоги 
до перемоги. А перед від’
їздом Абдуллаев сказав:

— Дружити так дружи
ти. В дні війни я жив у вас, 
а тепер хай хтось із вас їде 
до мене, а Узбекистан. Ми 
ж рідня.
— Згода, — сказала Надя, 

дочка Павла Топольника •— 
того самого Топольника, 
який, рятуючи Абдуллаева, 
віддав йому останній свій 
костюм, добував йому про
дукти харчування, сповіщав 
про облави фашистів. Ска
зала — і разом із сім єю 
Абдуллаева поїхала а со
нячний Узбекистан. їхала в 
і ості, та та/л і зосталась — 
навчалася е інституті, а те
пер працює.

Нещодавно Мотрони Сер
гіївни Люльчак, людини з 
добрим, щедрим на тепло й 
ласку серцем, нестало. Та 
ніколи її не забуде Маї ді 
Абдуллаев, як не забувають 
рідну матір.

Іван БРАТЧЕНКО.
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04 К ¥с J /I кросу?

чимось

I
найвищого

прикидка,

про- 
про- 
змч-

фінальні змагання з важ
кої атлетики, гирьового 
спорту, кульової стріль
би, шахів, легкоатлетично
го кросу на приз газети 
«Правда», включеного де 
спартакіадної програми. 
Лідери вірні собі. Турнір
ну таблицю очолюють 
спортсмени Знам’янсьхо- 
го району, які торік стали 
переможцями спартакіа
ди.

Про знам'янців слід
ЧИ ДАЛЕКО 
ДО ОЛІМПУ?

6 травим І98О року

Все ближче тей день, 
коли на стадіоні імені В. І. 
Леніна в Лужні-ках спа
лахне олімпійський вогонь 
і відкриються ігри XXII 
Олімпіади. Кульмінаційно
го рівня досягла підготов
ка до цієї визначної по
дії. Спортивний календар 
насичений різноманітними 
змаганнями 
рангу, де йде перевірка 
сил, остання 
відбір найдостойніших 
кандидатів у збірну олім
пійську дружину країни.

І на місцях вирує спор
тивне життя, на старти ви
ходять тисячі і тисячі тих, 
кого девіз «Олімпіада — 
не тільки для олімпійців» 
кличе на стадіони, у спор
тивні зали, плавальні ба
сейни, тири. В нашій об
ласті ось уже одинадцятий 
рік одним з основних 
спортивних заходів с спар
такіади сільських, селищ
них, районних і міських 
Рад народних депутатів. 
Головна їхня особливість 
— багатоетапність: 
гання починаються в 
лективах фізкультури і 
кінчуються обласними 
налами, що залучає 
участі в них десятки тисяч 
фізкультурників. В облас
них фіналах беруть участь 
не тільки збірні районів, а 
й команди сільських і се
лищних Рад народних де
путатів, які перемогли па 
місцях.

У нинішньому, олімпій
ському році ежє пройшли

зме- 
ко- 
за- 
фі-
ДО

ФУТБОЛ
На стадіонах республіни 

відбувся черговий тур 
чемпіонату СРСР з футбо
лу серед клубів п’ятої ук
раїнської зони. «Зірка» е 
Сумах виступала проти 
«Фоунзенця».

З перших Хвилин матчу 
господарі поля кинулися в

сказати докладніше. До 
минулого року вони нічим 
не відзначалися, ходили 
як кажуть, у «середняч
ках». Останнім часом, ко
ли головою районного 
спорткомітету став ініціа
тивний, енергійний Воло
димир Фатєсв, становище 
різко змінилося. Еажливу 
роль у цьому відіграла 
чітка організаційна робо
та, підтримка всіх добрих 
починань районною Радою 
народних депутатів. Не
абияке значення для 
паганди спорту мас 
ведення фінальних
гань не тільки в районно
му центрі, а й у п’яти ін
ших населених пунктах. 
Безперервним с процес 
тренувань, команди комп
лектуються не від змагань 
до змагань, а діють постій
но, поповнюючись кращи
ми фізкультурниками. 
Створено кілька опорних 
секцій, у тому числі сек
цію важкої атлетики в Су- 
ботцях, де найкращі в ра
йоні умови для розвитку 
цього виду спорту.

Отже, знам’янці ліди
рують, а слідом за ними 
йдуть спортсмени Улья
новського й Гайворонсько- 
го районів. У провідній 
групі також команди Ком- 
паніївського, Дслинського, 
Бсбринецького, Новоар- 
хангельського районів.

Звичайно, не завжди 
критикують відстаючі ко
лективи спортсменів та 
їхніх керівників, якшо во-

ни відстали в рівній бо
ротьбі із суперниками. 
Адже турнірна таблиця 
має стільки сходинок, 
скільки команд-учасниць, 
і хтось серед них повинен 
бути першим, хтось остан
нім. Та яка ж це рівна бо
ротьба, якщо, скажімо, 
знам’янці набрали після 
п'яти видів 139 очок, 
онуфріЇБЦЇ аж... 16?

А що можна сказати, 
наприклад, про спортив- 
.них керівників Вільшансь- 
кого району, які не виста
вили на спартакіаду ко- 
/ланд з важкої атлетики і 
легкоатлетичного 
В результаті 18-е місце з 
21-го. Чи можна 
виправдати відсутність на 
спартакіадних змаганнях 
з кульової стрільби пред
ставників Маловисківськс- 
го, Олександрійського й 
НоБГородківського райо
нів?

Одначе всі рекорди від
ставання побив Онуфрії'п.- 
ський район, який протя
гом багатьох років пасе 
задніх. Нині він не взяв 
участі у змаганнях з чоти
рьох сидів. Причина —не
дбале ставлення до фіз
культури і спорту з боку 
районного спорткомітету, 
котрий формально стави
ться до добору кадрів 
спортивних працівників.

Є й такі райони, що ви
ставляють усі команди, 
але їхні спортивні показ
ники дуже низькі. Це 
стосується, зокрема, Но- 
Бомисгородського райо
ну. Важкоатлети новомир- 
городців не змогли на
брати жодного залікового 
очка, слабо виступили 
представники інших видів 
сперту. Тож не дивно, що 
район посідає 16-е ллісце б 
турнірній таблиці.

У змаганнях команд • 
міст несподіванки не ста
лося. Поки що місця роз
поділяються майже в та
кому порядку, як і за під
сумками минулої спарта- І 
кіади. На. першому — Ле
нінський район м. Кірово
града. ’ .

Г. ПОВОРОЗКА, 
начальник навчально- 
спортивного відділу 
обласного спорткомі- 
тєту.

з дня визволення Німеччи
ни від гітлерівського фа
шизму». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
Концерт. 21.00 — «Час».
21.35 — «Музична пошта». 
По закінченні — Новини.

«Фрунзенець»—«Зірка»—0:0

Вівторок, 6 травня 
Перша програма 

8.00 — «Час.». 8.40, — 
Гімнастика. 9.05 — Худож
ній телефільм «Пригоди 
Електропила». 2 серія «Та
ємниця 6 «Б». 10.10 — І 
знову триває бій. Концерт 
радянської пісні. 10.40 — 
Документальний телефільм 
«Нескорена і легендарна», 
фільм 2-й про Військово- 
Морський Флот. По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До 10-
річчя підписання Договору 
про дружбу, співробітниц
тво і взаємну допомогу між 
СРСР і ЧССР. Кінопрогра- 
ма. 15.30 — Тележурнал 
«Звіздар». 16.15 — «Ленін
— журналіст і редактор». 
17.15 — Народні мелодії. 
17.30 — До 140-річчя з дня 
народження П. І. Чайков- 
ського. Прем’єра музично
го телефільму «Щирі пору
хи душі». 18.30 — «У кож
ному малюнку — сонце». 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — «Адреси молодих». 
20.00 — Кінозамальовка.
20.10 — До 35-річччл Пере
моги. Прем’єра багатосе
рійного документального 
телефільму «Непереможна 
і легендарна». Фільм 3-й 
про Військово-Повітряні 
сили. 21.00 — «Часі». 21.35
— «Луна». 22.35 — Сьогод
ні у світі.

Друга програма 
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Зірки Перемоги». 11.30 — 
Мультфільм. 11.40 —
«Шкільний екран». Історія. 
9 клас. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Концерт.
16.50 — «До 35-річчя Вели
кої Перемоги». «Солдати 
Вітчизни». 17.05 — «Чан
ду». Лялькова вистава. 
18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Ого
лошення. (Кіровоград,). 
18.20 — Мультфільм (Кіро
воград). 18.30 — «ЦНТІ по
відомляє». (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 20.40 — «Екран за
прошує». (Кіровоград). 
21.00 — «Час». 21.35 —
Концепт. 22.05 — Тележур
нал «Старту. Па закінчен
ні — Новини.

Середа, 7 травня 
Перша програма 

• 8.00
Гімнастика. 9.05 
ній телефільм 
Електроника». 
«Хлопчик з
10.10 — До Дня
кумептальшій ___
«Радіо—революції».

телефільм 
і

Четвер, § травня
Перша програма

8.00 — «Час.». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Відгук
ніться. сурмачі! 9.35 — Зо
лоті ворота. Музична про
грама для дітей. 10.30 — 
Документальний телефільм 
«Нескорена і легендарна». 
Фільм 4-й про війська 
ППО. По закінченні — Но
вини 14.30 — Новини.
14.50 — Кіпопрограма до 
дня визволення німецько
го народу від гітлерівсько
го фашизму. 15.15 — Чого 
і як навчають в ПТУ. 
«Школа вогневих профе
сій». 15.45 — Велика аре
на юного спортсмена. 16.15
— До 20-річчя дипломатич
них відносин СРСР і Куби. 
Концерт кубинських ар
тистів. 16.45 — Російська 
мова. 17.15 — В гостях у
казки. Художній телефільм 
«Квітка-семипвітка». 18.00
— Ленінський університет
мільйонів. «Управління со
ціалістичною економікою». 
18.30 — Вірші — дітям.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Подвиг. 19.30 —
Концерт Московського чо
ловічого хору ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. 
Передача з Колонного за
лу Будинку спілок. 20.10
— До 35-річчя Перемоги.
Прем’єра багатосерійного 
документального телефіль
му «Нескорена і легендар
на». Фільм 5-й про ракетні 
війська. 21.00 — «Час».
21.35 — Театральні зустрі
чі. 23.00 — Сьогодні у сві
ті.

Друга програма
11.50 — .К. т. «Працею ут
вердимо мир». (Кірово
град). 15.55 — Новини. 
16.05 — «До національного 
свята
ваччнни 
зволення 
шиєте ьких 
16.15 — К.
подвиг».
16.45 ______
(Кіровоград). 16.55 — Уро
чисті

— «Безсмертя героїв».
11.50 — «Зірки Перемоги». 
13.20 — Телефільм «Но 
Києву». 13.30 — Театралі
зоване свято на честь 35 
річчя Великої Перемоги. 
15.45 — «Рядки, обпалені 
війною». 16.35 — Художній 
фільм «Четверта висота».
17.50 — Кіноепопся «Вели
ка Вітчизняна». Фільм за
вершальний, 
солдат». 18.50 
на мовчання». 
Концерт 19.45 
альпа камера». -----
«Пам'ять». (Кіровоград). 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожня кінсепопея «Дума 
про Ковпака». Фільм 2-й. 
«Хуртовина». По закінчен
ні — Новини.

«Невідомий
— «Хвилн- 

19.10 —
— «Акіу- 
20.45 —

язи.

народів Чехосло- 
— 35-річчя ви- 
країни під фа- 

загарбників». 
т. «Життя — 
(Кіровоград). 

«День за днем».
збори, 
Перемоги, 
концерт.
Палацу

присвячені 
Сеятко- 

Транёля- 
культурн

атану без усяких розвідок. 
Але гості стримали натиск 
і поступово вирівняли 
гру. До відпочинку м’яч 
так і не побував у сітках 
воріт.

Другий тайм проходив з 
перемінним успіхом. На
прикінці його активніши-

ми були наші земляни. Во
ни мали можливість повес
ти в рахунку, та удар 
Олександра Алснсєєва не 
досяг цілі. Упертий, ціка
вий поєдинок закінчився 
нульовою нічиєю.

В. ТВЕРДОСТУП.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Під знаком п’яти кілець a

І
”

У статті під таким заголовком («Моло
дий комунар» за 15 березня) йшлося, 
зокрема, про недоліки в підготовці кі
ровоградського стадіону спортклубу 
«Зірка» до нового еєсьяно-літнього се- 

Ізону.
Як повідомив редакцію голова спорт

клубу «Зірка» О. Гах, критику визнано 
правильною. Статтю обговорено на за
сіданні президії спортклубу. Нині йде 
капітальний ремонт стадіону. Ігрові май- 

Іданчики буде заасфальтовано. Вже по
фарбовано трибуни стадіону, обладна
но Дошку пошани кращих спортсменів 
заведу.

В
Так разивглася стаття 

градського міського

ВІДПИСАЛИСЯ!

Кому пред’явити претензії?“
голови Иірово- 
спорткомітету

А. Подольсьчого («Молодий комунар» 
за 22 березня), с якій автор знову пору- 
шие проблему розвитку олімпійських ви
дів спорту б обласному центрі. Критиці 
було піддано колективи фізкультури за
гальноосвітніх шкіл міста, ДЮСШ міськ
вно. Вказувалось, .шо тільки протягом 
поточного навчального року переміни
лося 12 учителів фізкультури та 11 тре
нерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 
Отже, проблеми добору і розстановки 
кедрів досі не розв язано. А звідси й 
результат — немає зрушень у підго
товці спортсменів високого класу, ке 
готується резерв.

Як повідомив редакцію завідуючий 
міськвно М. М. Ніколаєнко, статтю об
говорено на засіданні методичного об - 
єднання вчителів фізкультури, в колек
тивах середніх і восьмирічних шкіл, на 
нараді директорів і заступників дирек
торів шкіл. Видано наказ 
намічено конкретні заходи 
недоліків.

Які ж то заходи, про що, 
рет?

ПО МІСЬКВНО, 
по усуненню
ксли не сек- I

— «Часи. 8.40 —
— Худож.- 
«Прпгоди 
З серія, 
собакою», 
радіо. До- 
телефільм 

.. _ , . _¥ 10.40
— Док. телефільм < Не
скорена і легендарна». 
Фільм 3-й про Військово- 
Повітряні сили. По закін
ченні — Новини. 14.30 ■— 
Новини.
снітнього
Хреста. ________
фільми «Радянський Чер
воний Хрест сьогодні». 
-Майбутнє планети». :<У 
юних айболитів». 16.15 — 
Шахова школа. 16.45 —
Юні герої — учасники Ве
ликої Вітчизняної війни. 
17.15 — Пам'ять. Про ра
дянське монументально 
мистецтво 40—60-х років. 
17.45.— Концерт камерно
го оркестру Узбецького 
телебачення і радіо/ 18.15
— Відгукніться, с_____"
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — До Дня радіо. Жит
тя науки. 19.30 — Форте
піанні твори Ф. Шопена. 
20.00 — Прапороносці тру
дової слави. 20.10 — До
35-річчя Перемоги. Пре
м’єра багатосерійного до
кументального телефільму 
«Нескорена і легендарна». 
Фільм 4-й про війська 
ППО. 21.00 — «Час». 21.35
— Міжнародна товариська 
зустріч з футболу: збірна 
НДР — збірна СРСР. В пе
рерві — 22.20 — Сьогодні 
у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Зірки Перемоги». 11.30 — 
Кіноогляд «Москва»., 11.40
— «Шкільний екран». Фі
зика. 6 клас. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Кон
церт. 18.00 — «Двадцять
років в ефірі». (Кірова 
град). 18.20 -- «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30
— «Сьогодні — День ра
ді«». 18.50 — - До 35-річчя

ція з __ ___  _.
«Україна». В перерві 
«Актуальна камера». 20.10 
— Прем’єра телефільму 
«Вічний вогонь». 20.40 — 
«На добраніч. діти!» 21.00 
— «Час». 21.35 — Художня 
кіноепопся «Дума про .Ков
пака». Фільм 1-й «Сполох»: 
ПО .'ІЛГ.І-'ЧСЧЧ' • Новини. - 

П’ятниця, 9 травня
Перша програма

.8.00 — «Часа. 8.40 —
Твори 

композиторів

Субота, 10 травня 
Перша програма 

8.00 — «Часі». 8.40
Гімнастика. 9.15 — «
дильппк». 0.45 — Для вас, 
батьки. 10.15 — Прем’єра 
художнього телефільму 
для дітей «Капітан—голо
ва». 1 серія. 11.20 — Тираж 
«Снорглотс». 11.35 — Ху
дожній телефільм «Капіган
— голова». 2 серія. 12.40
— Репортаж з Всесоюзної 
виставки книжкової ілю
страції. 13.10 — Автогра
фи Перемоги. 13.55 — «Со
лісти великого балету». 
Фільм-концерт. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Очевидне 
—неймовірне. 15.40 — 
Програма телебачення Че
хословацької Соціалістич
ної Республіки; присвяче
на 35-річчю визволення 
Чехослопаччинн від фа-

. шнстських загарбників.
17.40 — Виступ політично
го оглядача Л. Вознесен- 
ського. 18.10 — Пісня зали 
шається з людиною. 19.00
— Чемпіонат СРСР з хо
кею: ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). В перерві — Ве
логонка Миру. 21.00 —
«Часі». 21.35 — День Пере
моги. Концерт. 22.50 — Но
вими.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

Концерт. 11.50 — .»Орлята 
партизанських лісів». 12.30
— «І любов, і шана». 14.30
— Художній фільм «У зо
ні особливої уваги». 16.05
— «Катрусйн кінозал».
17.05 — Л. Дмитренко. « Ге
нерал Батуті н>. Вистава. 
19.00 — ФІльм-концерг.
19.20 — «Актуальна ка
мера:». 20.00 — Музичний 
фільм. 20.40 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — «Художня кіноепо- 
пел «Дума про Ковпака». 
Фільм «Карпати. Кар-

По закін-

Час:». 
Гімнастика. 9.05 
радянських 
у виконанні симфонічного 
оркестру 
телебачення 
радіо. 9.35 — 
пахлі сторінки.
дяпських поетів у виконан
ні московських школярів. 
10.05 — Пісня далека й 
близька. 10.40 — Докумен
тальний телефільм « Неско
рена ’і легендарна!». Фільм 
5-й про ракетні війська. 
11.35 — Художній фільм 
для дітей «Того далекого 
літа». 12.50 — Фантазія на 
теми революційних пісень. 
13.00 — Сьогодні — Свято 
Перемоги. Виступ двічі Ге
роя Радянського Союзу, 
Маршала Радянського Co. 
юзу I. X. Баграмяпа. 13.15 

xw ~ Переможці. Клуб фрон- 
сурмачі! тових друзів. 14.30 — ІІо- 

• • • вини. 14.45 — Заради жит
ія на землі. Поетична ком
позиція. 15.10 — Прем'єра 
документального телефіль
му «Солдати опору». 15.40 
— Жива пам’ять поколінь. 
-Художники — Радянській 
Армії». 16.00 — Докумен
тальний екран. Ведучий 
— пост Р. Рождественсь- 
кий. 16.55 —’ Концерт.
1705 — Бесіда па міжна
родні теми політичного ог
лядача газети «Правда» 
Ю. О. Жукова. 17.50 —
Прем’єра документального 
телефільму «Фронтовики». 
18.50 — Світлій пам'яті
загиблих у боротьбі проти 
фашизму. Хвилина , мов
чання. 19.10 — П. І.' Чай-
кояський. Квартет № 1.
19.45 — Кіноепопся «Виз
волення» «Останній
штуом». 21.00 — «Час».
21.45 — Зустріч через 
п’яті, років. По закінченні 
— Повний.

Друга програма 
10.00 — Новини. 10.15— 

«Мелодії мужності». 10.50

Центрального 
і Всесоюзного 
Порохом про- 

Вірші ра-
14.30 —•

14.50 — До Бее- 
дня Червоного 
Документальні

травня
і

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40

Гімнастика. 9.05 — Н’1
церт художніх колективів 
Палацу культури агроно
мічного сільськогосподар
ською технікуму села 
Цатаь Молдавської РСР. 
9.30 — АБВГДейка. 10.00 — 
Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Програма
-Здоров’я». 11.45 — «Ран
кова пошта». 12.30 — Сіль
ська година. . 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Чем
піонат СРСР ’ з футболу: 
«Динамо» (Москва) — «Ди
намо» (Мінськ). 15.45 — 
Короткометражні художні 
телефільми. 16.45 — Клуб 
кіиополороікей. 17.45 - — • 
Мультфільм «Золота воло
сина». 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 • -- 
Прем’єра художнього теле
фільму «Так і буде». За 
мотивами однойменної п'є
си К. Симонова. 1 і 2 серії. 
21.00 — «Чає». 21.35 —
Чемпіонат СРСР з боксу. 
Фінал. 23.15 — Повніш.

Друга програма 
<■ 10.00 — Повніш. 10.15 
«Мости братерства1». 11.15 ; 
—. «Золотий ключик».
12.10 — Документальний . 
фільм 13.15 —- «Урок муле- • 
Пості.». 13.45 — Художній 
фільм «Максим Перепели
ця», 15.15 — «Слава сол-
датська». 16.15 — «Кіномо- 
заїкаї». 17.30 — Музичний
Фільм. 18.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Карпа
ти» (Львів) — «Динамо» 
(Київ). 10.45 -- «Актуальна 
камера». 20.15 — Концерт. 
20.50 — «На добраніч, ді- , 
ти». 21.00 —' «Час». 21.35 
— Художня кіноепопся
«Дума про Ковпака». 
Фільм 4-й. «Карпати, Кар-
пати». 2-а серія. По закіп 
ченні — Новини.
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