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НА СТУДЕНТСЬКОМУ КАЛЕНДАРІ — ТРУДОВИЙ СЕ-
А4ЁСТР. ВІН ТРИВАЄ ОДИН МІСЯЦЬ.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ

йому в імені як

ДІВ ОБЛАСТІ ВИЇХАЛИ В КОЛГОСПИ І РАДГОСПИ.

УЧОРА ПОНАД ШІСТЬ ТИСЯЧ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ТА 
УЧНІВ СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА-

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ
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ЇХНЄ ЗАВДАННЯ — ДОПОМОГТИ СІЛЬСЬКИМ ТРУДА-
РЯМ У ЗБИРАННІ ВРОЖАЮ ПІЗНІХ КУЛЬТУР.

НА ДОПОМОГУ 
ДОРОСЛИМ 
у збиранні овочів прийшли 
школярі Новоукраїнського 
району.

Майже щодня після 
уроків учні 4—6 класів 
Рівкянської десятирічки 
№ 2 поспішають па город 
колгоспу імені Ватутіна.

Всі учні працюють на 
«відмінно». 'На недавньо
му трудовому десанті 
особливо старалися піо
нери загонів імені Олега 
Кошового та імені Арка- 
дія І'айдара Віта Кінша, 
Андрій Михайлов, Сергій 
Близнюк і Микола Чорба.

СЬОГОДНІ МИ ДРУКУЄМО ПЕРШІ ПОВІДОМЛЕННЯ
З МІСЦЬ ДИСЛОКАЦІЇ ТРУДОВИХ ЗАГОНІВ.

е
-100 студентів Кірово

градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування і курсантів 
Кіровоградського льотно- 
штурманського училища 
прибули на місце роботи в 
13 колгоспів Добровелич- 
пінського району.

У кожному господарстві 
працюватиме загін, у яко
му 25—ЗО хлопців 1 дів- 

» і

чат. Основна робота — 
збирання фруктів і горо
дини.

Зробити належить чи
мало, та настрій у молоді 
бадьорий, 
не підвести 
працюємо як 
жуть вони.

в.
інструктор 
комсомолу.

«Постараємось 
старших, по
слід», — ка-

литвинов,
райкому

ВИСОКІ ндгородд\

На сто пар роботящих, 
молодечих рук поповнила
ся робітнича сім’я радгос
пу «Зоря» обласного уп
равління торгівлі. ІІа по
міч дорослим приїхали 
учні Кіровоградського ку
лінарного училища. Для 
майбутніх кухарів робота 
па городі — це своєрідна 
невелика практика. Адже

навчанняпо закінченні
всім їм доведеться постій
но мати справу з огірка
ми і капустою, баклажа
нами 1 помідорами, солод
ким перцем і картоплею...

3. БОНДАРЕНКО, 
заступник директора по 
навчально-виховній ро
боті Кіровоградського 
кулінарного училища.

ПОЛЕ

Фото
Р. ЄПЕЙКІНЛ.

Олекса і: д р 
БАРАНОВ з 
колгоспу імені 
Дзсржинського 
Компаніївсько- 
го району в 
складі екіпажу 
В. О. Шакулая 
намолотив ком
байном СК-4 
8310 центнерів 
зерна. Це — 
найкращий ре
зультат в об
ласті, досягну
тий на агрегаті 
такої марки.

У ці дні 
паж готує 
комбайн 
збирання 
жаю соняшни
ку-

скі- 
свій

На Кірово
градському іпо
дромі перед 
відкриттям 11-ї 
обласної сіль- 
ськогоспод а р- 
ської виставки 
відбувся мітинг 
представник і в 
колгоспного се
ла і трудящих 
міста з нагоди 
вручення нашій 
області пере
хідного Черво
ного прапора 
Ради Міністрів 
СРСР і ВЦРГІС.

.. ЗГАДАЄ М О 
нелегке хлібне 
багатодоріжж я 
юнаків зі слав
ної 30-тисячнрї 
когорти меха
нізаторів нашо
го степового 
краю. Юрій Тес
ленко з Бобри- 
нецького райо
ну. Цс 
колгоспі 
Чапаева .ЩИ 
праЕОфлан г о- 
вому соціалістичного зма
гання було надано почесно 
право зробити перший 
рейс до елеватора з добір
ним намолотом. Михайло 
Капуста (колгосп імені Ле
ніна Кіровоградського ра
йону), член обкому комсо
молу. Очолював збираль
ний комсомольсько-моло
діжний екіпаж. Володимир 
Лубенець а гіталовського 
краю (колгосп імені Шев
ченка Новоукраїнського 
району), минулорічний пе
реможець соціалістичного 
змагання серед молодих 
комбайнерів області, наго
роджений Знаком ЦК 
ВЛКСМ- «Золотий колос». 
Прізвищ не злічити.

Багатьом шлях у 
крає поле допомогли 
класти батько, брат, 
рий наставиик-сусід, 
не так торували стежку до 
славного майбутнього 
Олександр Васильович Гі- 
талоа. Семен Карлович 
Онуфрієв. Василь Іванович 
Моторний, Віктор Степане- . . _ _
вич Андріяш, на чиїх гру- Андріяш. Вийшов на три- 
дях виблискують золоті 
зірки Героїв Соціалістич
ної Праці? Традиції? Без 
них ие було б успіху. Ось 
кілька цифр, які засвідчу
ють і оте юнацьке завзят
тя. і дбайливе, справді ха
зяйське ставлення механі
заторів Кіровоградщннн до 
техніки. Адже сьогодні в 
їхньому розпорядженні — 
майже двадцять тисяч 
тракторів, понад дев'ять 
тисяч вантажних автомо
білів, до десяти тисяч різ
них комбайнів. І всьому 
цьому технічному арсена
лу хлібороби області вмі
ють дати лад. За десяту 
п'ятирічку, наприклад, на 
ремонтах і техобслужуві.н- 
пі машин зекономлено 6 
мільйонів карбованців, за
ощаджено близько 50 ти
сяч тонн пального 
тил. За успіхи 
продуктивному 
етапні

без- 
про- 
доб-

Чи

і мас- 
у внсоко- 

викори- 
сільськогосподар-

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ —ш—■

ської техніки нашу 
дасть, єдину в республіці, 
удостоєно високої відзна
ки.

Відкривши мітинг, пер
ший секретар обкому Ком
партії України Михайло 
Митрофанович Кобильчак 
надав слово заступникові 
міністра сільського госпо
дарства УРСР М. М. Русо- 
лу. Він тепло поздоровна 
присутніх, а в їхній особі 
— всіх трудівників поля, 
працівників ремонтних 
майстерень колгоспів, рад
госпів. системи «Сі.тьгосп- 
тсхнікні» і вручив перехід
ний Червоний прапор Ра
ди Міністрів СРСР і 
ЕЦРПС та грошову премію.

Слова хцнрої вдячності 
висловили на адресу пар
тії та уряду бригадир трак
торної бригади колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району С. І. 
Моторний, його колега з 
колгоспу «Росія» Новоук- 
раїнського району В. С.

буну і Микола Ланкратов, 
комбайнер колгоспу «Укра
їна» Долинського району, 
депутат Верховної ” 
УРСР. Повідомив: 
тирічку намолочено 91 ти
сячу ідентперів хліба при 
зобов’язанні 70 
Комбайн «Колос»
цював сім сезонів без ка
пітального ремонту. Згадав 
свого напарника — сина 
Володимира, і серце спов
нилося батьківською гор
дістю. У добрих традиціях 
— невичерпне джерело си
ли 1 завзяття. шляхи до 
нових перемог на хлібній 
ниві.

Ради 
за п’я-

тисяч, 
відгіра-

І. НАЗАРА1ІЙ,
На знімку: перший “ 

секретар обкому Компар
тії України М. М. КОБИЛЬ- К 
ЧАН приймає нагороду.
Фото І. ЖЕВАНІВСЬНОГО. І

‘М’МІЮТЬ працювати моло- 
* ді механізатори колгос
пу імені Шевченка. Якщо 
Григорій Кругляк та його 
товариші поспішають зібра

ли ти вирощений хліб, то ком
сомольці Володимир Ман- 
талуца, Віктор Сазін, Ста
ніслав Ткаченко, Валерій 
Браниш уже живуть думкою 
про врожай майбутній. Від
разу ж після комбайна во-' 
ни виводили на поля свої 
грунтообробні машини, лу
щили грунт, готували поля 
рід озимі. Наступний рік — 
рік XXVI з’їзду КПРС. Мо
лоді механізатори не мо
жуть допустити, щоб май
бутній урожай був нижчи/л, 
ніж нинішній, і тому квалі
фіковано, з позною відпові
дальністю трудяться на май
бутніх хлібних нивах.

Успіхи комсомольців пер
шої тракторної бригади не 
раз відзначали на відкритих 
партійно - комсомольських 
зборах, на засіданнях комі
тету комсомолу та правпін- 

7НЯ колгоспу. Цілком спра
ведливо. Тут групкомсорг 
Віктор Нерода (він же й 
бригадир тракторної брига
ди) зумів згуртувати колек
тив, разом з комсомольця- 
ми-активістами виховати 
справжніх молодих хлібо
робів. І Анатолій Мундрьо- 
ха, що працює в колективі

Ділова пропозиція
Машина молодого комбайнера Григорія Кругляка досягла кінця загінки. Корот

кий перепочинон. Власне, не перепочинок, а еільна хвилина на розвороті, в яку 
можна змахнути піт із чола та перевірити правильність роботи комбайна. Так ро
бить більшість досвідчених механізаторів, щоб не допустити втрат зерна. Так ро
бить і Григорій. І знову загудів мотор, обмолочуючи хліб нового врожаю.

У пору жнив, ноли дорога кожна хвилина, Григорій не дає перепочинку ні ма
шині, ні собі, ні своєму помічникові. Тому й результати має відмінні. Він упевне
но вдержує перше місце серед молодих комбайнерів Добровеличківсьного району. 
Про це із задоволенням говорила на звітно-виборних комсомольських зборах пер
шої транторної бригади колгоспу імені Шевченка перший секретар райкому ком
сомолу Любов Кашпрук. Тут же вона вручила передовому комбайнерові району 
перехідним Червоний прапор трудової слави.

зовсім недавно, і ветеран 
Володимир Манталуца за
доволені мікрокліматом 
взаємоповаги і взаємодопо
моги, який склався у брига
ді. Закономірно, що збори 
визнали роботу коласомоль- 
ської групи задовільною, а 
групкомсоргом знову обра
ли Віктора Нероду.

На зборах звучали но 
тільки бадьорі нотки. Мо
лодь самокритично оцінила 
життя групи за звітний пе
ріод, Було, зокрема, ска
зано, що мало юнаків бере 
участь у культурно-масовій 
та спортивній роботі, що ви
магає поліпшення трудоза 
дисципліна.

~ Потрібно більше хоро

ших наставників, — сказав 
на зборах Станіслав Гка- 
ченко.

Хлопець правий. Настав
ництво вже відіграло і ві
діграє неабияку роль у ви
хованні молодих хліборобів. 
І добре, що є в першій 
тракторній такі люди, на 
яких можна рівнятися, які 
правлять за приклад не 
тільки у праці, е й у житті. 
На жаль, з цим куди гірші 
справи в третій тракторній 
бригаді, де комсомольська 
група теж провела свої 
звітно-виборні збори.

Ось кілька рядків з ви
ступу секретаря комсо
мольської організації кол
госпу імені Шевченка Люд-

мили Гордієнко: «У групі 
працюють трактористами 
одні хлопці. На обліку — 7 
членів ВЛКСМ, два комсо
мольці ще не езялися на 
облік. Групкомсорг пасив
ний, збори проводились ду
же рідко, пост «Комсомоль
ського прожектора» не 
працював. Комсомольці 
майже не брали участі в 
культурно-масовій та спор
тивній роботі, порушували 
трудозу дисципліну, їхні 
свідомість і політичний рі
вень дуже низькі».

/Ложна, звичайно, захоп
люватися сміливістю і са
мокритичністю секретаря 
нолгоспної комсомольської

організації, якби не виника
ли інші думки. Адже і про
стої техніки, і порушення 
трудової дисципліни, і поє
на пасивність хлопців — усе 
це відбувалося на очах Лю
би Гордієнко. Там, де груп- 
.ком.сорг «сильний», як люб
лять говорити в райкомі, 
там і справи йдуть добре 
Таким показав себе Віктор 
ІІерода. А що ж робити з 
тими групами, де групком
сорг «не тягне»? Групком- 
сорга переобрали.

Можливо, висновок збо
рів щодо групкомсорга ціл
ком правильний. Але ж і йо
го наступник Олександр 
Турта працюватиме е тій же 
обстановці плинності кад
рів, низької дисципліни. Ма
буть, Людмилі Гордієнко 
разом з членами комітету 
слід прислухатись до про
позицій комсомольців зо
крема Станіслава Ткаченка, 
про розвиток наставництва. 
Таким колективним настав
ником для комсомольців і 
молоді третьої бригади 
могли б стати їхні колеги з 
першої. Ця думка чомусь 
не пройшла на жодних збо
рах. А жаль Це могло б 
допомогти налагодити спра
ви комсомольської групи.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

ДЕНЬ СВОБОД« 
БОЛГАРІЇ

ЄДИНА
В ИАС ДОЛЯ,
ЄДИНА МЕТА!

Волине святе прийшло 
на землю країни троянд. 
Сьогодні 36-й раз гут від
значатимуть національне 
свято Народної Республі
ки Болгарії — День сво
боди. 8 вересня 1944 ро
ку, переслідуючи гітле
рівські війська, Радян
ська Армія оступила на 
територію Болгарії. В 
ніч з 8 на 9 вересня бол
гарський народ повалив 
фашистську владу. Пере
мога соціалістичної рево
люції в Болгарії стала 
тріумфом ідей марксиз- 
лу-ленінізму ка болгар
ській землі. Керуючись 
дими ідеями. БНП вказа
ла народним масам шлях 
Ю соціалізму. Народне 
ібройне повстання було 
прямим продовженням 
□еволюційних перетво
рень у світі, початок 
яким поклав Великий 
ЧГовтень.

(Матеріали, присвячені 
Ціно свободи НРБ читай
те ка 2-й стор.).
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НАС ДОЛЯ, ЄДИНА МЕТА!
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цивільної авіації і приїхав 
на канікули.
там? -т цікавився Володи-

•і НОГО кольору ранки? Проживши 
'« в Кіровограді більше року, кур
сант другого курсу льотно-штурман- 
ського училища, посланець братньої 
Болгари Володимир Васильєв тепер 
має свою власну думну: в Кірово
граді вони такі ж, як і в рідній Со 
фії: в серпні — бронзові, у верзені 
— золоті...

Цінувати час його навчив батько, 
Страти Васильєв, авіатор за спеці
альністю.

— Запам'ятай: кожен день почи
нається з ранну, — казав він і нав
чав сина бути терплячим, не ляка
тись труднощів.

училищі 
до Софії
- Як 

мир.
— Зустрічають нас тепло, як сво

їх, як рідних, навіть не відчуваємо, 
що з іншій країні.

Дсєго готувався до екзаменів і 
склав усі на «відмінно».

— Тепер я цілком згодним з Лю
бомиром, — тверди і ь Володимир, 
надто довгими здалися канікули. А 
потім зрозумів: не такі вони вже и 
тривалі, і все ж я скучив за Кірово
градом, друзями. Ми живемо в таких 
умовах, коли відчуваєш серцем біль-

За минулі 36 років бол
гарський народ у великій 
соціалістичній сім’ї-, із все
бічною допомогою СРСР 
здійснив глибокі соціаль- 
но-еконймічні перетворене 
ня. Завдяки послідовній 
політиці 6КП і КПРС у хо
ді соціалістичного й кому
ністичного будівництва ' 
між ?*РБ і СРСР склалися • 
відносини, які є прикла
дом соціалістичного інтер
націоналізму.

У найвіддаленіших ну- 
точках Країни Рад наші 

. болгарські побратими ма
ють друзів, які зичать їм 
доброти і сонця. Зичагь і 
на Ділі доеодять вірність 
нашому братерству. Сте- 
півчан з орденоносної Кі- 
ровоградщини єднають 
спільні інтереси з хлібо
робами Толбухінського ок
ругу НРБ. Робітники кіро
воградських заводів «Чер
вона зірка», тракторних 
гідроагрегатів, взуттєвої 
фабрики підтримують тіс
ні' зв’язки з трудівниками 
толбухінсьних підприємств 
«Маяк», «Метал», «Доб
рим». Первинні організації 
Товариства радянсько-бол- 
гарської дружби плодо
творно працюють на бага
тьох інших підприємствах, 
у колгоспах, навчальних 
закладах нашої області. 
Нашим друзям у Болгарію 
ми посилаємо сільськогос
подарські машини, до них 
ми їдемо з радісною піс
нею.

Вже багато роню міцні
ють контакти між комсо
мольськими організаціями 
Кіровоградщини та органі
заціями Димнтрозсьної Ко
муністичної Спілки Молоді. 
Комсомольські активісти 

.обох спілок радяться, як 
краще налагодити свою 
роботу по комуністичному 
вихованню молоді, ділять
ся досвідом, передають од
не одному все найцінні
ше — скарби, які дорогі 
хліборобові і будівельни
кові, вчителеві і митцеві. 
Молоді тваринники, спеціа
лісти нолгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангепь- 
сііКого району сьогодні 
знають, як жиеуть і пра
цюють майстер машинного 
доїння М. Філева і керів
ник молочнотоварного фі
ліалу агропромислового 
комплексу м. Шабля 
Б. Янлозоз. Кіровоградські 
робітники раді вітати ком
сомольців і молодь брига
ди «Донка Христова» з 
толбухінського заводу «Ор- 
лов», які випускають про
дукцію із Знаком -------- '
Учні середньої _ 
К» 14 м. Кіровограда 
здоровляють сьогодні зі 
святом своїх ровесників з 
політехнічного училища 
імені Христо Ботєва.

Йдуть листи і телеграми 
в сонячний Балчик і Доб
роджу, и далене село Пче- 
ларово, де працює літера
турно-творчий нлуб
«Пульс», члени якого пи
шуть вірші про Леніна і 
великий Радянський Со
юз, про нашу непорушну 
дружбу. Країна троянд че
кає гостей, чекає своїх 
друзів і побратимів з бе
регів Дніпра і Інгулу. Я г- 
рані і Південного Бугу.

Нас єднає братерство. 
Руку, ровеснику! Руку, 

другарюі

Початок був звичайний. Учився в 
школі, в сьомому класі почав від
відувати авіамодельний гурток ае
роклубу, збудузав свої перші моде- 
ді літаків. Навчаючись у гімназії, 
самостійно виготовив планер з роз
махом крил понад чотири метри. 
Авіація вже тоді стала для Володи- 

батька і для 
і Васильєва,

мира тим, що й для і 
його дядька — Басила 
теж азіаюра

У хлопця була мрія — 
здійснити політ з гори 
своєму планері.

— А випробування? — 
батько. Йди краще до нас, 
підприємство.

Рік роботи помічником аеіаінже- 
нера буа визначальним для Воло
димира у виборі професії. Зін твер
до вирішив стати штурманом. Ба
жання це посилилось, коли зустрів
ся зі своїм другом Любомиром Бо- 
невигл, що навчався тоді в Кірово
градському льотно штурманському

він хотів 
Вітоші на

заперечил 
на авіа-

що, ніж можна розповісти словами.
Друзів у Володимира, прім земля

ків, оагато. І це не тільки курсанти, 
з якими разом учиться, а й місцеві 
хлопці і дівчата. Володимир називає 
їхні імена: Галина Моразіна, Воло
димир Шалозалов, Золодимир Сими- 
пслзць.-. -і ■

Болгарські нурсанти обрали Воло
димира старостою. Ось і тепер (у 
котрий раз!) знадобилась батькова 
наука цінувати час. Адже громадсь
ка робота вимагає його багато. Юна
кові потрібно не тільки знати все 
про своїх однонурснинів, а й самому 
показувати приклад у навчанні, до
триманні дисципліни, організовува
ти слортивно-масозі заходи, відпо
чинок своїх ровесників.

— Та У мене в групі надійні по
мічними, — мовить Володимир, — 
особливо відмінники навчання Ва
лентин Георгієв і Георгій Гаджієв, 
групномсорг Антон Нанов, Продам 
Карайванов.

«ЗДРАСТУЙТЕ,

На знімку: 3. ВАСИЛЬЄВ. 
Фото В. ГРИВА.

радісно вранці 
потік курсантів 

ьного входу учили;

...Володимирові 
спостерігати, як 
пливе до централ------ -- --------- .
ща. Тут росіяни і болгари, українці 
і угорці, посланці Африки. Якесь 
особливо хвилююче почуття викли- 
нає ця, здавалося б,-буденна карти
на. Розійдуться хлопці по аудиторіях, 
а мине час — працюватимуть на 
авіагіідприємствах Болгарії, інших 
країн світу. Немає на батьківщині 
Володимира такого аеропорту, _де 
не трудилися б штурмани, що набу
ли спеціальності в Кіровограді. І 
пам’ять про місто, де іонан ста
не класним спеціалістом, де збула
ся його мрія, він збереже на все 
життя. , а

Ю. ЛІЗАШНИКОЗ,

якості, 
школи 

по-

років тому за 
рішенням Кіро- 

обкому 
Толбухін- 

комі-

Десять 
спільним 
воградського 
комсомолу і
ського окружного 
тогу комсомолу було ство
рено клуб молодих меха
нізаторів.
формею 
зміцненню 
кальних зв'язків між ком
сомольськими організаці
ями, молоддю двох країн. 
Членами клубу стали мо
лоді механізатори 
ціалісги сільського 
дарстаа віком до 
кіз, що працюють 
линництаі або тваринниц
тві, з також окремі колек
тиви комсомольсько-мо
лодіжних ланок, бригад.

Очолює клуб рада, по
чесним голозою якої об
рано двічі Героя Соціа
лістичної Праці, бригади
ра тракторної бригади 
колгоспу імені 
КПРС 
району 
льозича 
клубу 
Толбухіи» перей,-лають 
хліборобський доезід
Олександра Васильовича, 
зчаться у нього любити 
землю, працю. Своєрід
ною лабораторією май
стерності стала для членів 
міжнародного клубу і 
тракторна бригада О. В. 
Гіталова.

Десятирічний доезід 
роботи клубу показує, що 
молодь 
області 
округу 
лює

. зв’язки,

Він « новою 
діяльності по 

Інтернаціо-

і спе- 
госпо- 
30 ро- 
у рос-

XX з'їзду 
Нозоукраїнського 

Олександра Васи- 
Гіталоза. Члени 
«Кіровоград —

Кірозоградської 
і Толбухінського 

успішно поглиб- 
інтернаціональні 
бера активну

На ваше прохання
Так часто називають клуб молодих механізаторів 

«Кіровоград — Толбухіи». На його засіданнях і під 
час обміну делегаціями молодь Кірозогрздщиня і 
Толбухінського округу Народної Республіки Болга
рії щедро ділиться досвідом участі комсомольських 
організацій у здійсненні аграрних програм КПРС та 
БКП, наполегливо впроваджує в практику спільні 
досягнення. З ці дні, коли йде підготозка до ювілей
ного — десятого засідання клубу, що відбудеться з 
Толбухіні, до редакції надходять листи від молодих 
механізаторів області, в яких вони просять детально 
розповісти про клуб, про те. нк стати його членом.

Охоче виконуємо це прохайня.

соціалістичного 
в активізації 

комсомольських

участь у формуванні осо
бистості молодого будів
ника комунізму.

Клуб є першою міжна
родною молодіжною ор
ганізацією, яка відіграє 
значну роль у підвищенні 
ефективності сільськогос
подарського виробництва, 
дієвості 
змагання, 
роботи
організацій, у підзищенні 
загальноосвітнього і про
фесійного рівня молодих 
трудівників.

Це далеко не всі сфери 
діяльності міжнародного 
клубу молодих механіза
торів «Кіровоград — Тол- 
бухін». Він « організато
ром соціалістичного зма
гання між 
бригадами та окреми/ли 
механізаторами Кірово
градської області і Толбу
хінського округу, сприяє 
вдосконаленню системи 
обміну передовим досві
дом. Стало правилом, що 
молоді хлібороби Кірово- 
градщини допомагають 
своїм болгарським дру
зям збирати врожай, на
вчають молодих толбухін-

молодіжними

ціз експлуатувати радян
ські комбайни «Нива» і 
«Колос».

За прикладом кірозо- 
градціз толбухінські ко
леги створюють комсо
мольські організації ме- 
ханізагоріз за виробничи
ми принципами. Цінним 
виявився досвід наших 
земляків по вдосконален
ню форм морального й 
матеріального стимулю
вання.

Красномовним прикла
дом ефективної діяль
ності клубу молодих ме
ханізаторів є 
«секретами» 
виробництва.

Раз на рік 
проводить

також обмін
технології

рада клубу 
засідання з 

участю представників об
ласті та округу. На них 
слухають звіти про робо
ту, підбивають підсумки 
суперництва, визначають і 
нагороджують перемож
ців.

День чергового 
дання 
дань 
з ять) перетворюється 
день 
тернаціоналізму, активно-

засі-
клубу (таких засі
ві дбулос я вже де-

в 
яскравого вияву ін-

го обміну інформацією і 
передовим досвідом. Без
перечно мав що розпо
вісти свого часу 
ським друзям 
комсомольсько 
діжної ланки по 
аанню кукурудзи 
госпу імені 
линського району Петро 
Шкарупа. Адже його ко
лектив був переможцем 
республіканського соціа
лістичного змагання мо
лодих кукурудзоводів.

Стаз у пригоді болгар
ським хлопцям і досвід 
роботи комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені 
Ульянова Ульяновського 
району, очолюваної Ана
толієм Харказим, комбай
нера 
вик» 
йону Станіслава Сторожу- 
ка та

Кіровоградській молоді 
було ціказо дізнатися, як 
працюють механізатор 
агропромислового комп
лексу з Наварні Тодор 
Мічес, молодіжна брига
да Георгія Христова із 
селища Орляк.

Міжнародний клуб мо
лодих механізаторів «Кі
ровоград —- Толбухіи» 
діє. Його плодотворна 
робота свідчить, що мо
лодь двох братніх країн 
зміцнює 
працює 
мети — 
нього всього

болгар- 
керізник 

моло- 
вирощу- 

3 кол- 
Леніна До-

колгоспу «Більшо- 
Гайзоронсзкого ра-

багатьох інших.

свою дружбу, 
заради спільної 
світлого майбут- 

людства.

М. ІЛЬЇІІ.

тан починанії ься кожен 
лист, телеграма чи віталь
на листівка, котрими об
мінюються кіровоградські 
й болгарські школярі. Ци
ми словами починаються 
їхні досить часті зустрічі, 
З цих слів почалася також 
їхня справді міцна дружба.

Хто і коли саме започат
кував зв’язки мілс хлопчи 
нами 1 дівчатками Кірово
града і болгарського місти' 
Толбухіка, сказати важко. 
Та це не так і важливії 
Важливо те. що триває во
на, ота дружба. десятки 
років і виявляється в 
спільних зборах піонерсь
ких загонів 1 дружи«, у 
проведенні, вікторин. ІОбМІ- 
ііі концертними програма
ми... Та чи не найбільш 
пам’ятною подією слали 
сонячні квітневі дні напе
редодні святкування 110-і 
річниці з дня народження. 
В. І. Леніна. Піонери на 
того міста щиро вітали 
болгарських друзів, пере 
моїкців. вікторини. ПРНСі-П 
ченої вивченню біографії 
вождя світового пролетарі
ату. 45 кращих учнів Тол 
бухіиської школи імені,; 
П. Славейкова приїхали' 
на кіровоградську землю,! 
щоб ознайомитися з істи-і 
рпчним минулим і сього
денням нашого краю, чу
довими, роботящими ЛЮДЬ
МИ. побачитися зі своїмі; 
друзями по .листуванню.

А члени клубу інтернаці
ональної дружби «Факси», 
обласного Палацу піонері^ 
та школярів звернулися Ло" 
своїх ровесників з прохай« 
ним -допомогти якомога 
більше взнати про ієни.-:; 
героїв- антифашистів Бол
гарії. Минуло небагато ча-, 
су. Т на адресу КІДу листо
ноша приніс невелику Оаіг 
дероль. У ній — шіисн 
«Діти герої Болгаріїї» і 
лист:

«Здрастуйте. другарі! 
Виконуємо ваше прохання. 
Думаємо, висланий матері
ал багато в чому допоможе 
вам.

Трохи розповімо про 
свої справи. Багатьох 
хлопці3 і дівчат з нашого 
нлубу інтернаціональної 
дружби незабаром прийма
тимуть у лави -Димигровєь- 
ної Комуністичної Спілки' 
Молоді. 1 з великим задо
воленням ми прочитали 
книгу Олександра Фадсєва 
«Молода гвардія». Подвиги 
молодогвардійців схсилю- 
вали ^ас. Чи не могли б 
ви дібрати матеріали про 
діяльність цих безстраш
них комсомольців і пере
слати нам? Наперед вам 
вдячні.

Члени КІДу імені 
Кості Кравчука».

Кіровоградським школи 
рам уже відомі імера 
ЮНИХ месників Болгарії 
Митно ІІалаузова. ІваійІи 
Пашкуловеї. Івана. Боїада-1 
нова. Марина Понова. Ні
коли Палева. Вони звучап. 
ііа урочистих лінііїіюх і 
зборах. Про подвиги' цих* 
юних болгар у роки другої! 
світової війни знають за- 
межами Болгарії.

с фаПродовніуя 
іорі їй Ніна Архинеико.' 
О-'іеиа Тимофеева, Славко 
иіарпар. Вндим Пухар за 
думали одержаний цігшніі 
матеріал зробити доступ
ним для вивчення всім ба
жаючим. Тобто оформити 
ного в альбом. Роботи не , 
оохідпо виконати багато. І 
хоча учні звикли працюиа- 
ти самі, та без допомоги 
керівника, клубу інтерна-, 
Ціональної дружби Тетяни 
Петрівни Демиденко їм' 
Не обійтися...

Т. СТОРОЖУЙ.

...

<*
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Ж

На Кіровоградській панчішній фабриці 
працюр трохи більше чотирьохсот чоло
вік, серед яких — 140 комсомольців. І
працюють чудово: з початку року понад 
завдання випустили продукції на 261 ти
сячу карбованців, у тому числі з держав
ним Знаком якості— на 83 тисячі карбе- 
сіамців.

— 25 тисяч пар надпланових виробів 
з початку року — з таким показником 
підійшли ми до знаменного й для нас 
спита — 36-ї річниці соціалістичної ре
волюції о Болгарії, — наше секретар 
комсомольської організації фабрини Ні
на Граматович.

Т«сс, свято болгарського пароду зиа-

ВІДСТАНЬ—НЕ ЗАВАДА
мєпнс іі для кіровоградських робітників 
легкої промисловості. Ще 1976 року вони 
почали листуватися з товаришами з тол- 
бухіпської фабрики «Жаккард», які ви
пускали подібну продукцію. Па 8 Берез
ка і 1 Травня 1977 року обмінялися по
здоровними гелеї рамами, виготовили і 
надіслали в Толбухіи альбом з кольоро
вими фотографіями про ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬ
НІСТЬ колективу, з описом видів змаган
ня. роботи наставників, повідомили про

зразки виробів, котрі виходять на фаб
риці з дерікавніш Знаком якості. Неза
баром і па <Жаккарді» було створена 
кіуб оолгаро-радянської дружби, його 
назвали промовистим іменем «Аврора* 
що значить світло.

Дружні зв’язки кірової радців з болгар
ськими другарями розширяються: недав
но послали листа колективові Фабрика. 
Мк* _ 1Я СотіІРпва з міста Каваряи.

Вся робота по розвитку болгаро-рацян-

ської дружба ведеться радою на чопі ■> 
ФоХ\!сєвоюИ''ГжРГ:,М підпР«€мства С)., І,- 
туїочись по чяі}КАГПЛЬКН цього го-
революції р г’-Л Р1ЧІИІЦ1 соціалістичної 
чаг п?? Болгари, організували куто- 
штували"‘*сь,Л‘>.;°°лгаРської дружби. щш..

г1 1.,І1и,І>ьову виставку, провели в 
їтшгоЙ’Т1 про 1(РВ 1 «асальїй збори 
народі великого свята болгарського 

тович^іи-а'* каже Ніна Грама-
ганізації Тойчпадп первинної Ор
ської дружбиа^ІС™а, .Радянсько болгар 

• не заважають віцетгні. І
А. КЛИМЧУК.
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ві

за-

ДОЛІ

які

хизуйся 

гир Я *ЛИ 
горіхами.

Дзад- 
мучиз 
ночі і 
через

8а-
по-

з Осички — тут шлях 
отчого дому...

|Н НЕ ПЕРЕСТАЄ диву
ватися своєю Валею: 

то вона завжди спокійна, 
розсудлива, а то розхви
люється, загарячкує — 
навіть через дрібницю. 
Ось і тепер, прийшовши 
з роботи, несподівано спа
лахнула:

_  Ти скажи мені, Ста
сю: чого це деякі люди 
роблять нелюдські викру
таси? Одна одного стара
ються обдурити, обважити 
лукавістю. Сьогодні чула 
від шоферів: Трохимовій 
дочці сказали: «Дамо то
бі премію, якщо поділиш
ся нею». А шо оті здоро
вані роблять? Замість то
го, щоб зайнятися ділом, 
вулики у дядьків перевер
тають, насмоктавшись яб
лучної бурди... Або..:

— Га не цокоти ж ти 
так злісно! — обірвав він 

Не треба ви- 
найгірше,
нас же

дружину.
збярузаги есе 
найгемніше. У 
більше хороших людей. ! 
у кожної людини більше 
світлого, ніж негожого.

— Та згодна я з тобою.

Але скажи ти мені як на
родний засідатель: чому 
таке зло не переводиться 
й досі?

— Бо ми не завжди 
корчуємо його громадою. 
Чекаємо, що скажуть нар
суд, міліція, сільрада... Ні, 
ні, хай кожен із нас скаже 
нечесгизцю: «Годі!» От у 
нашому цеху було кілька 
п'яничок. Так ми такого 
вогню насипали їм під но
ги. Ніхто не пожалів, усі 
дали морального стусана, 
бо еони підводили колек
тив.

Того вечора вони зби
ралися поїхати до батоків 
в Осички. «Чи переболіли 
батькові рани?» Стасеві 
робиться совісно — він 
уже тиждень не буз дома. 
А коли купував «Запорож
ця», то так і сказав хлоп
цям:

— Це щоб частіше наві
дуватись до мами...

Хоч жчз він тепер у 
Вільшанці, але своїм до
мом вважав той, де наро
дився.

І до нього з далеких 
років заговорив Олек
сандр Гнатозич, його бать
ко. Тоді якраз Станіслав 
У відпустку з армії приїхав. 
— Ти, сину, не 
своєю силою —> 
жбурляєш, як
Ти добрістю потіш людей. 
Як допоможеш устати 
слабкішому, то й підтри
май його... А як приїдеш 
У гарнізон, розкажи 
хлопцям ось про що. ІІрз 
оцю зануду.

І батько розмотаз вуз
лик, з якого на жорстку 
долоню скотилася крупи
на металу — чорного й 
холодного.

— Це — осколок. 
Цять п’ять літ він 
мене, будив серед 
дряпав по нервах. Я 
нього п'ятдесят кіломет
рів до Берліна не дійшов. 
А тепер інвалідом стаз. 
То хто за мене посіє й 
вижне?... — Олександр 
Гнагозич болісно зіщулив
ся — щось штрикнуло з 
поперек. — Ти розкажи 
своїм хлопцям, що й та
кі гостинці не зупинили 
нас, коли на нашу землю 
поперся звір, коли ми гої
ли на ній рани. Бо ми ду
же любили — все, що 
нам дороге. А без любові

АРХЕОЛОГІЯ

сила —- не сипе. Звір теж 
сильний, але він зажерли
вий, на чуже зазіхнув... То 
ви ж там стійте так. щоб • 
ніяка каналія не посміла 
до вас підступити. Стійте 
і пам'ятайте про оці ме
талеві гостинці.

— Добре, батьку, — 
тільки й відповів Стась.

— Бути такими, як ми
— цього мало, — застеріг 
батько. — Станьте зище
— більшими, міцнішими 
за нас. І не повторюйте 
наших помилок. Та знай, 
з ким водишся. А коли по
бажаєш узнати ціну люди
ні, підведи її до чужого

ший лікується роботою».
Та Станіслав но лукавив. 

Він відповів просто, по
яснюючи свій вибір: «Не
обхідно хліб швидше 
брати, а механізаторів не 
вистачає. І треба мені 
робити — будуюсь!»

Тільки-но почав фунда
мент ставити — прийшли 
хлопці: Петро Чернов,
Ізан Юник, Микола Абра
мов. А тут і сестри з чо
ловіками, а тут і батько з 
мамою. Батоко, звісно, 
очолив цей ударний загін 
і вдоволено повторював:

— Гуртом і драбину 
можна до неба підняти!

ДECHT А 
П’ЯТИРІЧКА

У твоїй

>7?;
СУЧАСНИК

ЙОГО ДІЛА

ЙОГО

помисли.
ЙОГО

УСТРЕМ-

ЛИНИЯ

за дзі зміни давав Стась. 
І ніякої тобі подряпини. 
Майстер!

І Валя гордиться своїм 
Стасем.

Тільки цього року під 
час відпустки зін знову 
ье з нею — поїхав термі
ново з майстерню райсіль- 
госптехніки. Покликав го
ловний інженер:

■ Треба. Призезли з 
колгоспу імені іелішезсь- 
кого колінвал. Просять: 
хай відшліфує Гірник, 
як?

Станіслав зніяковів 
такого довір'я.

— Поїхали.
І зін шість днів шліфу

вав зали — знову надпла
нові. Бо свою особисту 
норму перекрив дазно.

Т> ДЛЯ, не дочекавшись 
-■“* чоловіка, йшла за 

ним на роботу, щоб у кі
нотеатр запросити. Біля 
майстерні бачить гурт 
хлопців. Серед них стоїть 
її чолозік, розкинувши ру
ки не рівні плечей, а на 
них, як на перекладинах, 
повисло дав дебелих хлоп
ці.

— Цирк! Оце цирк! — 
показує на спортивний 
майданчик захтер. — Ди
вися, дочко, не перевали
ся у нас Піддубні!

— То — чолозік мій!
— Так, так, славний він 

у тебе. Зараз з дружин
никами піде —• щоб був 
порядок.

Валя підходить до «За
порожця» і влаштовується 
на заднє сидіння. Зітхнула 
—• скучила за восьмиріч
ним сином, який гостює у 
бабусі.

Але ні, на цей раз вони 
підуть без нього, хлопці з 
червоними гіов язками на 
рукавах. Бо у Станіслава 
Гірника відпустка, Він сі
дає з «Запорожець» і ви
рулює на вулицю, що ве
де 
до

ЙОМУ тридцятий
Чого лосяг він з.

ПІСЛЯСЛОВО ДО РОЗКОПОК І АРХЕОЛОГІЧНИХ і;

ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРОВЕДЕНИХ ВЛІТКУ ДРУГОКУРСНИ-

КАМИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КІРОЗОГРАДСЬКО

ТО ІНСТИТУТУ ІМЕН! О. С. ПУШКІНА.

в долонях
Він так і прола- 

жаз у с"" -----
ланці до 
днів. Ц:.- 
коли не брати до 
уваги неминучих 
пошкоджень. Сам 
ніж — залізний. 
Добре йому діста
лося від корозії. 
Що зображено на 
ньому, що написа
но — належить 
установити майбут
нім історикам... А 
поруч — бронзові 
наконечники стріл.

Філігранне на
мисто у вигляді 
глечиків. Жовто- 
зелене на нолір. 
йому близько двох 
тисяч років.

своїй схо- 
,, і наших 
Цілісінький,

МУКИ ТА if ТАЛА

болю чи чужої радості 
ніколи не помилишся. І 
май своє діло, яке для те
бе солодше за чарку ме
ду. А займешся чим зав
годно — сам мучитимиш- 
ся і завдаватимеш мороки 
іншим.

— Я постараюсь, тату!..
Т2 АТЬКО знав: треба до- 

помогти меншому си
нові — і хату збудувати, 
і добром обжитися, Чим 
міг — допомагав. І есе ж 
нагадував Марії Хомівні, 
дружині своїй:

— Ти не дуже жалій йо
го — не маленький. Хай 
сам напнеться, сам поміз
кує — тоді знатиме ціну 
добру. Загляне, не дай 
бог, у чарку з окаянною 
за твій карбованець —• 
на старця буде схожим, 

і бо потім проситиме й у 
незнайомця.

Стась не сердився на
і батька, почузши таке. За

робляв немало, бо шліфу
вальником був вправним, 
четвертий розряд мав. І 
він ніколи не розтриньку
вав ні своїх, ні батькових 
грошей. Пішов у відпустку 
— не спішив на пляж, а 
попросився з колгоспі 
«Перемога» помічником 
до комбайнера. У стінга
зеті назвали його роман
тиком, сином хлібороба, 
який повинен був зробити 
укіс за батька і за себе. 
Хтось навіть приписав йо
му афоризм Миколи Ост- 
розського: «Один лікуєть
ся тим, що відпочиває, ін-

Тільки гарненько трамбуй
те, щоб землетрус не роз
валив.

Та й сміявся. Та й тішив
ся бравими хлопцями, 
не знали перепочинку,

АМЕ ТОДІ, під час за- 
будови, здивував Кз-- 

лю й Станіслава. Вона 
вернулася з роботи, одра
зу взялася готувати вече
рю для мулярів, що кла
ли стіни. Та й до чоловіка: 

— Вся 8ільшанка з тебе 
сміється — з цеху за 
верстатом орудував, домл 
глину місив, а ввечері ги
рі вхопив, за м’ячем гаса
єш, наче хлопчик... Так ка
жуть люди.

— Я натренувався на 
один бік тільки, а треба 
кругом, —• пожартузоз 
Станіслав. Хоч мав пояс
нити, що він фізорг цеху, 
що гоомадський інструк
тор по спорту.

Гирі він міг би й не під
німати, але на гандбольно
му майданчику його при
сутність була необхідною 
—- почалася спартакіа,да. 
І ьа нього неабияка надія, 
аджо він першорозряд
ник, кращий багатоборец» 
ГПО.

Він ставив дім і скликав 
хлопців на інший будівель
ний майданчик — будува
ти стадіон. «Досить Віль
шанці нь'такому-сякому 
майдані рекордами мари
ти, потрібна справжня 
арена. І ми її зробимо са
мі для себе«.

А тим часом гри норми

рік.
Чого досяг він за цей 

час? Набув військової спе
ціальності, став слюсарем, 
шліфувальником, шофе
ром. З чотирьох видів 
спорту виконав нормати
ви першого розряду. Він 
був членом бюро райкому 
комсомолу, тепер —> де
путат районної Ради на
родник депутатів, а з рай- 
сільгосптехніці — старший 
громадський інспектор по, 
охороні праці, фізорг, 
громадський інструктор 
по спорту, член добровіль
ної народної дружини, 
член збірних команд ра
йонної ради ДСТ «Колос».

Про всі ці його посади 
мені сказали з різних ін
станціях. Від нього взнав 
лише таке: робітник, ко
муніст.

А коли три роки тому 
поїхав за туристською пу
тівкою у Францію, щоб 
самому пройти тими міс
цями, де діяв наш леген
дарний Василь Порик, ста
рому паризькому робіт
никові він відрекоменду
вався теж гак:

— Я — робітник. I ком
сомолець.

— Майстер?
— Хочу стати майстром. 
Оце

Він не 
багато, 
він не 
СИЛОЮ. Він 
життя з 
душею, молодий І щасли
вий, відвертий перед со
бою і людьми — звичай
ний робітник зі степової 

, Вільшанки, який хоче ста
ти майстром з майстрів. І 
є у нього своя «чарка ме
ду» — робота, котру він 
виконує з насолодою.

і М. ШЕВЧУК.

і вся його «поза», 
хизується, що вміє 
що знає багато, 

хизується своєю 
просто йде в 

розпростертою

«Каторжна» праця архео
лога. Курганний насип 
«порізано» паралельними 
траншеями від поверхні до 
материка. Стіни траншей 
(бровки) ретельно зачи
щено лопатами. Стає відо
мо. як «зводили» курган. 
А на «бровці» видно, куди 
сипали глину з поховаль
ної камери, де грабіжниць
кий хід. Буває, що курган 
протягом життя досипали 
двічі (а то й більше), і то
ді під новою підсипкою 
зберігалася стара. Па пій— 
трава і квіти. Придавлені 
землею, сухі. Мертвий гер
барій, він викликає’ захоп
лення не менше, німі скар
би. Па товстому тлі глини 
чорніє вхід. До камери — 
8 — 10 метрів. Іти ж із ло
патою, шпателем, щі точ
кою. Годину, день, другий...

«ФАНТАЗІЯ 
ВАЖЛИВІША 
ЗА ЗНАННЯ»

(А. Енштепн).
♦ * *

Знахідки — це те, що ли
шилося від - грабіжників. 
Найімовірніше, тих, хто 
був свідком похорону. Над
то вже націлені ходи злоді
їв. Брали все, що було на 
виду. Діяли поспіхом. По
ховальний обряд — непере- 
вершений обряд любові і 
поваги до небіжчика. І ран
том усе кудись щезає. На
томість — зажерливість.

На глиняному глечику — 
відбиток пальців. Ного за
лишили покійникові'ще си
рим. Може, смерть несподі
вана? А осе. іще. В могилі 
двоє — він і вона. Вона 
поклала і олову йому на 
плече. Хто вони? Молоді за
кохані, скіфські Ромео і 
Джульетта? Хгозна. Посту
пово кургани почали вида
вати приємні сюрпризи: 
бронзові наконечники, пряс
ла, залізне, пійло, бронзовий 
глек, грецьку амфору... А 
між цими знахідками — на
пружене чекання, граничне 

І терпіння. Опис, систсмаги-

зація. Та ще теплі літні ве
чори у Світловодську, ВОГі 
шіщс, дискусії...

пряслнць, 
«Змієві

ДО СЛОВ'ЯН...
Сергієві Кравченку щас

тило. Із семи 
знайдених групою
вали» на території 'Канів- 
щини, п’яті, належало йо
му. І ще житло. Овальної 
форми землянка. Дах під
німався над поверхнею зем
лі і тримався на шести 
стовпах. Посередині викла
дене з каменю і примазане 
глиною місце для вогиінца, 
Так виявили старе поселен
ня.

А осе. іще одна таємниця. 
Хоча урочище «Чортове бо
лото» для місцевих 
ЛІВ ОИОВИ1С ЯКОЮСЬ 
ннчністю, археологи
не сподівалися тут знайти. 
І рантом — поховальний 
обряд. Труни спалювали і 
кістки складали « глечик.-

Жодна знахідка ке може 
існувати сама по собі, на
віть коли вона представле
на EJ єдиному екземплярі. 

Гіпотеза: може, цс І е 
проміжна ланка між сло
в'янами і предками?

жпте- 
таєм- 

иічої о

ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ 
ЮРІЯ ВОРОНОВА:

Час справляє дивне вра
ження. Піп горн тисячі років 
тому, дні... І ти стоїш об
личчям до краю пієї «прір
ви» часу. Пс відчуваєш ці
єї незбагненно умовної гон
ки відліку. І минуле втра
чає конкретне місце. Воно— 
«десь». Де ще помає агома 
надзвукових лі такій... І 
раїном виявляє іься, що ти 
топчеш ту 
«прірва» — 
pit. На її 
бронзових 
Бронзова гранчаста куля. Я 
торкаюсь рукою тою, що 
не знало подібною дотику 
вже двадцять століть. І ми
нуле — у мене В долоні.

ж землю. А 
всього три MCT* 
дні —• кілька 

наконечників.
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ФУТБОЛ

«ЗІРКА»-СКА (Київ)-3:2
ГПО НА МАРШІ МІНІСТЕРСТВО сільського 

ГОСПОДАРСТВА СРСР

...Перші хвилини матту. 
Капітан «Зірки» Юрій Ка- 
сьонкін одержав м'яч від 
Миколи Голика і спрямував 
його в сітку воріт армійців.

Після відпочинку наші 
земляки необережно почали 
діяти в захисті Цим скори
сталися столичні футболіс
ти. і на 49-й хвилині Сергій 
Сепешко встановлюй рівно
вагу. Далі кіровоградці на
рощують темп, безупинно 
атакують. Ось передачу Са
мофалова з правого краю 
вміло використовує Сергій

Ралюченко — 2:1. Та не ми
нуло й трьох хвилин, як ки
яни не без допомоги захис
них ліній, у тому числі й 
голкіпера, проводять другий 
м’яч. На 83-й хвилині наші 
земляки неподалік штраф
ного майданчика дістають 
право на штрафний удар. 
Андрій Карп’юк уміло відпа- 
совує м’яч Ралюченку. а той 
па швидкості, зустрівшись 
зі стражем воріт гостей, 
виводить свою команду 
вперед — 3:2.

В. ШАБАЛіН.

СТАРТУЮТЬ БАГАТОБ0РЦІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ІНСТИТУТ

Три дні на спортивних 
базах Кіровограда тривали 
поєдинки обласного фіналу 
першості країни з багато
борства ГПО на призи газе
ти сКомсомольская правда». 
В легкоатлетичних секторах, 
стрілецькому тиру, плаваль
ному басейні впевнено на
ближалися до фінішу бага- 
тоборці Долинського району. 
Вони очолили турнірну таб
лицю змагань серед сільсь
ких спортсменів. «Срібло» 
дісталося представникам

Добровелнчківського, «брон
за» — Гайворонеького райо
нів. А в групі міських 
команд попереду спортсме
ни Кіровського й Ленінсько
го районів м. Кіровограда, 
багатоборці Світловодська.

Ті, хто переміг в особис
тому заліку, ввійшли до 

складу збірної області, яка 
виступатиме на республі
канському фіналі першості 
країни з багатоборства ГГІО. 

Матеріали з цих зма
гань буде опубліковано.

наук Б1-
18.45 —
19.00 — 

свята

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика 9.05 — Мульт
фільми «Дістати до неба», 
«Ріккі-Тіккі-Тава». 9. 35 — 
Балет О. Глазунова «Рай
монда». Но закінченні — 
Новини, 14.30 
14.50 — Док. 
присягаюсь, 
15.15 
музики. 16.15 
ОН. 16.45 — _ ____ __
п'ята! 17.45 — Концерт на
родної капели бандуристів 
Палацу культури металур
гійного заводу м. Дніпро
петровська. 18.00 — Життя 
науки. Академія 
лоруської РСР. 
Сьогодні у світі. __
До національного < 
болгарського народу 
Дня свободи. Програма те
лебачення Народної Рес
публіки Болгарії. 21.00 —- 
• Часі». 21.35 — Міжнарод
на товариська зустріч з 
хокею: збірна Швеції — 
збірна СРСР. У перерві — 
Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини .10.10 — 

Фільм-концерт. 10.20 —’ 
Новини кіноекрана. 11.40
— «Шкільний екран». 10-й 
клас. Українська літерату
ра 16.00 — Новини. 16.10
— 'Срібний дзвіночок».
16.40 — «Грає гітарист 
А Шпаков». 16 50 — «Сьо
годні — національне свя
то Народної Республіки 
Болгарії -- 36 а річниця 
соціалістичної революції. 
18.00 — «XXVI з’їздові
КПРС — гідну зустріч.». 
18.30 -- Фільм-концерт. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «До 600-річчя 
Куликовської битви».
Ю Лиманов «Задопщнна». 
Вистава. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21 35 — Продовжен
ня вистави «Задонщина». 
По закінченні — Новини.

Третя програма
«Служу Радян- 

20.00 — 
20.15 — 
з легкої 

20.50. Концерт.
Інженер Пропла

той». Художній телефільм. 
2 серія.

— Новини, 
фільм «Я 

Ленінград». 
Учителю — урок 

— Телестаді • 
Вперед, хло-

Телефільм «Попереднє 
слідство». 1 серія. 20.00— 
Муз. телефільм «Літо в Су
ханова. 20 10—Телефільми 
за оповіданнями А. П. Че
хова «Чоботи», «Твір мис
тецтва». «Жарт». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Обличчя
друзів. 22.20 — Сьогодні у 
світі. 22.35 — Концерт
Державного симфонічного 
оркестру СРСР.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — - 

Ю. Лиманов. «Г
Вистава. 16.00 ...... .........
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Докумсн-'
тальнпй телефільм «Чет
верте літо». 16.50 — «Щед
ре поле». Кінонарнс. 17.10
— Фільм-концерт «Ми з 
тобою, комсомоле». 17.25
— «Сонячне коле». 18.00 
—«Міфи і дійсність». 18.30
— «День за днем». (Кіро
воград). 18.40 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.-15
— «Факт 1 коментар». По
льові роботи осіннього 
комплексу. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Фільм-балет 
«Галатея». 20.30 — Телс- 
огллд «Сільськогосподар
ський тиждень». 20.45 — 
<ІІа добраніч, діти!» 21.00
— «Чаа». 21.35 — Худож
ній телефільм «Зустріч». 
ІІо закінченні — Новини.

Третя програма
19.00 — «Сільська годи

на». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Пошта про
грами - Час». 20.50 — Ви
ступ національного ан
самблю пісні і танцю со
ціалістичної Ефіопії. 21.40
— «Інженер Прончатов». 
Художній телефільм. З се
рія.

Третя програма
19.00 — «У світі танцю». 

Телевізійний фільм. 19.30 
— «Подвиг». 20.00 — «Ве
чірня казка:». 20.15 
Чемпіонат світу з мото
спорту. 20.50 — Симфоніч
ні мініатюри російських 
композиторів. 
«Здрастуйте. 
Телевізійний 
фільм.

я
21.40 —
приїхав», 
художній

ИНН. 10.10 “от. /с

• — Новини. П’ятниця, 12 вересня

мент. Молоді оперні співа
ки. 16.40 — Бесіда полі
тичного оглядача 10. Лету- 
нова 17.10 — Мультфільм 
«Великий секрет для ма
ленької компанії». 17.25— 
Грає народний артист 
СРСР Л. Коган. 18.05 — 
Бесіда на міжнародні темп 
політичного оглядача га
зети «Правда» ІО. Жукова. 
-18.50 — Очевидне — ней
мовірне. 19.55 — Теле
фільм «Склянка води». 1 
серія. 21.00 — «Час.». 21.35 
— Телефільм «Склянка 
води». 2 серія. 22.40 —
Грає ансамбль «Мелодія». 
Но закінченні — Новини.

Четвер, II вересня

19.00 ___
ському Союзу». - 
«Вечірня казка». 
Чемпіонат СРСР 
атлетики. 
21.40 — •

Перша програма
.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.00 — «Бод
ра смяна». Концерт дитя
чих художніх колективів 
(Болгарія). 9 45 — Фільм
«Літо було тільки день». 
11.00 — Клуб кіноподооо- 
жей. По закінченні 
впни. 
14.50 
«Своя 
ться ___ ___
О. Салинський. П’єси •.Ба
рабанщиця» і 
16.30 — «Час 
Теленарис. 17.00 
міться, сурмачі! 
Співає народна 
СРСР М.

14.30 — 
— Док. 
земля». 
Авача».

Ио- 
ІІовиїїи. 
фільми 

<Д<> кури- 
15.40 —
«Марія». 

Удокана». 
— Відгук- 

17.30 — 
артистка 

_ Аміранашвілі. 
18.00 — Прапороносці тру
дової слави. 18.15 — <30
хвилин з Анатолієм Кар- 
повим». Передача 1. 18 45 
— Сьогодні у світі. 19.00 —

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —•

Гімнастика. 9.05 — Адреси 
молодих, 
лефільм 
ство». 2 ___
«Народна творчість». Теле, 
огляд. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини.
14.50 — До Дня нації Рес
публіки Гвінея—Бісау і 
Республіки Острови Зеле
ного Мису. Док. фільми. 
15.25 — Драматургія О. М. 
Горького. «Міщани». 16.20 
— Москвичі 
партії. 16.50 
вен. Перша 
17.15 — Док.

Друга програма

10.05 — Док. те- 
«Попереднє слід- 

2 серія. 11.05 —

— з’їздові
— Л. Бетхо- 

симфопія. 
телефільм 

«Вольськ». До 200-річчя за
снування міста. 17.45 — 

Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля.» з Героєм Радян
ського Союзу генерал-ма
йором авіації А. І. Володі
лим. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Кіиозама- 
льовіса «Наші діти». 19.С5
— Фільм-концерт «Мелодії 
10. Саульського». 19.50 — 
Док. фільм 'Цей «вільний» 
світо. 21.00 — «Час». 21.35
— Міжнародна товариська
зустріч з хокею: збірна
ЧССР — збірна СРСР. У 
перерві — 22.10 — Сьогод
ні у світі. —

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Вперед, 
хлоп’ята! 10.05 — Док. те
лефільм «Попереднє слід
ство». 1 серія 11.05 — Піс
ня залишається з люди
ною. По закінченні — Но
вини. 14 ЗО — Новішії. 
14.50 — Док. фільм «Уроки 
довір'я». 15.10 — Російсь
ка мова. 15.40 — Олімпій
ці серед пас. 16.10 — До 
національного свята Ефіо
пії — Дня революції. Кіпо- 
програма. 16.40 — Грає
народний артист РРФСР 
II. Нечепорепко (балалай
ка). 17.15 — Адреси моло
дих. 18.15 — «ЗО хвилин з 
Анатолієм Карповимі». Пе
редача. 2. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 
фільм «Попереднє __ ,
тво». 2 серія. 20.00 — Те
лефільм «Весняна весел
ка». 21.00 — «Час». 21.35— 
Міжнародна товариська 
зустріч з хокею: збірна
ЧССР — збірна СРСР. У 
перерві — 22.10 — Сьогод
ні у світі.

Друга програма

Док. теле- 
слідс-

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30
— Естрадний концерт.
16.40 — Республіканська 
фізико-математичпа шко
ла. Передача 2. 17.00 —
«Народні художні промис
ли Прикарпаття» 18.00 — 
«Вахта врожаю». 18.15 — 
«Кормовиробництву — 
темпи і якість». (Кірово
град). 18.25 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.30 — «Ак
туальна камера». 10.00 — 
Міжнародний турнір з хо 
кею на приз газети «Со
ветский спорт»: «Сокіл» 
(Київ) — «Спартак.» (Моск
ва). 2 періоди. 20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21 00
— «Час». 21.35 — Хокей:
«Сокіл» (Київ) — «Спар
так» (Москва). З період. 
22.00 — Короткометраж
ний художній телефільм 
«Прем'єра». По закінченні
— Новини.

10.20 
........ .... 1105

— Фільм-концерт. 11.40 — 
«Шкільний екран». 10-й 
клас. Російська література. 
16.00 — Новини. 16.10 — 
• Срібний дзвіночок». 16.25
— «Закон і ми». 16.55 —
Концерт. 17.30 — «XXVI
з'їздові КПРС — гідну зу
стріч.». 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15
— «Населенню — про ци-«. 
вільну оборону». (Кірово
град). 18.30 — Музичний 
фільм «Мелодії біля озе- ] 
па». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Розпла-« 
та». Телсвистава за одно- 
именною повістю В. Тенд
рякова. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21 35 — Продовження тс is- 
вистави «Розплата». По за
кінченні — Новини.

10.00 — Повніш 
«Орієнтир».

Третя програма
19.00 — Футбол: «Ку

бань» (Краснодар) — 
«Спартак» (Москва).
— Концерт. 21.40 — «Сім 
няньок». Художній фільм.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Умілі
руки. 9.35 — Для вас. бать
ки. 10.05 — Концерт вико
навців на народних Інстру
ментах. 10.35 — Більше
хороших товарів. 11.0э -- 
Розповіді про художників
O. Філатчев. 11 35 — Пере
можці. Зустріч ветеранів 
З гвардійської танью soі 
армії. 12.50 — 37-й тираж 
«Спортлото». 13.05 —
P. Гамзатов. Поема «Бере
жіть матерів». 14.00 — Ва
ша адреса — Радянський 
Союз. 14.30 — Повили. 
14.45 _ Фільм «Село Кач
ка». 16.10 — Муз. абоне-

10.00 — Новини. 10.15 — 
Фільм-концерт. 10.35 — 
«Розплата». Телевнстзва 
за повістю В. Тсндрякова. 
13.15 — Для дітей. Худож
ній телефільм «Чарівний 
голос Джельсоміно». 1 се
рія. 14.25 — «Доброго вам 
здоров'я». 14.55 — «Впе
ред.орлята!;» 15.25 — «На
родні таланти». 16.05 — 
«Пошта «Сатиричного 
об’єктива». 16.35 — «Екран 
молодих». 17.20 — Док. 
телефільм. 17.35 — «Із кон
цертів культурної програ
ми 0л!мпіадіі-80>. 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00
— Чемпіонат СРСР з фут
болу: «Динамо» (Київ) —і 
«Арарат» (Єреван). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» "*
— «Час». 21.35 
юзїпій музичний 
валь мистецтв 
осінь». По закінченні — 
Новини.

Третя програма
9.00 — Док. телефільм. 

9.30 — «Ранкова поштаї». 
10.00 — «Дітям про зві
рят». 10.30 — «Російська 
мова». 11.00 — «Казки
Пушкіна». 12.00 — «Наш
сад». 12.30 — «Зимова
фантазія». 13.30 — «Життя 
науки». 17.15 — «Здоро
в'я». 18.00 — Футбол:
ЦСКА — «Локомотив». 2 й 
тайм 18.45 — Концерт ху
дожніх колективів м. Пет
розаводська, 19.00 — Фут
бол: «Динамо» (Київ) —
— «Арарат». (Єреван). 20.45
— «Зарубіжні виконавці
— гості Москви». 21.40 — 
Оперета Ю. Мілютіна «Ді
вочий переполох».

21.СО 
— Всесо- 

фести- 
«Золо.та

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9 05 — Р. Шу
ман «Карнавал». 9.30 — 
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11 60
— «Здоров'я». 11.45 —
Муз програма «Райкова 
пошта». 12 15 — Олімпійці 
повернулись додому. 12.30
— Сільська година. 13.30
— Музичний кіоск. 14.00 —
Телефільм «Дні Турбіпихі». 
1 серія. 15.15 — Док. теле
фільм «Іллічівськ» Із цик
лу «Міста і люди». 15.50 — 
Сьогодні — День танкістів. 
Виступ ГоловнОкомандую- 
.чого сухопутними війська
ми, заступника міністра 
оборони СРСР. генерала 
армії Героя Радянського 
Союзу І Г. Павловського. 
16.05 — Виступ ансамблю 
ліспі й танцю Радянської 
Армії «Червона зірка». 
16.50 — Клуб кіпоподоро- 
жей. 17.50 — Мультфільм 
«Квака-задавака». 18.00 — 
Міжнародна панорама. 
18 45 — Народні мело
дії. 19.00 — Міжнародна
товариська зустріч з хо
кею: збірна ЧССР — збір
на СРСР. 21.00 — «Час». 
21.35 — Концерт. По закін
ченні — Повніш.

й
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Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

ОГОЛОШУЄ
набір слухачів

НА ЗАОЧНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
З метою подання сільській молоді конкретної нраїс« 

тпчпої допомоги в підготовці до складання вступних ек
заменів при сільськогосподарському інституті оргашзо-. 
вано восьмпмісячні заочні підготовчі курси, на 
приймають юнаків і дівчат, що закінчили середню шко
лу або технікум, а також учнів 10-х класів середньої 
школи. Для осіб, що вступають до інституту на денний 
відділ, початок занять з 1 листопада 1980 року,, для 
осіб, що вступають на заочний відділ, заняття тривати-) 
муть з 1 березня по 31 грудня 1981 року з перервою на 
час літніх відпусток викладачів (липень—серпень).

Інститут має такі факультети: агрономічний, механі
зації сільського господарства, зооінжеперішй, економія-» 
кий, гідромеліорації, ветеринарний.

Усім зарахованим на курси висилають завдання по 
контрольних роботах і методичні вказівки до нвх^з фі; 
зики, хімії, біології, географії, математики, російської 
та української мов і літератур.

Виконані контрольні роботи слухачі надсилають в 
інститут на перевірку, після чого їх повертають їм. Да
ються письмові та усні консультації щодо виконання рці 
біт і питань програми вступних екзаменів.

Підготовчі курси платні — 22 карбованці за весь пе- 
ріод навчання. Плату за навчання надсилати поштовим 
переказом па адресу: м. Дніпропетровськ,_ міське упрац« 
ліпня Держбанку, поточний рахунок 14035, заочні підго
товчі курси. , ' X

Бажаючі вступити па курси надсилають на адресу ін
ституту колію атестата про середню освіту або диплому 
технікуму (учні 10-х класів надсилають довідку з дозво» 
лом директора школи), заяву на ім’я ректора, квитанцію 
про сплату за навчання, фотокартку розміром 3X4 см, 
конверт зі зворотною адресою.

Адреса: 320638, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошнлог.а, 
25, сільськогосподарський інститут, заочні підготовчі 
курси.

Приймання документів — з 1 вересня.
РЕКТОРАТ.

У НЕОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ

закуповують заготівельні пункти споживчої кооперації 
Кіровоградщиіш:

Насіння гарбуза — 1 крб. /0 кол. за кг сухої чистої 
сировини

Кукурудзяні рильця — 3 крб.
Короні кульбаби — 2 крб.
Корені аїру (лепехи) — 1 крб. 50 коп.
Плоди шипшини — 2 крб.
Плоди глоду — 2 крб.
Плоди жостеру — 3 крб.
Листя подорожника — 1 крб. 50 коп.
Шановні товариші, піонери та школярі! Здавайте лі

карську сировину па ’заготівельні пункти споживчої 
кооперації!

Кіровоградська облспоживспілк«?. 
Укоопторгрсмпама.

КІРОВОГРАДСЬКЕ технічне училище К' 6

ОГОЛОШУЄ
додатковий набір учнів

на спеціальності:
токар (дівчача).
слюсар-інструментальник, 
слюсар-ремонтник.
По закінченні навчання учні працюватиму 

воградському заводі друкарських машин.
Початок занять о 1 жовтня.
Стипендія — 70 крб. па місяць.

гь на Кіро-

ДИРЕКЦІЯ.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса 
а?

В ЧЛЖАСА Ч/-П відділ листів 1 масової роботи, ВІДДІЛ316050, МСП пропаганди — 2-45-36; відповідальний
■ S>citPol,ap’. В,/1Д,Л УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ —
ш аа 2-46-87; відділ комсомольського життя,
■ М. Піросогрод, відділ військово Патріотичного вихо
■ вання та спорту — 2-45-35; фотолаСо-
В вул. Луначарського, 36. р оз°ізп “ 2 56 65; нічйа реданція -

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м- Кіровоград, вул. Гпікки, 2.

БК 03101. Обсяг 0.5 врун. яри. 3“ м«з. иооо.
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