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ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО 

з колгоспу імені XXI з’їз
ду КПРС Бобринецького 
району — 174 гектари, 
6039 центнерів зерна

ДМИТРО ЗАБОЛОТ
НИЙ з колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС Вільшан- 
ського району—141 гек
тар, 4438 центнерів зер
на.

МИКОЛА ШУЛЬГА з 
колгоспу імені Ульянова 
Новгородківського райо
ну — 110 гектарів, 4403 
центнери зерна.

ОЛЕКСАНДР 
КО В 
Котооського 
личківського 
112 гектарів, 
нерів зерна.

ВОЛОДИМИР ГРАЖ
ДАН з колгоспу «Ро
сія» Маловисківського 
району — 113 гектарів, 
4127 центнерів зерна.

ВІТАЛІЙ КУДЕЛЕНКОз 
колгоспу імені Фрунзе 
Компанійського району 
— 144 гектари, 3993 
центнери зерна.

ЛЕОНІД РАЛЬКО

ДАНЬ- 
з колгоспу імені 

Доброве- 
району — 
4109 цент-

з 
колгоспу «Росія» Мало- 
висківського району — 
103 гектари, 3817 центне
рів зерна.

ВАСИЛЬ РИЖКОВ з 
колгоспу імені Енгельса 
Олександрійського ра
йону—99 гектарів, 3473 
центнери зерна.

ВІКТОР ДОВГОШИЯ з 
колгоспу імені Чапаева 
Гайворонсьного району— 
60 гектарів, 2880 центне
рів зерна.

ЖНИЗНА пора — пора коротко
часна. До цих десяти - 

надцяти днів — найвищої 
хліборобського труда — 
ськогосподарські працівники ідуть
цілий рік, дбаючи щоднини про 
омріюваний урожай. І коли гово
рити про узагальнення та поши
рення передового досвіду на зби
ранні хліба, то найперше на увазі 
треба мати саме короткочасність 
цієї відповідальної кампанії. Опе
ративність в оцінці й дослідженні 
передових методів праці має бути 
особливо високою. Тільки таке ж 
оперативне поширення позитивно
го досвіду може дати корисні на
слідки.

Говорячи про позитивний досвід, 
ми ніколи не забуваємо про по
лярне положення справи — сер
йозні недоліки в господарюванні. 
Зайве Доводити, що ліквідація 
різних упущень, прорахунків, не 
добросовісності на жнивах теж по
винна вкладатися в найстисліші 
строки.

Сьогодні ми радіємо нашій к!ро- 
воградсокій землі. Щедрі чорнозе
ми по-справжньому віддячують 
самовідданій праці сільського тру
дівника. За попередніми підрахун
ками хлібороби Ульяновського, 
Добровеличківського, Новоукраїн- 
ського районів в середньому зби
рають нині по 32 центнери хліба з 
гектара, Маловисківського — по 
31, Устинівського, Нозгородків- 
ського — по 29. Гіталовцям нині 
колосиста нива щедрує близько 37 
центнерів пшениці на гектарі, у їх 
земляків — колгоспі «Родина» 
збирають такий же багатий вро
жай. Понад 46 центнерів з гекта
ра на окремих площах збирають 
в колгоспі імені Леніна Петрів- 
сьного району. Але це не рубіж. 
Чекаються й більші поназники в 
окремих господарствах районів 
області.

Заклик бригади двічі Герся Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталова 
— кожну виробничу ділянку зро
бити передовою, заклик комсо
мольсько-молодіжної бригади Ге
роя Соціалістичної Праці В. Мо
торного — вирушити в похід за 
високу культуру землеробства — 
знайшли палкий відгук серед мо
лодих хліборобів. І підтверджен
ня цьому — нинішні жнива. Біль
шість комітетів комсомолу вчасно 
визначила своє конкретне місце у

Розповідь про 
комсомольську будову 
Кіровоградщини

(питий на 2—3 стор.). 

вирішенні важливих завдань жнив
ної пори. Повсюдно організоване 
дійове змагання жнизарів, комсо
мольсько-молодіжних екіпажів.

На високому організаційно/лу 
рівні проводяться жнива в Усти- 
нівському районі. І це стало 
можливим внаслідок своєчасної і 
якісної підготовки збиральної тех
ніки, транспортних засобів, кадрів 
механізаторів, вмілого використан
ня досвіду передовиків. В колгос
пах- імені Петровського, імені 
Карла Маркса та інших підсумки 
змагання комбайнерів підбива
ються щодня, кожного ранку вша
новуються екіпажі, що йдуть попе
реду. Щотижня підбиваються під

КОЖНОМУ ЖНИВАРЕВІ
сумки змагання серед механіза- 
торезких колективів тракторних 
бригад. Комсомолія в цій справі є 
першим помічником партійних ор
ганізацій. І, як наслідок, в колгос
пах імені І2-річчя Жовтня, імені 
Ватутіна та інших збирають до 35 
центнерів з гектара основної ози
мої культури.— пшениці.

Головне, що особливу увагу при
ділено тут: боротьбі з втратами 
врожаю, всі збиральні агрегати 
обладнані пристроями для влов
лювання зерна, в автомашинах на
рощено борти, ущільнено кузови. 
Правило механізаторів і водіїв: 
жодного колоска, жодного грама 
хліба не залишити в полі.

Гемпзм жнив сприяє те, що ус- 
тинівці чітко працюють за по
годинними графіками, використо
вують груповий метод роботи ком
байнів, ввели двозмінну роботу 
збиральних агрегатів і транспорту.

САМЕ дійове змагання виявляє 
** сьогодні справжніх майстрів 

жнивного поля. Понад 5 тисяч 
центнерів зерна намолотив моло

дий комбайнер з колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС Бобринецького 
району Григорій Назаренко. На
ближаються до цієї цифри його 
земляни Олександр Пилипенко та 
Вадим Банап з колгоспів «Зоря 
комунізму» та імені 40-річчя 
Жовтня, Олександр Кушніров з 
Устинівського та Іиан Олійник з 
Онуфріївсьного районів. Сносивши 
402 гектари хлібів і намолотивши 
з площі 307 гектарів 9038 центне
рів зерна, номсомольсьно-молодіж- 
на тракторна бригада колгоспу 
імені Кірова Бобринецьного райо
ну завоювала перехідний Черво
ний прапор обласного номітету 
ЛКСМУ. Кращі комсомольсько-мо
лодіжні екіпажі відзначили Олек
сандрійський, Устинівсьчий та 
іьші райкоми ЛКСМУ.

Нині степові кораблі повели в за

гінки 70 комсомольсько-молодіж
них колективів тракторних бригад.

Комсомольським комітетам слід 
широко, різноманітними форма
ми, оператионо пропагувати до
свід кращих жниварів, повз їх ува
гу не повинно пройти жодне хоро
ше починання молодих хліборобів. 
Штаби «Комсомольського прожек
тора» в ці дні мають слідкувати 
не тільки за додержанням вимог 
збирання хлібів. Терміновий ви
пуск стіннівки, «блискавки» з іме
нами невтомних молодих трудівни
ків — це теж один з результатив
них засобів боротьби за високу 
культуру і продуктивність праці. 
МОЛОДІЖНІ сільські кореспон- 
* ■ денти повідомляють з місць 
тривожні сигнали зволікання 
жнив. Надходять такі повідомлен
ня з Долинсьного, Новоукраїнсько- 
го, Номпаніївсьмого, Знам’янсько- 
го районів. Густа нива на полях 
колгоспу імені Фрунзе Компаніїв- 
ського району. Де як не тут ство
рити собі авторитет комсомоль
ському комітетові, подбавши про 
найактивнішу участь молоді на 
жнивах? Проте між молодими жни
варями змагання відсутнє, робота 

їх не на виду у всіх. Лише на 9,4 
процента виконав досі планове 
завдання продажу хліба державі 
колгосп «Росія» Знам’янського 
району.

Б таних випаднах саме міські І 
районні штаби «Комсомольського 
прожектора» повинні сказати свої;. 
гостре слово. На щит слави — пе
реможця жнив! Дошкульне слово
— про недолік його винуватця.

Після дощів, що перепали не« 
щодавно, в окремих місцях ств^- 
вилися важкі умови для підби
рання валкіе та прямого комбай
нування. В цих умовах комсомоль
ські комітети мають подати особ
ливу допомогу своєю невтомною 
роботою серед жниварів. Пропа
ганда кращого прикладу, прин
ципова розмова з механізатора
ми, що допускають втрати зерна,
— все треба брати на озброєння 
в ці дні, щоб повністю зняти із 
землі золоте добро.

Яким же авторитетом користу
ватиметься колгоспна комсомоль
ська організація, якщо ти, моло
дий комбайнере, не взяв повніс
тю в барабан прибитий до землі 
дощем валок або підняв хедере, 
коли перед комбайном виявила
ся місцина з покрученими пше
ничними стеблами? Ось тут пока
жи своє вміння, свою виробничу, 
господарську зрілість, зрештою, 
свій комсомольський характер!

Результат нелегкої хлібороб
ської праці має бути тільки в ко
морі — колгоспній, радгоспній, 
державній. Допоможи закрити 
щонайменшу щілину втрат народ
ного добра!

Сільська молодь у ці дні бере 
найактивнішу участь у масово- 

політичній роботі на жнивах. 
Справжній приклад у цьому пода
ють молоді агітатори і учасники 
художньої самодіяльності Олек- 
сандрівського, Маловисківського, 
Олександрійського районів. Тх 
агіткультбригади — хороші поміч
ники у збиральній кампанії.

Юначе і дівчино! На полях Кіро
воградщини звершується прекрас
на справа — в розпалі жнивна 
пора. Доклади максимум своїх зу
силь, щоб уславити рідну землю 
ваговитим короваєм для Батьків
щини! і

Поряд з молодими, на будівництві ГІобузького нікелевого заводу поаиюють • 
досвідчені робітники. На трудовому шляху для них—Це не перша виика буква 
ма «а ,ф0Т0\ встеРа»и будівництва, бригадир комплексної бригади Василь Куч. магра (зліва) та член бригади Федір Сичов. ч»«*ади оа-иль пуч

На фого вгорі — будівництво газголдерів.
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ШЩЦСТЬПОбУЛВКЯ
29 липня 1971 року

<О КОСЬ з газеті прочитала ога- 
■’•^лошення: «Побузьком/ ніке
левому заводу потрібні робіт
ники з таких спеціальностей...» 
У мене, звичайно, не було ні 
«такої», ні будь-яко? іншої спе
ціальності. Але в уязі зстазаз 
заликий завод, забили наззи 
нових професій.

Вирішила: навіщо гаяти час, 
коли є не так далеко цікава 
місто і зазод, де живуть і пра
цюють мої ровесники, 3 гру
пою хлопців і дізчаг із Перзо- 
майська поїхала з Побужжя.

Перше вражання від селища 
незабутнє. Нічого схожого до 
цього ще не зустрічала. Стояла 
зима. Безлисті дерева на газо
нах ще більше підкреслювали 
строгу прямолінійність вулиць. 
ІЗ отій крислатості віття вгаду-

І ПРИЙШЛА НА будову
ппохо.юаа і затишок з коаще: мені 9 *•

ДГнеМ ^итеяя ніби нічог° незвичайного тут
« не було. Хіба-що чотириповерхові будинки поя.

УСьогоТцГасЧпу зеликі магазини з зі тринами вздовж 
м2?,.? Саду- як У зеликих Містах. Все це з’явилось 

ОЧаХ’ Т.?Ж' М1СУТЬ> ' ЗЗИКЛИ. А ОС:, приїжд- 
ДУМ«»-. Перші дні тільки й чуєш слова за

хоплення. і тоді мимоволі придивляєшся.
Я люблю наше селище влітку. Тоді зоно зелене-зе- 

пене зід дерев і кущів, від акуратних газонів.
Я люблю Побужжя взимку, тоді воно заличне в 

безмежному просторі засніженого степу. І трішечки 
замріяне в своєму мовчанні.

Я милуюсь своїм селищем весною. Особливе воно 
прохолодними ранками. Земля навколо вкривається 
першим смарагдовим килимом, а там, за селищем, (і 
молочній імлі, як монументи встають обриси нового 
заводу, і.

Неповторна у нас і осінь. Ніби килим золотий хто 
під ноги кинуз, йдеш алеєю — крони з шелестом, 
м'які...

Від імені закоханих в Побужжя Олександр 
Побережець.

ПАЛІТРА
КРАЮ

велась прохолода і затишок з 
літню пору. А оддалін маячів 
завод. Кинулась у вічі компакт
на забудова центру: тут і Буди
нок культури, і селищна Рада 
депутатів трудящих, і універ
маг, і їдальня, ряд магазинів, 
гуртожиток. Зручно. Назіть до
рога до зазоду сподобалась: 
алея від самого селища і до за
водоуправління. Тоді я ще не 
знала, яке гарне Побужжя вліт
ку, у вбранні зелені і квітів.

Друого дня у відділі кадрів 
нам сказали: «Ви будете пра
цювати на заводі. Але його 
треба побудувати». Це мене не 
злякало. Виходило навіть на

краще: ^3 будувати
таке підприємство, а ПОТ-!М 
працював в його цехах,—-зна
чить, буд хазяйкою тут повно, 
драєною. Ніхто ніколи не заки
не, мозл^з, прийшла 
готоаенькв

А спочЗТКу доаелося 
ритись зі -вОїю роллю

на все

прими-

вача на Судові. Судіть самі: ех 
гуртожитки здаштуаали; спеці
альності іК!ЯКОт __ послали ачи- 
КУОСИ ш<ОЦ1ГОЗНО на тР^сячні 
йівей дс,тУкатУР‘а У Голоаа- 
нівськ. Н<одому __ таКг Побуж-

год^ зважала своїм
— повернулась з по- 

м” 'ІНЯМ штукатура другого
п

впег>> для мвнв починалось О- у? — е. Перша робоча зміна на 
дХ.,'3-' Перше знайомство з 
і-'У.гз --зю, в яній мала працю- 

звичайно ж, перший мій 
/.Дія.-а і^ний об’вит Ним стала 

увальна станція. Потім 
— Цех середнього дроб- 

цех КРУПНОГО ДР0бЛЄН- 
эс:» поки Ш° 1 зс‘ и’°‘ ®У" 

Просто більшого не зстиг- 
ла тізторз року.

1 пощастило мені здо-
рово а іншому. Тут, на

будові, 
багато 
ми стали Лариса Голо
вань з нашої бригади і Рая Бла- 
жеьська, з якою я живу в од
ній кімнаті гуртожитку. У нас 
різні смаки і уподобання. Я 
люблю читати книги про спорт
сменів, мої подруги віддають 
перевагу темам кохання і 
дружби ровесників. Неоднако
ві у нас нахили і до спорту: 
хто відвідує спортивні секції, а 
хто — на становищі вболіваль-

у мене з'явилась 
друзів. Найщиріши- 

стали Лариса

ників, І все ж у нас багато 
спільного, що і подружило міц
но. Це — наш завод, його ко
лектив, мрія про недалеке 
майбутнє. Я собі уявляю його 
так: завод уже відвантажив не 
одну тонну феронікелю, я йду 
го цеху і чую за спиною: «Он 
наш хімік-лаборант» — це про 
мене пояснюють новачкам. 
Або: «Валю, як там остання 
проба?» Здорово! Чи є така 
перспектива?.. Є. Взимку цього 
року відкриваються курси з ос
новних .спеціальностей майбут
нього заваду. Піду вчитись обо
в’язково.

В. КУЛЕШОВА, 
штукатур Побузького буді
вельного управління.

ІЗ бригаді монтажників, яку очолює 
Дмитро Ногаль, багато комсомольців. 
Слюсар-монтажник Богдан Микитюк 
— один із них. Юнак працює на бу
дові зже майже рік. Богдана і його 
товаришів по бригаді знають як май
стрів монтажу найскладнішого облад
нання. З цьому році комсомолець 
став студентом-заочником Одеського 
технологічного інституту.

На фото: Богдан ІЧИНИТЮК.

Монтаж вінцевої шестерні для при* 
вода печі.
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ВОНО — вперше.« Цей аргумент 
фтоэна можна зіднести і на адре
су нашого зазоду. З основу ного 
проекту зперша з СРСР і світовій 
практиці покладена нова прогре
сивна технологія, розроблена і за
патентована радянськими вчена- 
ми. Будівництво Побузького ніке
левого заводу має зирішити І ряд 
важливих проблем. Серед них — 
освоєння нової технології з по
дальшим використанням її при 
реконструкції діючих та будівни
цтві нових нікелевих підприємств 
країни. Нашому зазоду належить 
випробувати і довести до готов
ності конструкції НОЗИХ ВИДІВ 
металургійного обладнання, за
проектованого вперше.

Зараз на будівництві ритм на
пружений, бойовий. Адже виходи
мо на пусковий рубіж. Перша чер
га зазоду повинна стати до ладу 
1 серпня 1972 року. А з четверто
му нвзоталі цього ж року вже зся 
будова буде здана в експлуатацію.

Для енономіки країни Побузький 
нікелевий завод — об’єкт значної 
□аги, 3 його цехів має пийти 

незабаром перший радянський фе
ронікель. А це значить — сталева
ри виплавлять більше низьколего- 
даної сталі, з конвейєрів зійде ба
гато нових машин. Прискорити 
цю подію справа честі молоді.

Враховуючи важливість введен
ня з Дію первенця нольорозої 
металургії, секретаріат ЦК ЛНСМ 
України 9 квітня цього року ого
лосив будівництво Побузького ні
келевого заводу ударною комсо
мольською будовою республіки.

Зараз розмах робіт у нас вра
жає своїми масштабами і темпами. 
Йде монтаж основного цеху заао; 
пу - плавильного, азотноииснезої 
станції, шихтарнина, печей. Прой
де небагато часу, і унікальна під
приємство узійде □ число Ф1°‘,«х. 
А на карті нраіни з явиться нова 
точна, що позначить народження 
нового міста — міста юності.

Знайти об’єкт, дільницю чи май- 
данчині на будівництві, де не бу
ло б молоді, важко. Зараз на зве
денні Побузького нікелевого заво
ду трудиться близько дзох тисяч 
молодих робітників. Комітет ком
сомолу будозя оголосив ударну 
трудову вахту п’ятирічни. Кращі 
колективи включились в змагання 
зз право взяти участь в першій 
плавці феронікелю. Підписати 
рапорт ЦК ЛКСМУ про дострокове 
введення всіх потужностей заводу 
стало справою робітничої честі

АДРЕСА

вій
для шести комсомольсько-моло
діжних бригад.

Одними з перших включились а 
це змагання бригада слюсарів ре
монтно-механічного цеху (брига
дир 3. Лінказський), бригади бу
дівельників, керовані М. Велітом 
і О. Зоропаєм, бригада шоферів 
(бригадир С. Плахотнюк).

Увага комсомольців і молоді в ці 
дні звернена на плазнльний цех— 
серце майбутнього заводу. Тут все 
вимірюється великими масштаба
ми: великий цех, високі зобов’я
зання його тзорціз. Девіз молодих 
будівельників один: «П'ятирічці — 
ударний труд і пошук молодих!»

На будові створені всі умови для 
підвищення кваліфікації. Юнаки І 
дівчата оволодівають суміжними

спеціальностями, вчаться з шнолі 
робітничої молоді, технікумах, 
інститутах.

— Ось уже півтора року, як я 
обрала собі спеціальність маляра 
— і не шкодую, — розповідає Лі
лія Залюкайте.—Профзсію освоїла 
в робітничому колектизі. Зараз 
доводиться працювати на всіх 
об’єктах заводу. А після роботи — 
відпочинок. Йдеш вулицею Шкіль
ною і радієш. Ось музична школа. 
Далі — середня школа І школа 

робітничої моло
ді. Звертаєш на 
вулицю Леніна — 
і перед тобою па
норама магази
нів, культурних і 
побутоаих уста
нов. Будинків на
вик багато...

З Будинку 
культури сели
ща зазжди люд
но. Тут працює 
вісім гурткіз ху
дожньої само- 
ділльн ості, з 
яких беруть 
участь понад 

200 чолозік. великою популярніс
тю у будівельників користується 
вокальний ансамбль, танцюваль
ний І музичний колективи.

Для любителів спорту на будові 
теж є чим займатись. Чемпіони 
селища виховуються із секціях те
нісе, шах, шашок, у волейбольній 
і футбольній командах.

Наше місто — молодіжне. Моло
ді його жителі. Молоді дерезця 
прикрасили нові вулиці. Нозі бу
динки ростуть вгору щодня. Нове... 
Зоно всюди. Можливо, в цьому і є 
романтика нашої праці. Приїздіть 
до нас на ударну комсомольську.

в. ВЛАСЮК, 
секретар комітету комсомолу 
Побузького нікелевого зазоду.

ВИГЛЯД ПОБУЖЖЯ СЬОГОДНІ. =
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О ЖНУ НОВV ЛЮ >т ; , :
но хвилює'll юрщ- 

ся працювати, жити І 
ють про це ні в комі гегі. 
ВІДДІЛІ кадрів, проге о 
«Побувайте в ремон 7 
ці там — що треба?» ї 
цей цех став ніби по з 
всього великого колек 
мова зайшла про люде 
комсомолу, знов чую 
ханічнин."

Наближалась обід«, 
свідчив годинник, хоча 
ку в рухах робітників 
в комсомольсько-молод, 
рів, очолюваній комун. 
Васильовичем Піньказ 
вати хвилини. Зараз гу 
кі контейнери для м НІГ 
воду — феронікелю О 
лують зі зварювальним 
Григорчук і Валентин Т

на будові природ
нії, з кп\коведсть- 
<оча прямо не пита- 

комсомолу, ні у 
зв’язково почують: 
механічному. Хлоп- 
вяходить, що саме 
ученням особистості 
гву. Ось чому, коли 

■ ' цікавих d комітеті 
тресу: ремонтію-ме- 

перерва. Про це 
іі найменшого натя- 

Відчуваеться, що 
•кній бригаді слюса- 
том Володимирам. { 
жим, уміюг$ раху- 
з.чготовляють вели- 
тньої продукції за- 
ь над крайнім чак- 

апаратом Сергій 
'олісниченко. Після 

кожного спалаху елек • юдуги міцніє кожен 
шов і так аж до закінчення одного з боків 
контейнера. Помах ру ою — це Валентин 
Колісниченко дає сип* іл крановщиц! Ніні 
Бойко, мовляв, перовер ай «деталь». Опера
ція займає 3—4 квили1 і — і все почина
ється спочатку.

Неподалік Олександр Чорноиор збирає 
конвейєри дл^гниктарняка. Упор*»- він вико
нав денну HfWiy ня ■ '' ’ проценті«/. В таких 
межах він закінчує сє і робочий день май
же завжди.

Основна спеціалізація членів бригади — 
це виготовлення нест.И'ДартногО( обладнан
ня для будови, ремеж ’ технологічного об
ладнання, яке вже в є . гьлуатації. Але вслу
хайтесь в казни: копте нер для феронікелю, 
конвейєр для шиктарн1 <а. Цс вже мова йде 
про обладнання діючо а заводу. І про те, 
як тут поспішають і * злазити що подію, 
пуск заводу, найкрз1- з свідчаїь успіхи 
бригади з останній час

Не так давно в комсомольсько-молодіж
ній бригаді відзначали свято. Три місяці 
підряд: в березні, кзі • і,і і травні, колектив 
незмінно утримував перше місце в соціаліс
тичному змаганні п-: ех/> в травні по 
всій будові. За ЦІ ДОС'! ’аення бригада булл 
удостоєна високого зі> 11НЯ ■— бриіадп ко
муністичної праці. І • ь в День металурга 
на зборах в Будинку культури вшановува
ли один і і кращих ко. активів будови. 
ГОВОРИТИ лише с ■о виробничі-справи 

одинадцяти членів бригади В. В. Пінь-» 
і-.авського це значить вполовину дати йг
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пертрет. Адже колектив не закінчується 
стінами цеху, від дзвінка до дзвінка.' Своє 
дозвілля хлопці часто теж проводять ра
зом. Про них ходить слава, як про завзятих 
рибалок. Недавно Валентин Колісниченко,. 
Олександр Чорномар, Днагофн Краснополь- 
ськнй разом з бригадиром просиділи з • ву
дочками у вихідний. Облюбували тихий 
ставок в сеті Капітанці. Правда, як пояснив 
Володимир Васильович, риби наловили,' 
ледве на юшку вистачило. А відпочинком 
задоволені всі.

Навіть, якщо з хлопців хтось 1 покидає 
бригаду, то почуття міцної чоловічої друж
би 1 товариськості залишається глибоким і

•If ДЩІБРИГАДА
ПОРУЧ

надовго. Так як це трапилось в житті Мико
ли Малиновського. Юнака в травні цього ро
ку всією бригадою проводжали в армію. 
Зараз від Миколи часто поиходять листи. 
Робітничий гарт, крізь який пройшов в ком- 
сомольсзкэ-мо юдіжному колективі, допома
гає юнакові з честю служити. Микола по
трапив до будівельного батальйону. І вс.ч 
бригадна наука йому сгала у великій нагоді. 
А. нещодавно Володимир Васильович від 
імені бригади і профкому цеху потурбував
ся про сім'ю Миколи Малиновського. Дру- 
ягина воїна одержала нову квартиру.

В ремоптпо-механічному цеху працює ще 
одна комсомочьсько-молодіжна, очолювана 
комуністом Анатолієм Максимовичем Ред- 
чицем. Між бригадами йде весь час соціа
лістичне змагання за так .званою бальною 
системою. Є на рахунку рацпропозиція — 
колектив одержує десять балів. А допустив 
хто-небудь брак — десять балів знімають« 
ся. Групкомсорги уважно слідкують за всі
ма плюсами і мінусами, бо сума балів по
тім визначить місце в змаганні. Так в черв
ні воно дісталось бригаді А. М. Редчиця. 
Першість міняє свою прописку. Вчора вона 
належала бригаді В. В. Пінькавського. 
сьогодні — бригаді А. М. Редчиця. Але не
змінно залишається в ремонтно-механічно
му цеху.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ЗА ТРИ РОКИ
Побужжя — селище 

інтернаціональне. Тут жи
вуть і трудяться представни
ки понад десяти національ
ностей — росіяни, українці, 
білоруси, молдавани, поля
ки, німці, карели, литовці, 
вірмени, грузини, азербайд
жанці.

• За останні три роки се
лищна Рада депутатів тру
дящих зареєструвала 123 
шлюби,

© Близько 4 тисяч квад
ратних метрів житла одер
жали побужани лише за 
1969—1971 роки. Новосілля 
відсвяткувало 286 сімей. На 
долю молодих подруж 
припало 186 квартир. На 
черзі за житлом тут більше 
двох років на стоять,
• 3 селищі росте поко

ління корінних жителів, За 
три роки тут народилось 
211 дітей.

Серцем первенця кольорової металургії 
країни стане плавильний цех. Будівництво 
його — справа нова 1 відповідальна. В його 
печах народиться перший ■ феронікель, тут 
пройде не одна плавка цінного сплаву.

На Фото: контури будівництва плавильно
го цеху.

ІЧ1! і Н11

Канікул у селищному 
Будинку культури не бу- 
иас. Недавно учасники 
худоленьої самодіяльнос
ті виступали перед по- 
бужанами на святі Дня 
металурга. Зараз знову 
йдуть репетиції мало не 
щодня. Незабаром — но
ве свято, яке у трудящих 
селища користується ви
нятковою пошаною, — 
День будівельника. Тому 
допізна світяться вікна в 
Будинку культури. В кім- 
патах для гурткових за
нять відшліфовують ко
жен номер нової програ
ми-

Па фото: учасники ху
дожньої самодіяльності 
(зліва направо): елект
розварниця ремонтно-ме
ханічного цеху ЛЮД
МИЛА РИБАЛКО, ви
хователька дитсадка №3 
ОЛЕНА КИРЕЄВА та 
майстер хімводоочищен- 
ня дільниці водопоста
чання ГАЛИНА ГАМ- 
ЗИКОВА.

Фото з Побужжя, вмі
щені в цьому номері, 
зроблені нашим фотоко
респондентом в. нов-

Весілля 
по-побузьки

За час будівництва заводу в 
селищі склалися свої обряди. 
В основі їх — стосунки між 
людьми в колективі. У більшос
ті юнаків і дівчат, що приїха
ли в Побужжя, батьки залиши
лись вдома. У нас на будові 
юнь мужніє, і як прийнято го
ворити у дорослих, стає на 
власні ноги. Робітничий колек
тив для більшості набуває 
смислу другої сім’ї. А звідси і 
така риса наших обрядів як 
зв’язок особистості й колекти
ву.

Юнака проводжають на 
службу в армію. Ця подія стає 
сімейним святом бригади, в 
якій він працює. Допризовнику 
готують подарунок. На зборах 
бригади йому зачитують наказ 
колективу. До райвійськкомату 
проводжають теж всі разом. 
На прощання вручають свої ад
реси: служи чесно, солдате, ми 
зазжди раді будемо твоїм лис
там.

Хвилююче і незабутньо про
ходять у нас комсомольські ве
сілля. На урочисту церемонію 
збираються майже осі побу- 
жани в Будинок культури. Туг 
молодожони одержують по
свідчення про шлюб, прийма
ють перші поздоровлення і по
бажання щастя від рідних, 
близьких. Крізь жизий коридор 
потім йдуть на центральну пло
щу покласти квіти до пам’ятни
ка Володимиру Іллічу Леніну» 
На площі і починається весіль
не гуляння. За нашою тради
цією першим заучить весільний 
вальс нареченої і жениха. І 
обов ЯЗКОВО потім святковий 
кортеж Пройде вулицями СЄЛИ4 
Ща. Свідками появи нової ком
сомольської сім'ї стають всі 
пооужани, юне місто.

Є. ЛУК’ЯНЧУІКр 
директор Будинку культури»
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Червоні крила театральної завіси повільно сходя- І 
ться. Важко хитаючись, вбирають плескіт оплеснів, І 
гомін глядачевої зали. Кіровоградці віддають належне І 
виконавській майстерності своїх нових знайомих — І 
артистів Бєлгородського драматичного театру І 
їм. М. С. Щепніна.

Розповідає директор театру В. Ільїн:
— Наш колектив досить молодий. Організувався 

він разом з утворенням Бєлгородської області в 1954 
році. Незважаючи на молодість, в театру власний 
творчий почерк, добрі і міцні традиції. Пошук влас
них тем, сюжетів сприяє зростанню колективу, його 
майстерності.

Кіровоградські глядачі достатньо, певно, оцінили 
гру нашого театру. Про це свідчить та увага, яку ми 
повсякчас відчуваємо, теплий прийом на гостинній 
українській землі.

До Кіровограда ми привезли різноманітний репер
туар. З успіхом пройшли «Дженні Герхардт», «Арис
тократи», «З легким паром» та ін. Головні ролі в них 
виконують здібні актори, серед них — заслужений 
артист РРФСР А. Є. Баустов, заслужений артист 
РРФСР В. В. Бондарук, лауреат Державної премії, 
заслужений артист Казахської PCP І. А. Аркадьева, 
заслужений артист БАРСР Б. Т, Красіков, актори С. А. 
Кубарева, Н. А. Бєлодворцева та ін.

Кожен з них — творча індивідуальність. Кірово
град і кіровоградці нам особливо сподобались. Ми 
знайшли творчий контакт з глядачем. Це дає нам 
натхнення. Нам приємне дихання актової зали, яка 
розуміє нас і наше мистецтво,

Так, бєлгородські актори несуть глядачам напругу 
високого почуття і глибокої думки.

Про майстерність акторів театру свідчить і та 
приємна новина, яку на закінчення розмови повідо
мив директор театру. В Кіровограді знайшло актри
су Є. А. Ярцеву повідомлення про нагородження її 
орденом Трудового Червоного Прапора. Приєднує
мося і ми до теплих і численних привітань з поба
жанням дальших творчих успіхів.

Гастролі Бєлгородського драматичного театру за
кінчуються.

Акторські групи виїжджали в райони і села області. 
Несуть своє високе і світле мистецтво трудівникам.

Побажаємо творчого злету нашим друзям і прой
демо до актового залу..,

Слухайте мелодію любові. Тиху, відчутну лише 
двом, і якою живе принишклий партер, йде вистава 
Л. Зоріна «Варшавська мелодія». Лірична сповідь про 
зустріч, кохання і розлуку. Про молодість і... життя. 
Переконливо ведуть діалог молоді талановиті актори 
Д. Сидорі на та В. Бондарук. Глядач присутній при на
родженні почуттів, думки. Природність, невимуше
ність, щирість. Заслужені нсстихаючі оплески.

М. СЕМЕНЮК.

„МОЯ
МРІЯ— 
ОЛІМПІАДА’“

МОСКВА. (Спец. кор. 
РАТАУ С. Белов). Коли на ’ 
четвертій Спартакіаді наро
дів СРСР, у 1967 році, наша 
відома брасистка Гали
на Степанэва-Прозуменщи- 
кова стала чемпіонкою, - 
львівська школярка Таня 
Прудникова ще тільки учи
лася плавати. І ось за чоти
ри роки юна українська 
спортсменка виросла в гріз- ■ 
ну суперницю свого куміра.

Так, вчора у фінальному 
запливі на 100 метрів бра
сом знову Степанова стала 
першою і завоювала золоту 
медаль чемпіонки V Спарта
кіади, але Таня відстала від 
неї лише на півнорпуса і 
поназала результат тільки 
на 0,5 секунди гірший, ніж 
у Галини, — 1 хвилина 16,2 
секунди. Друге призове міс
це на найбільш представ
ницьких у країні змаган
нях — чудовий успіх 17-річ- 
ної плавчихи. Разом з сріб- 
ною медаллю Таня вперше 
виконала норматив майст
ра спорту міжнародного 
класу і встановила новий 
рекорд України на цій дис
танції.

У цей перший день спар
такіадних змагань з плаван
ня наші спортсменки зуміли 
добути і «золото». Гімн Ук
раїнської PCP прозвучав на 
честь ще однієї львів’янки 
— Вікторії Васкевич. Вона 
першою фінішувала у вирі
шальному запливі на 100 
метрів способом батерфляй 
і встановила новий рекорд 
спартакіади — 1 хвилина 
07,9 сенунди.

Добру спортивну солідар
ність з нашими плавчихами 
виявили і українські учас-

ниці змагань з стрибків у 
воду. Тріо наших спортсме
нок, які потрапили до фіна
лу по стрибнах з вишки, 
очолила переможниця спар
такіади республіки Любов 
Асаєва з Дніпропетровська.

Усі чолосічі і жіночі збір
ні республіки з волейбола і 
ручного м’яча успішно про
йшли попередні змагання і 
вступили у фінальну бо
ротьбу.

Гідний противник був сьо
годні у нашої чоловічої 
збірної з гандбола — коман
да РРФСР. Упертий поєди
нок закінчився внічию — 
12:12. •’ ‘

Фантастичні рекорди Ва
силя Алексеева зробили

номанду важкоатлетів 
РРФСР недосяжною для на
ших штангістів — 179 очок. 
У збірної України — 102, у 
Москви — 72 очка.

На спартакіадному рингу 
два дні тривали бої за вихід 
у чверть фіналу. Успішно 
провели поєдинки Олег 
Толков, Олег Ліфанов, Семен 
Трестін, Анатолій Левищео, 
Мирон Крохмальний, Леонід 
Бугасвський.

У змаганнях з кінного 
спорту успішно виступив 
наїзник з «Колоса» Володи
мир Сорона, який зайняв 
третє місце в триборстві Н А 
конях середнього віку.

У загальнокомандному 
спартакіадному заліку ста
новище на 26 липня було 
тане: 1. РРФСР — 1741 оч
ко, 2. Москва — 1487, 3. Ук
раїна — 1420 очнів.

• ФУТБОЛ

ПРОМІЖНОМУ

А ЦЕ
НЕ ПОРАДУВАЛО

Прагнення театру влас
ними силами збагатити 
репертуар, тим більше су
часної тематики, чи не 
слід вітати подібне яви
ще? І саме в той час, коли 
глядач з нетерпінням че
кає зустрічі зі своїм су
часником, з життям, яким 

, живемо сьогодні, з усім, 
що свіжо вдихнуте нами. 
Тож природний той інте
рес, з яким кіровоградці 
ішли на спектакль ослго- 
родців «ІНІЙ НА СТОГАХ». 
П’єсу написав головний 
режисер Бєлгородського 
обласного драматичного 
театру Л. Моисеев. Дові
дуємось, що І постановку 
здійснив... директор теат
ру В. Ільїн. (Кожному теат
рові таного б директора!).

Але на хвилину позбуде
мося враження від цієї 
приємної новини і спитає
мо себе: що ми винесли із 
спектаклю, не маючи на 
увазі його авторів?

Перш за все, наше пі
знання, яке залежить, зви
чайно ж насамперед, від 
тексту п’єси, від того, чим 
еона начинена.

Голова колгоспу Лепьо- 
хін — сміливий, рішучий, 
революціонер в колгоспно
му виробництві. Про цю 
♦революцію» тільки й мо
ви — і з уст секретаря об
кому партіТ Волобуева, і 
секретаря райкому партії 
Анпілогова, і (такої ж не
щасливої!) молодиці Ірини, 
яка полюбила (відлюбивши 
певний строн свого чолові
ка) голову саме за ті не- 
чувані перетворення. А в 
чому ж та виробнича і, як 
дізнаємося з п’єси, жит
тєва революція Лечьохіна? 
Нині стоги сіна не ство
рюватимуть поетичних 
сільсьних краєвидів, за
мість них —пресовані бри
кети, що зберігатимуться

біля ферм. Що ж раціо
нально, вигідно. Але цей 
рядовий захід, думається, 
далекий від дійсно сміли
вих господарських пере
творень, як і далекий від 
справжнього подвигу ме
тод голови морального пла
ну. Як відучити електро
зварника Жаміна від пия
тики? Треба зустріти його 
одного разу та по сором
ливому місці — недопи
тою пляшкою, пляшкою...

Можна було б закинути 
про відсутність живої ди- 
наміни дії в п’єсі (всі герої 
тільни й розповідають про 
себе та один одного). Як і 
про те, що образи партій
них працівників дещо бу
тафорні, позбавлені жит
тєвості; що ми бачемо та
ного прогресивного попа 
(він і мудрий, він — уособ
лення такту і мало не 
справжній патріот), що 
боїмося сплутати його з 
Лепьохіним...

Та, головне, п’сса дале
ка від вирішення важли
вих проблем сучасного се
ла, не піднімає глибоких 
пластів нашої дійсності, 
хоч на це бачимо явну 
претензію.

Якщо бути до нінця 
справедливим, то слід від
дати належне акторській 
мужності 
ті складу, 
спентаклі,

належне ____ ,
і винахідливос- 

зайнятого в 
режисерській, 

невтомності, що врятували 
«Іній на стогах» ще й ви
кликали йому оплесни.

Кіровоградські глядачі 
доброзичливі, але знання і 
поважання ними кращих 
театральних традицій не 
дозволяє їм бути позбав
леними принциповості.

В. ЯСЕНЮК.
м, Кіровоград.

(; Ніші адреса і ТЕЛЕФОНИ il
м. Кіровоград, сул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря—2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01154. Індекс 61197.

В періоди різкого падіння рівня соди в ріках басейну 
Амура інтенсивно висихає заплава. Значна кількість 
мальків молоді і дорослих риб не встигають попасти в 
Амур. В результаті дальшого обміління риба гине.

На допомогу їй приходять «голубі патрулі».
На знімку: через декілька хвилин ці риби будуть в без

пеці.
Фото В. ВОЛСШЕНКО. АПН.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, зо липня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Костян
тин Заслонов». (К). 12.30_— 
Для дітей, «Бачу зелений». 
(Дніпропетровськ). 13.10 — 
Українське кольорове те
лебачення. Творчий вечір 
артистів Молдавського 
оперного театру. (К). 16.35
— Програма передач. (Кі
ровоград). 16.40 — Інфор
маційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 17.10
— Для школярів. На кіно
фестивалі у Палаці піоне
рів на Ленінських горах. 
(М). 18.00 — «За ряднами 
партійних накреслень».

(Кіровоград). 18.10—Мульт
фільм «Весела карусель 
нр. 2». (К). 18.20 — Телевіс
ті. (К). 18.40 — «Чиста кри
ниця». (Київ — Львів — 
Одеса — Кіровоград). 19.30 
Кольорове телебачення. 
Урочисте закриття п’ятої 
Спартакіади народів СРСР. 
(М). 22.15 — Кольорове те
лебачення. Телевізійний 
театр мініатюр «13 стіль
ців». (М). 23.25 — Телевіс
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.05 
— Для дітей. Телефільм, 
(К). 19.10 — «На вас чека
ють герої оперети». (К).
20.30 — «На добраніч, ді
ти». (К). 20.45 — Художній 
фільм «Герой нашого ча
су». (Дві серії). (К).

СУБОТА, 31 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45— 
Для дітей «Сяє зірочка». 
(М). 10.15 — Кольорове те
лебачення. «Карусель»,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкоме ЛКСМУ, о, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ФІНІШІ
-Шпн тгн гиііЬку гри'футболістів на проміжному фіШшиДнайк0ащеУпорівняти їх

з .минулорічними. Цифри і ‘І’актл. я А, ічпіі’ ПРИ 
ють найбільш переконливу силу, Іак ось .. ₽
двадцяти шести командах у зон<3ірка ‘ ‘ гяти 
шосте місце,- а торік - дванадцяте з двадцяти 
ДВОХ МОЖЛИВИХ. У минулому РОЦІ ПІСЛЯ д дц 
п’яти турів Кіровоградські футболісти ^’ІЛИ^ОДИ 
НЯ’ПІТЯТІь перемог. П ЯТЬ НІЧИЇХ і ДСІЗ ЯТЬ І І 
забили у ворота суперників і пЕ0І1^с^е1!?І‘1ісяяС.га. 
по 27 м’ячів, набрали 27 о401*;?e-ieP- надоять 
виграшів^ аОЛеТ1нічиЙВнУа “"VthpT 61ÄTV на

стільки ж поразок менше. Різниця заЛ?То^|{|Вп^а* 
пущених м’ячів становить 28 — 13. О іків на
^Виходить, що «Зірка» зробила крок уперед. Цс 
безперечний факт. 1 дійсно, значно зріс клас гри 
наших футболістів. Вони часто радували „воїх 
прихильників добре пР°ДУманим“ JnniTnBnMHeHoio 
ріантами, агресивними діями в нападі, ^ta”ea0I° 
гпою в центрі поля і в захисті. Гравці ж ^ах, с у 
заслуговують особливої похвали. Вони пР®пусти* 
ли у свої ворота тільки 13 м'ячів — на один біль
ше, ніж переможці зони — футболісти миколаїв
ського «Суднобудівника».

Матчі першого кола виявили і чимало недоліків 
у підготовці команди. Окремі зустрічі ’ 
провела слабо, без спортивного вогника. Нер.дко 
кіровоградські любителі футбола були свідками, 
коли «Зірка» мата на полі повну ігрову і терито
ріальну перевагу, але реалізувати її так і не 
могла. у»

Не все гаразд із резервом команди. Ного явно 
не досить, і рівень підготовки декого з тих, що 
сидять на запасній лаві, ще не відповідає сучас
ним вимогам. Усе це дало себе взнаки перед са
мим проміжним фінішем. Адже тривалші час кіро
воградці були на другому місці. Поразка в остан
ніх двох матчах відсунули їх на чотири сходинки 
нижче. В цих двох зустрічах через травми не гра
ло кілька футболістів основного складу, а іідно: 
□аміни їм не знайшлося.

Отже, керівництву команди слід, в першу чергу, 
подбати про поповнення її потрібного кількістю 
ї'равців високої підготовки. Зокрема, слід посили
ти лінію нападу. . „ .

Кіровоградська команда вважається на Україні, 
однією з найбільш технічних. Але під технічною 
майстерністю слід розуміти не тільки вміння 
жонглювати м'ячем або виконувати каскад фінтів. 
Гравець повинен уміти швидко обробити м’яч, 
своєчасно і вдало відпасувати його партнерові, 
осмислено чергуючи короткі, середні і довгі пере
дачі, точко і сильно з будь-якого положення про
бити по воротах. Саме це не завжди побачиш у 
наших навіть провідних футболістів.

Завтра відбудуться перші матчі другого кола. 
«Зірка» прийматиме на своєму полі спортсменів 
полтавського «Будівельника».

Прихильники «Зірки» впевнені в своїй команді. 
Вона має всі можливості бути в числі провідних у 
зоні.

1 В Н п М О

• Суднобудівник» 25 15 7 3 33-12 37
«Таврія» 25 13 Б 4 41--21 34
• Шахтар» К 25 16 2 7 36—19 34
«Автомобіліст» 25 12 8 5 34-18 32
СКА О 25 11 10 4 26-14 32
«Зірка» 25 11 9 5 28-13 31
♦Кривбас» 25 12 7 6 28-17 31
«Шахтар» Г 25 9 10 6 27-24 28
«Авангард» Т 25 9 9 7 24—23 27
«Локомотив» X 25 10 6 9 27-30 26
«Буковина» 25 9 7 S 19-18 25
«Хімік» 25 7 10 8 30-29 24
«Металург» 25 7 10 8 33-34 24
«Будівельник» 25 9 6 10 21—24 24
«Локомотив» В 25 6 12 7 17-20 24
«Спартак» С 25 7 10 8 17-21 24
«Динамо» 25 7 9 9 18-23 23
«Авангард» С 25 6 10 9 13-21 22
«Локомотив» Д 25 5 11 9 21—32 21
«Спартак» І-Ф 25 7 6 12 17-21 20СКА К 25 5 10 10 16-21 20«Дніпро» 25 5 10 10 16 — 29 20СКА Л 25 4 10 11 10 — 22 18«Говерла» 25 4 10 11 14 — 27 18«Торпедо» 25 3 11 11 8 — 23 17«Горинь» 25 4 6 15 13-31 14

(М). 11.00 — «Здоров’я».
(М). 11.30 — Наша афіша. 
(К). 11.35 — «Краса люд
ська». (Львів). 12.05 — Для 
юнацтва. «Ким бути» (К). 
12.30 — За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС. Теле
журнал «Робітник». (До
нецьк). 13.00 — «На мери
діанах України». (К). 13.30 
— Е. Хелтаї «Німий ри
цар». Спектанль «Бєлгород
ського театру. (Кірово
град). 15.40 — Українське 
кольорове телебачення 
«Олівець-малювець». (К). 
16.10 — «Ви нам писали». 
(К), 17.10 — «В сім’ї єди
ній». До 50-річчя утворен
ня Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. 
(Ленінград). 19.45 — «КІно- 
панорама». VII міжнарод
ний кінофестиваль у Мо
скві. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній телефільм «Сага 
про Форсайтіп». 19 серія.

притулку». (М).
22.2э — Концерт майстрів 
мистецтв Ленінграда. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА 11.25 
" п ‘ї? афіша. (К).' 11.3ГЖ 

(М). ЄСі2Р-~ ^олодість»'.^

і V.. ІІГ
ф CB. (М). 13.30 - «На

.15 — «Портрети 
композиторів». С. Проно- 
Ф’€В. (М). 13.30 - «На до
рогах країни». (М). 15.35 — 
Наша афіша. (К). 15.40 — 
ікпчратурв читання». (М) 
Ші 5 7, ЛВогні ЦирАу»: 
(М). 17.00 — «Зустрічі з
майстрами сцени». Д. Жу- 
равльов. (М). 13.00 — Но
вини. (М). 18.05 - Кольо
рове телебачення. «Рідні 
наспіви» Концерт. (М)'. 
18.50 — В’єтнамський ху
дожній фільм «Нгуен Вам 
нічГАітиі^^Г/ол^-6?? 
ги?Л(к7. "3?^ року тагі- 
«алетУ: (К??252.« 1ВС?Р 

нзї‘ЛЛи;1ЗМ-дія «’Чолові
ча». (Щ И не «о облич-

ПОГОДА

О5яает| і Н1.
погода. Вітер північно-східний ^тл3^110, ®ез °падіп

— і

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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