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КОГО ОБКОМИ ЛКСМУ

КОНВЕЙЕР!

В ОБКОЛИ л КОМУШКОЛАМ
ГОСПОДАРІВ

Залежить В'А СЬОГОДНІШНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ШКОЛИ
Його рокуї ІСТЬ “ роботи на протязі всього навчаль- 

!икільни?7^’ННЯ- Ш^льних приміщень,’ забезпечення 
1 ппипя,<абінеті3' лабораторій та бібліотек необхідні 
Нижчим S.Та КНИГ“И ПОТ₽ібНО зіив₽™™ 

_3пиМ?ТОІО.надання практичної допомоги органам на
родної освіти у своєчасній підготовці шкіл до нового 
?гТаЛЬНОп° РОіСу бюро обк°му ЛКСМУ затвердило по- 
жектАп “ПРО пР°зе«вння РейДУ «Комсомольського про- 
ELt™-™ обласнО1 газати «Молодий комунар» по 
підготовці сільських шкіл до нового навчального року» 
кід SI РЄИАУ 0ІЗЬМУЇЬ ПІД комсомольський контроль 
FіТлгат'4 ЦТ9а ШК,ЛЬНИХ ПРИМІІМЄНІ>, а також їх ремонт.
ЙЬвт Дм9а У >КИТЛОПИХ 1 побутових умоз ДЛЯ НОЗОГО ПО- 
повнення педагогічних колективів.

зобов’язує комітети комсомолу і шта- 
д « » будівельних організацій, колгоспів і радгоспів
утворити спеціальні рейдові бригади «Комсомольського 
прожектора» для регулярної перевірки виконання тра
пиків та якості будівельних робіт на шкільних об’єктах.

Працізнини сільського 
господарства Олександ
рійського району Кірово
градської області, пр.ігну- 
.чи внести свій гідний 
вклад у здійснення рішень 
XXIV з’їзд КПРС і XXIV 
з’їзду КП України, вирос
тили хороший врожай 
Дернових культур, органі
зовано розгорнули його 
(збирання і достроково ви
конали план 1 зобов’язання 
по продажу хліба (без 
кукурудзи).
’ В державні засіки заси
пано 74,1 тисячі тонн зер
на, в тому числі 72 тисячі

. тонн цінної продовольчої 
. культури, пшениці. Про
дані зерна триває.

Першими в районі завер
шили ------------ ' --------
гомий 
плану 
госпи 
поний ...___ , ........  ......... .
ім. Володимира Ульянова, 
«Комунар», «Радянська Ук
раїна» та інші.

Успіх забезпечила орга
нізована' і чітка робота 
механізаторів. Високих по
казників на збиранні вро
жаю добилися комбайнери 
Г. Я. Демченко, В. П. Ко
зинець, П. О. Ципайко, 
Ф. А. Прокопенко та бага
то інших, які вже намоло
тили по 720 — 780 тонн 
зерна кожний.

Зусилля колгоспників І 
робітників радгоспів, пар
тійних --------'---- -------------
ських
ських 
зараз 
рання 
них нультур, ..... ........
високих врожаїв цукрових 
буряків,
топлі і овочів. Слідом за 
збиранням зернових про
водиться скиртування со
ломи, лущення стерні і під
готовка грунту ПІД ПОСІВ 
озимих.

організацій, радян- 
і сільсьногосподар- 

органів спрямовані 
на завершення зби- 
колосових І круп’я- 

вирощення 
кукурудзи, ' кар-

ПРОЛЕТАРІ ВС1Х РРМН, ЄДНАЙТЕСЬ

Рік видання ХІІ-й 
№ 94 (1418).

Звернення учасників зборів комсомольців та молоді колгоспу 
«Шляхом Леніна» Олександрівського району до всіх молодих 
працівників сільського господарства Кіровоградщини

На колгоспних полях зрів урожай 
кукурудзи, однієї з основних кормо
вих культур. Для потреб тваринницт
ва нашого колгоспу необхідно заклас
ти 6506 тонн силосу. Включившись 
в ударний республіканський двомі
сячник, комсомольці та молодь кол
госпу «Шляхом Леніна» зобов’язують
ся протягом 18 робочих днів засило
сувати зелену масу з усієї засіяної 
для цієї потреби площі, яка стано
вить 271,3 гектара. Таким чином, план 
буде перевиконаний.

На час двомісячника для силосу
вання зеленої маси кукурудзи ми 
створили три комсомольсько-моло
діжні бригади. Правління колгоспу 
закріпило за бригадами силосозби
ральні комбайни, до кожного агрега
ту виділило чотири вантажні автома
шини, важкі трактори для утрамбову- 
вання маси в траншеях.

у юішеннях XXIV з’їзду КПРС « 
XXIV з’їзду КП України наголошува
лося, що в успішному виконанні кол
госпами та радгоспами завдань де- 

І п’ятої п’ятирічки по виробництву про
дуктів тваринництва вирішальне /на 
Кя мзЛормова база. Необадно 

збільшити виробництво ОСІ« оидш 
і кормів, найперше — силосу Із зеле 
ної маси кукурудзи. КонкРет“' X 
□дання заготівлі соковитих корм в 
визначені у постанові Ради Міністру 
УРСР «Поо додаткові заходи по за 
безпечению тваринництва Української 
PCP кормами на 1971-1975 рр.».

з 1 серпня по 1 жовтня оголошено

ва. ___

Нам створені всі умови для успіш
ної діяльності. І ми запевняємо, що 
зобов’язання виконаємо.

Ми, комсомольці і молодь колгос
пу «Шляхом Леніна», до вас зверта
ємось, юнаки і дівчата, сіл Кірсвоград- 
щини:

— Включайтесь у двомісячник по 
заготівлі кормів!

Створюйте в кожному господарст
ві комсомольсько-молодіжні брига
ди, ланки, екіпажі, які б у стислі 
строки І при найвищій якості засило
сували посіяну для кормових цілей 
кукурудзу!

Докладімо всіх зусиль, щоб повніс
тю забезпечити поживними кормами 
тваринництво області!

Звернення обговорене І прийняте 
на відкритих комсомольських зборах 

колгоспу «Шляхом Леніна» Олек- 
сандрівського району.

s® »
РАДІСТЬ В БРИГАДИРА КОМСОМОЛЬСЬКО-МО

ЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ МЕХАНІЗАТОРІВ КОЛГОСПУ 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ» НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РА
ЙОНУ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ВАСИЛЯ 
МОТОРНОГО: В ЦЬОМУ РОЦІ ЙОГО НИВА ОДДЯ
ЧИЛА ЗА ПРАЦЮ ХЛІБОРОБСЬКИХ РУК ЩЕ ПОВ
НІШОЮ ЩЕДРІСТЮ — НА ГЕКТАРІ МОЛОДІ ЖЕН
ЦІ ЗБИРАЮТЬ ПО 50 — 55 ЦЕНТНЕРІВ ПШЕНИЦІ, 

На знімку: В. Моторний в полі.
Фото В. КОВПАКА.

БОРИС СМЕТАНА 3 
колгоспу імені XXI з’їз
ду КПРС Бобринецького 
району — 261 гектар, 
9810 центнерів.

ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО 
з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринець
кого району — 289 гек
тарів, 9581 центнер.

ВІКТОР ФІЩЕНКО з 
колгоспу імені XXII з'їз
ду КПРС Добровеличків- 
ського району — 173 гек
тари, 6985 центнерів.

МИКОЛА ГОЛОВЕЦЬ- 
КИЙ з колгоспу «Росія» 
Маловисківського ра
йону — 170 гектарів, 
6292 центнери*

ВАСИЛЬ СТОЙКОВ з 
колгоспу імені Димитро
ва Вільшанського райо
ну — 159 гектарів, 5389 
центнерів.

ВІТАЛІЙ КУДЕЛЕНКОз 
колгоспу імені Фрунзе 
Компаніївського району 
— 218 гектарів, 5381 
центнерів.

ДЕСЯТЬ МІСЯЧНИХ ДНІВ І НОЧЕЙ
Радянський автоматичний самохідний апарат «Луно- 

ход-1» розпочав виконання програми десятого місячно
го дня. Вперше в історії людської цивілізації ось уже 
понад вісім місяців на іншому небесному тілі діє авто
матична наукова лабораторія. Виконуючи волю радян
ських спеціалістів, що працюють на землі, вона здімснюв 
дослідження Місяця і його «клімату» на великій площі.

Триваючий експеримент на Місяці в унікальним як у 
науковому, так 1 в технічному відношенні. Він допомагав 
проникнути в таємниці нашого небесного сусіда, пізна
ти історію його розвитку, набути досвіду експлуатації 
іншопланетних апаратів.

Телеметрична інформація І телевізійна зйомка різник 
районів Місяця дали змогу по-новому подивитися на 
природу фізичних процесів, що відбуваються на йога 
поверхні.

Загальний шлях, пройдений «Луноходом 1 за вісім мі
сяців, висе перевищив 10 кілометрів.

Герман АЛЕКСЄЄВ, 
інженер, 
(ТАРСЬ



2 стор. „молодий КОМУНАР“
____ __ у серпня 1971 поки

Неподалік Броварів на Київщині споруджуються 
свиновідгодівельний комплекс «КаЛгіТЯНСЬНІІйо, 
розрахований на утримання 103 тисяч свиней на 
рік.

У спорудженні комплексу «Калитянський» бере 
участь студентський загін «Буревісник-71> Київ
ського інженерно-будівельного інституту.

На фото: член студентського будівельного заго
ну *Буревісник-71» студентка четвертого курсу 
Алла Катюшенко. За успішну роботу в будівельно
му студентському загоні вона нагороджена медал
лю ■»За трудову доблесть».

Фото Ю. МОСЕНЖНИКА. 
Фотохроніка РАТАУ.

ЗАВТРА — ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

В Директивах XXIV з'їзду КГЇРС записано: «Значно під
вищити ефективність капітальних вкладень, забезпечи
ти найбільш раціональне використання матеріальних і 
фінансозих ресурсів, які виділяються на будівництво». 
Над виконанням цієї програми трудяться сьогодні буді
вельники країни.

Наш кореспондент напередодні Дня будівельника зу
стрівся з керуючим трестом «Кіровогрздсільбуд» Д- М. 
РОЗІНИМ. Дмитро Маркович відповів на кілька запи
тань.

БУДОВА ПРИЙМАЄ МУЖНІХ
— Очолюваний вами трест успіш

но виконує програму першого року 
дев’ятої п’ятирічки. Чим відрізня
ються завдання нинішнього п’ятиріч
чя від минулого!

— Перш за все, об’ємом будівель
них робіт. Якщо протягом 1966—1970 
років нами освоєно 71 мільйон, то те
пер за цей же час ми повинні збуду
вати різного типу приміщень на 122 
мільйони карбованців. В перекладі на 
об’єкти це означає 135 тисяч квадрат
них метрів житла, 12 лікарняних кор
пусів, 35 шкіл, де навчатимуться 
більше десяти тисяч учнів, 6 комбі
кормових заводів, 15 кл/бів та бу
динків культури і ще багато інших 
приміщень. Як баїите — немало. 
Тільки у цьому році ми маємо освої
ти 21 мільйон карбованців. В серпні 
чи не найвідповідальнішою ділянкою 
стало будівництво шкіл.

— За рахунок чого ви доб’єтесь 
виконання цієї вимоги!

— Правильна організація робіт — 
ключ до вирішення всіх питань. Вона

не обмежується чітким графіком на 
будові. Відповідність бази, освоєння 
найсучасніших проектів, введення но
вої техніки, підвищення кваліфікації 
робітників і продуктивності праці, 
підвищення дисципліни на виробницт
ві, поліпшення побутових умов — все 
це складові частини виробничого 
процесу. Ми вибираємо проекти, де 
передбачена значна кількість збірних 
елементів. Більше того, беремо курс 
на збірні конструкції. Для їх виго
товлення функціонує завод залізобе
тонних виробів, минулого року за
працював цех крупноблочного будів
ництва потужністю в 10 тисяч квад
ратних метрів житлової площі, в кін
ці року буде введено в дію цех ве
ликорозмірних гіпсових перегородок. 
База пункту постійно міцніє.

Що стосується підзищення квалі
фікації робітників, то при тресті іс
нує міжобласний учбовий комбінат, 
де робітник може набути більшої 
майстерності, а при бажанні освоїти 
нову професію. Умови на дільницях 
(адже наші об’єкти оозкидані по всій 
області) з року в рік поліпшуються.

їх покликала будова. Хлопців — після служби в 
лавах армії, дівчата закінчили Ульяновське СД’ГУ 
Кч 10. Працюють комсомольці на спорудженні лі
карні в Новоукраїнці Віктора Динаренка, Галину 
Клименчук, Олександру Осадчук, Вікторі Ми шахо
ва, Олександра Журавльова, Неонілу Внтушняк 
(зліва направо) завпеди ставлять у приклад.

Фото В. ЛЕБЕДИКА.

КАРЛА ЛІБКНЕХТА
МОСКВА. 13 серпня ми

нає 100 років з дня народ
ження К. Лібкнехта, видат
ного діяча німецького і 
міжнародного робітничого 
революційного руху, одно
го з засновників Комуніс
тичної партії Німеччини- 
Про його життя і діяль
ність, про загибель від 
рук ворогів у 1919 році 
розповідає нова повість 
радянського письменника 
старшого гокоління 
О. Чорного «Німецька 
трагедія». Вона вийшла в 
світ у Видавництві політич
ної літератури в серії книг 
«Полум'яні революціоне
ри»'.

БЕРЛІН. Нові книги і 
брошури про життя і 
діяльність Карла Лібкнех
та підготувало до друку 
Берлінське видавництзо 
«Діц — Феолаг». У серпні 
воно закінчує випуск де- 
в'ятитомного зібрання 
праць і промов Карла 
Лібкнехта. Про самовідда
ну боротьбу К. Лібкнехта і 
Р. Люксембург проти ім
періалізму та війни розпо
відає брошура з докумен
тами і фотознімками, що 
виходить у світ в цьому 
місяці.

(ТАРС).

Будуються гуртожитки, їдальні, робіт
ники в мір/ можливостей забезпечу
ються транспортом тощо-

— Чи багато на будовах працює 
молоді!

— Більше половини. Лише Ульячів- 
ське МИТУ щороку нам надсилає 
двісті молодих робітників. Молодь, 
яка працює в тресті, завзята і працьо
вита. Взяти хоч би, для прикладу, 
бригаду малярів Лариси Заніздри, 
або бригаду арматурників Віталія 
Шевченка, які постійно перевикону
ють виробничі завдання. Добре тру
дяться муляри Леонід Гнат, Олек
сандр Шиян, слюсар Василь Крав
ченко, тепле слово хочеться сказати 
про молодих командирів будівницт
ва — виконроба Леоніда Єргана, 
майстра Валерія Вельгуша та бага
тьох інших. За підсумки першого 
кварталу цього року колектив ПМК- 
139 нагороджено перехідним Черво
ним прапором Міністерстза сільсько
го будівництва республіки. Таким же 
прапором нагороджено будівельників 
БУ-1 за наслідки праці 8 другому 
кварталі. В цьому, безумовно, велика 
заслуга молоді.

— На закінчення бесіди, щоб ви хо
тіли сказати нашим молодим чита
чам!

— Всіх тих, хто працює на будові, 
користуючись випадком, через газе
ту хочу поздоровити з нашим святом 
будівельників. Хто обирає собі май
бутню професію, запрошую на будо
ву. Не можу сказати, що тут легко. Є 
багато усіляких передбачених і непе
редбачених труднощів. Будова лег
кодухих не любить. Але труднощі 
щиро винагороджуються. Коли ба
чиш збудований тобою будинок, від
чуваєш велику радість і гордість за 
свою професію.

ТУТ ЖИВЕ 
ПОЧЕСНИЙ 
РОБІТНИК

У справжнє свято праці перетво
рилася ця подія. На Кіровоград
ському заводі «Укосільгосптехні- 
ка»> відбувся тематичний вечір «Не 
старіють душею ветерани». Впев
нено прозвучала думка у всіх вис
тупах: людина праці завжди зали
шається молодою.

В урочистій обстановці робітни

ки заводу вшановували своїх вете
ранів. 18 років працювала на за
воді Надія Макарівна Толь. Того 
вечора її проводжали на пенсію. 
А Василь Дмитрович Ніколаєнио і 
Андрій Михайлович Литовка від
дали заводу чверть століття. За 
рішенням профспілкової організа
ції підприємства їм першим при
своєно високе звання: «Почесний 
робітник заводу». На їх будинках 
будуть встановлені пам'ятні таб
лички з написом: «Тут живе по
чесний робітник Кіровоградського 
ремонтного заводу «Укрсільгосп- 
техніка».

Щоб завжди жили славні тради
ції робітничого колективу, ветера
ни передали трудову естафету 
наймолодшим. На вечорі відбуло-

І
1 

ся посвячення в робітники 32-х 
випускників МИТУ № 6. Звертаю
чись до юного поповнення, дирек
тор заводу О. П. Гринчук сказав:

— Віднині ви повноправні члени 
нашої робітничої сім’ї. Будьте до
стойними продовжувачами справи 
ветеранів. Примножуйте трудову 
славу заводу.

Теплі слова вітання з визначною 
подією в житті юнаків і дівчат 
прозвучали у виступах ветерана 
праці В- І. Мельникова, молодого 
інженера Валерія Манухіна.

Вечір закінчився урочистою 
клятвою молодих робітників на 
вірність традиціям робітничого ко
лективу.

О. БАСЕНКО.
м. Кіровоград,

«

АУ-

— «Катери-

Катерина 
дивував- 
дівчини 

спокійно,

попм т- познайоми-
з Катериною ближче. В райкомів- 
і справах приїхав в Добрчнку, де 

тчдожнім керівником Будинку

не головне...»
|ЦЕ РАЗ ПРО АВТОРИ! ЕГ

Зараз пригадую той пленум райкому 
ьомсомолу. Так, неначе це було вчора. 
Симпатична худорлява дівчина майже 
вибігла на трибуну. Заговорила. Запаль
но, різко. Потім трохи заспокоїлась. А 
коли розповідала про життя своїх ком
сомольців, посмішка тепло забарвила 
вбличчя. Говорила легко, з гумором, А 
закінчила — оплески. Аплодували на
віть ті, кого хвилину тому гострим сло
вом заступник секрегаря комсомоль
ської організації колгоспу ім. Зайков- 
ського .примусила червоніти.

Ось яка вона, Катерина ПлахотнюкІ 
Скільки до того чув доброго про цю 
людину, і досі не вдавалось побачити. В 
райкомі її називали просто «Катя», в 
районному відділі культури 
на Іванівна».

А потім вже трапилось 
тись с 
ських < 
зона художнім

культури. Так трапилось, що того ж дня 
додому виїхати не зміг. Топу надвечір 
зайшов до Будинку культури. А там як
раз диспут: «Що я думаю про своє по
коління». Цікава тема, правда? Представ
ники цього покоління на годину стають 
спостерігачами, оцінюють дії своїх ро
весників з позицій вимогливих суддів.

Але враження від диспуту перевер
шили навіть такі сподіванки. Задовго до 
нього молоді люди села одержали ан
кети. На їх питання вони повинні були 
даіи відповіді. Заповнена анкета вголос 
зачитувалась на вечорі, і кожен, хто 
брас участь в анкетуванні, повинен був 
захистити свої відповіді, спробувати пе
реконати товаришів у їх правильності. І, 
дійсно, виступи доярки Олександри 
Стеблини, тракториста Леоніда Чобота
ря, продавця Валентина Карасьова до
водили, що молодь знає своє місце в 
житті, схильна критично оцінювати 
вчинки друзів, товаришів.

Але найкраще говорила 
Плахотнюк. Слухав її вдоуге і 
ся. Звідки у простої сільської 
ота звична вести свою думку 
врівноважено, неначе перед тобою не
сотенна аудиторія, а один співрозмов
ник? Звідки ота бездоганна логіка, чіт
ко виражена лінія думки? Чи не з на
родних глибин іде барвистість та емо
ційність мови?

Катерина не сповіщала слухачам сен
саційних новин. Розповідала про не раз 
чуване, говорене-переговорене: про 
працю односельчан а колгоспі, про їх 
турботи та радощі. Але слухачі захо
пились. Йшлось про близьке, хвилююче, 
дуже потрібне.

А потім — знову бурхливі оплески, як 
і того разу, на пленумі. Виявилось, Катя 
була не лише блискучим оратором, а й 
організатором цього диспуту.

Пізніше не раз доводилось бути в 
Добрянці. З Катериною познайо
мився особисто, бував на її рс-бочому 
місці. Тут — численні дипломи, грамоти, 
призи. Відзначена агігкультбригада, со
лісти, весь колектив Будинку культури 
за активну роботу. Грамот було менше, 
значно менше два роки тому, коли Пла
хотнюк переїхала сюди з Молдавії після 
одруження.

Катя здивована: «А що ж тут дивно
го? Сама люблю співати, танцювати. У 
мене матуся така, голосиста. Змалечку 
і мене привчила.

Грамоти?.. Звичайно, приємно. Але цє 
не головне. Набагато важливіше, що са
мій подобається робота?»

Потім, після цієї розмови, довго 
мав про загадки авторитету. У одних 
він росте повільно, роками наливається 
по краплині. У інших —• за півроку, рік 
людину пізнають, захоплюються і все 
життя її супроводить удача. В чому ж 
річ? Просто, різні характери? Чи може 
оте, що «самій подобається робота?».

В. ЗЕКУНОВ, 
інструктор Віль'нанською РК 
ЛКСМУ.

Вільшанськяй район.



* серпня ЮЪ Jt року
„МОЛОДИЙ КОМУНАР" 3 апор

ІВІЧНО ЖИВІ
Він зназ, через декіль

ка годин його закатують. 
Але він йшов прямо і 
гордо під дулами наве
дених на нього автома
тів, пересікаючи двір 
військового табору в 
Хартум!, табору, який 
буй останнім місцем йо
го ув’язнення і остан
ньою ареною його бо
ротьби за справу, якій 
він віддав життя...

Ще в юності Абдель 
Хален Махджуб твердо 
став до лав патріотів Су
дану. Його допитливий 
розум шукав найбільш 
дієвих форм боротьби за 
звільнення країни від 
влади нолонізаторів. Він 
став переконаним марк
систом, одним з керівни
ків Суданської комуніс
тичної партії. Генераль
ним секретарем ЦК якої 
він залишався до остан
ніх хвилин свого життя.

Під керівництвом ко
муністів робітничий клас 
Судану зіграв вирішаль
ну роль в національному 
визволенні країни. Але 
плодами перемоги на
роду скористувались ре-

нола місцевої 
які ввійшли у 
феодалами і 

колонізато- 
ної^ праці в підпіллі', роки 

роного » _____
монратичного фронту

анційні 
буржуазії, 
змову з 
вчорашніми _______ _
рами. І знову роки тяж- 
ної праці в підпіллі, роки 
копіткого створення ши- 
" національно-де-

Судані. Вивчаючи досвід 
національно - визвольної 
боротьби в інших араб
ських країнах, Махджуб 
рішуче виступав проти 
дрібнобуржуазної пут
чистської тактики, про
зорливо вказавши на її 
небезпечність для націо
нально - демократичних 
революцій.

Жорстока розправа над 
Махджубом потрясла на
селення Судану., Бо не бу
ло в країні людини більш 
популярної, ніж він. Це 
визнають навіть тЦ хто 
не розділяв його пере
конань. «Лідер комуніс
тів, — писав із Хартума 
за день до страти 
Махджуба кореспондент 
«Монд» Ерін Руло, — не 
тільки гаряче любимий 
своїми прихильниками, 
але й широко шанований 
в країні в силу тієї ролі, 

яку він грав в боротьбі 
за незалежність Судану. 
Блискуче освічений, лю
дина широкої культури, 
що веде бездоганний об
раз життя, він мав бага
то друзів серед інтеліген
ції і в суданських полі
тичних колах».

Мабуть ця , обставина 
побудила тих, хто роз
правляється нині зі свої
ми політичними против
никами, влаштовувати па
родію суду над Махд
жубом. Але, як пишуть 
кореспонденти газет 
«Монд» і «Фігаро», що 
були присутні в числі ін
ших журналістів на суді, 
це був не більш, ніж 
фарс, тан як зарані було 
відомо, що доля А. X. 
Махджуба вирішена, 
ча ніяких доказів ні 
його арешту, ні 
більш для суду над 
не було. «Судили, 
ше кореспондент 
ро», — людину 
достоїнств, С 
найвиднішого і 
го діяча Судану за зако
лот, о якому він не брав 
участі, про що знали всі, 
і підготовку якого він не

X. 
хо- 

для 
тим 
ним 
пи- 

«Фіга- 
•у ЕЄЛИКИХ 

без сумніву, 
Т ПОЛІТИЧНО-

задовго перед тим засу
див... Просто зводили ра
хунки зі своїм юловним 
політичним противни
ком».

Буржуазні журналісти 
відмічають величезне са
мообладания і гідність 
проявлені комуністом 
Махджубом на цьому су
дилищі. Ерін Руло свід
чить:

«Солдати еснорта з ав
томатами напоготові вве
ли його □ зал... Одягне
ний по-європейсьни Аб
дель Хален Махджуб, 
повнуватий, з акуратни
ми вусиками І живим 
поглядом, тримався як 
завжди впевнено.’ Він 
окинув поглядом зал, йо
го голі стіни, подивився 
на журналістів, кивком 
голови і посмішкою ві
таючи тих, кого знав. 
Кореспонденту «Монд» 
він кинув: «Ну, лк спра
ви у вас у Франції?». В 
чеканні початку засідан
ня він розклав перед со
бою аркуші паперу, на 
яких нашвидкоруч наки
дав замітки для свого 
захисту...»

Перед цим «підсудним» 
голова трибуналу мав ви- 
гЛяд справді жалюгідний. 
Голосом, що тремтів від 
хвилювання, він спитав, 
чи не мас Махджуб іцо- 
небудь проти голови су
ду. Генеральний секре

тар комуністичної партії 
встає і дужо спокійно, 
дивлячись просто у ВІЧІ 
СУДДІ» рівним голосом 
відповідає:

— Так, я заперечую 
проти цього трибуналу. 
Ви не підходяща людина', 
щоб судити мене. Ви на
лежите до політичної те
чії націоналізму, яка ве
де країну по небезпечно
му шляху і ніколи не ро
зуміла національного, 
прогресивного і демокра
тичного значення кому
ністичної партії. Ви зна
ходитесь у конфлікті з 
нею. Дозвольте ж мені 
не вірити у вашу без
пристрасність...

І в цей передсмертний 
час Махджуб поводив се
бе, як належить борцю, 
лк належить комуністу. 
Він давав останній бій 
своїм політичним против
никам і одержав у ньо
му моральну перемогу. 
Судді були змушені пе
рервати відкрите засі
дання і оголосити, що во
но буде продовжене при 
зачинених дверях. Махд
жуб зірвав поліцейське 
інсценування, затіяне з 
метою виправдання пе
ред громадською дум
кою кривавих репресій 
проти комуністів та ін
ших патріотів Судану. 
Довести причастність 
Махджуба до путчу 19

зі словами: «Хай 
суданський на-

липня вони тан І не змог- 
Л* Також мужньо Із гід
ністю поводив себе пс 
род стратою ного близь 
КИЙ друг „І 
генеральний
Федерації рооїтни іих 
профспілок Судану кому
ніст Шафія Ахмед аш- 
Шейх. Своїм спокоєм І 
мужністю, своею несхит
ною вірою в нінцеву 
перемогу суданського на
роду цей робітник-заліз- 
ничник, який виріс у во
жака міжнародного мас
штабу, приголомшив на
віть тих, хто чіпллв йому 
на шию мотузка. Він 
мер 
ЖИВС ,
род!», «Хай живе робіт
ничий клас!».

Страта Абделя Халека 
Махджуба, Шафії Ахме
да аш-Шейха та інших 
патріотів, масові репресії 
в країні грають лише на 
руну ворогам арабських 
народів, які борятьсл 
проти підступів імперіа
лізму і неоколоніалізму. 
В авангарді цієї бороть
би завжди будуть кроку
вати в ногу з часом віч
но живі Абдель Хален 
Махджуб, Шафія Ахмед 
аш-Шеих, всі справжні 
патріоти Судану.

ІОрііі БОЧКАРЬОВ.

клас!».

Абдель Хален

всі справжні

V МІСТІ чи на селі багатьом, 
певно, доводилося зустрі

чати впевнено крокуючих ве
чірніми вулицями хлопчиків і 
дівчаток, що стійко і вперто 
втягнули» якийсь музичний ін
струмент. Чи то Скрипку. Чи то 
баян, А цей інструмент за ва
гою, мабуть, перевищував ен
тузіаста музичної культури у 
два рази. Перехожі теплим по
глядом проводжали малого- А 
воно, насупивши бровенята, ні 
на кого не звертаючи уваги, 
зосереджено крокувало далі.

Час іде. І за всіма законами 
природи отакі симпатичні хлоп
чики і дівчатка потихеньку під
ростають, виганяючись у кре
мезних юнаків та струнких дів
чат. І в пору найактивнішого 
практикування літніх відпусток, 
їа розпалу курортного сезону, 
відкривають власний сезон — 
сезон абітурієнтів.

У Кіровоградському музично
му училищі вступні екзамени 
вже закінчилися. Три тижні з- 
за дверей класних кімнат про
сочувались у коридори різнома
нітного тембру голоси. Тихі лі
ричні, життєрадісні й урочисті 
мелодії вихлюпувалися крізь 
широкі відчинені вікна на ву-

ЕКЗАМЕНАТОРИ, МУЗИКА І АБІТУРІЄНТ
лицю, відбивалися від пом’як
шеного спекою асфальту, висі
ли у літньому повітрі, стишува
ли крон перехожі, несучи крап
лі знайомих мелодій у свої бу
денні турботи. А для тих, хто 
причетний до народження мело
дії — це перш за все — праця. 
Наполеглива, щоденна.

Як приходить музика до лю
дини. Чи людина до музики?...

Світлану Бєлан вона супро
воджує з дитинства. В її роди
ні грають на музичних інстру
ментах. Коли музика поруч з 
тобою в дитинстві, в юності, без 
неї життя не уявляєш. Калей
доскоп сонячного дня нагадує 
музичні композиції Чайков- 
сьного. Радість або зажура ви
ливається у «Трьохголосих ін
венціях» Баха.

Пробувала спочатку скрипку. 
Потім полюбилося фортепіано. 
Тепер без нього у кімнаті ста
ло б порожньо. І життя без му
зики теж було б неповноцін
ним. Втратило б свою приваб
ливу яскравість.

Навчання в Кіровоградській 
музичній школі. Виступи на кон
цертах. І кожен день — музи
ка, музика, музика...

Отже, до справжнього мис-

тецтва шлях довгий. Довжиною 
майже у життя. Починається він 
тут. В цих класних кімнатах та 
аудиторіях.

Спочатку, власне, музики як 
такої, немає. Є какофонія зву
ків. безперервно повторюваних 
одних і тих же музичних вправ.

Усі складові, що вцілому 
створюють естетичність сприй
мання розпадаються, як кар
тонна хатинка. Але для при
скіпливих екзаменаторів, таких 
як М. Г. Полевий, А. Г. Лірьик, 
В. І. Бомберов, Ю. П. Смолян- 
ська та інші — це і є найсер
йознішою і найсправжнішою 
музикою, що свідчить про гра
мотність вступника. Бо визна
чальною умовою прийому до 
навчального закладу є спеці
альність. Гра на музичному ін
струменті.

Цього року географія абіту
рієнтів особливо широка. Це 
і майже всі райони нашої об
ласті, міста Кіровоград, Олек-

трудящих 
весь час 

концертів.

сандрія, Світловодськ. Приїха
ла молодь з Кримської, Львів
ської та інших областей.

ВРЕШТІ, це говорить про по
пулярність і вагомість у 

республіці Кіровоградського 
музичного училища. За дванад
цять років існування войо під
готувало близько 500 кваліфі
кованих спеціалістів. Значна 
робота проводиться по есте
тичному вихованню 
міста та області. За 
дано більш як 800 
Згадаймо хоча б виступи по те
лебаченню з цехів ремзаводу 
«Укрсільгосптехніка» та «Чер
воної зірки», в яких приймали 
участь творчі колективи учили
ща, окремі виконавці, як учні, 
так і викладачі.

Ось і зараз, під час літніх 
канікул, творчі групи виступа
ють перед трудівниками кол
госпних ланів, окремі студенти 
працюють в піонерських табо
рах. І

Вступні екзамени в музично
му училищі, як, власне, і я 
кожному вузі, відбуваються за 
«класичною» схемою. Перед 
дверима, де засідає екзамена
ційна комісія, всі хвилюються. 
Хвилювались І дівчата з Кіро
вограда, абітурієнти фортепіан
ного відділу Н. Волошина, 
С. Белан, С. Барнова, Л. Холо
дова, Ю. Лопатін з відділу 
струнних інструментів, М. Яні- 
шевський, П. Нікітін з відділу 
інструментів духових та ін.

Виходячи, теж хвилювалися, 
але по-іншому. Одні від радос
ті перемоги, інші — від гірко
ти поразки. Мабуть, єдиною 
своєрідністю було те, що після 
екзамену абітурієнт виражав 
свій настрій і емоції грою на 
любимому інструменті. Музика 
наодинці з самим собою.

Все почнеться спочатку. Лю
дина ітиме до музики...

М. СЕМЕНІОК.

_ м. Кіровоград.

ВЕДУТЬ ВЕТЕРАНИ
• МІСЦЕ НАВЧАННЯ —

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНИЙ ТАБІР

У військових гімнастерках, до блиску начищених 
туфлях, чітко карбуючи крок, ідуть селом завтрашні 
воїни. Ненароком почулась команда:

— Заспівуй!
І зринула бадьора пісня. На вулицю одразу повибі

гали сільські хлоп’ята. А потім то там, то тут біля 
воріт з’являлись літні хлібороби, колишні воїни. З 
успіхом поглядали на юнаків дівчата. А вони йшли з 
своєю піснею і гордісно поглядали на тих, хто кар
бував крок попереду. То — начальник вИіськово- 
єиортивного табору Іван Григорович Літу к — підпол- 
яовник у відставці, кавалер багатьох бойових орденів. 
А поруч нього заступник начальника табору по полі
тичній частині вчитель історії ТаужнянськоТ серед
ньої школи майор у підставці Олександр Сергійзлич 
Вачннсвкий. Командири взводів — офіцери запасу 
А.-у Коваль. В. О. Свербпус, фізкерівник Я. М. Ялоза...

...Військово-спортивний табір розкинувся на бере
зі річки Південний Буг в селі Солгутовому. Сюди з іха- 
лись допризовники з багатьох сіл Гайворонського 
району. Початкову військову підготовку проходить 
"»ракторист з Казавчмна Петро Шкрабак, шофер з 
Бандурового Анатолій Свербим, муляо з колгоспу 
імені Чапаева Іван Чорний. Вони та інші їх друзі 
Щодня збираються на спортивних майданчиках, в ти
рі. Міряються майстерністю ма перекладині, на біго
вих доріжках, змагаються, стрибаючи в довжину та 

висоту, штовхаючи ядро та метаючи гранату. А най
більша напруга, коли йде тренування з кульової 
стрільби. Тут мають успіх Василь БоруцькиЙ, Андрій 
Ь'лкін, Віктор Безносюк. В них та а командира взво
ду Валентина Свербиуса вчаться всі вихованці вій
ськово-спортивного табору.

До обіду — стройова підготовна. А потім політзанят- 
тя. Того ж дня іще одна новина в таборі -— в номсо- 
мол прийнято шість юнаків. Це — Михайло 
Мощеної, Володимир Плаксій з Хащуватого, 
Войцеховський, Минола Бабанський та Іван ар 
нюи... _

Переглядаю щоденник у чергового по табору- сь 
•'■‘Х’ь цікава подія —- зустріч з полковником у відс.ав- 
Ф Петром Олександровичем Корольовим. Тема оо->- 
••’ови: «Героїзм чеовоноармійців у Роки_ громодян 
ської війни». А про подвиги молодих воїнів в роки 
Великої Вітчизняної війни розповів Іван Григорович

М. СІ ВАК, 
наш громадський кореспондент, 

<?. Солгутово Ганвореиської о району.

Ровенська область. В гостях у 
трудівників колгое.іу Імені Кірова 
Дубнівського району побував тан
цювальний колє.ітив ансамблю 
«Відземе-» Будинку культури Ma- 
донського району Латвійської PCP. 
Гості ознайомилися з життям і 
працею українських колгоспників, 
відвідали тваринницьке містечко, 
колгоспний народний музей.

На фото: гості з Латвійської PCP 
! молодь з сола Плоска виконують 
сучасні пісні.

Фото К. ЗАНАЛЮКА.

У

В живописній заплаві Моснви- 
ріни розкинулись пасовиська Мос
ковського кінного заводу. Па лу
гах. иокрнтйх соковитою травою, 
пасуться табуни орловських риса
ків (фото внизу!.

Фото Ю. СОМОВА. АПНІ

!

»
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Гоаним реченням!
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всіх 
ня виробництва, говорить™ п°£?.Т.™6 ?а ?,6Ільшен- 
національної конференції трудяша^м*!! Ч.етоеРтої 
деної □ чілійськіи столиці, РУЛпи*01 молоді, просе« 

США припин^тиСбруднуПаГйнуВИвМ пГ|аЄ 0,д урлАУ 
Азії і засуджує політику гноблення (вд®'1Н0”.‘:х,А"'и 
расової дискримінації, яку провоиьтипарге'Яу та 
режими в ряді африканськийГіД ,^ОН,а,!ЬН’ 
ральнии сонретар молодіжної оЖи^аЫ’®« гвме' 
тонального .„звоЛе„„л Алжф^^.'Х’Г 

’»в/Джуки-ь'д'" пмаих3?ил , слпіГ «ЧІалІстІо» 
виключення з цієї партії в?лом5?пПН> л,<| А°билисі* 
хардта і восьми «молзди? ® Мво'<ата,- А°Ген’ 
ГУ, які разом із західнонімеиьнимі ‘ у г?мбур* 
взяли участь о масопи« „ЧЬИИми комуністами 
проти підвищення ттнспл»^МОНСТрац,ях протесту 
найбільшому місті фРрцСпортних таРИфів у цьому
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О‘ КОСЬ' довелось $ути з селі Ленінці 
Устйнівського району. їхав вулицями 

цього тихого степового села. Біля крини
ці з відром води стояв вусатий чоловік 
І розмовляв з якимось дідусем у широ
кополому солом’яному брилі і з ціпком 
у [5уц;. Покумалось: здається я десь 
бачив отого статного чоловіка з вусами

ВИТЯЗЬ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“
7 ССрПМЛ 1971

особисто, а з бюстом Мазуренка, який 
стоїть у районному центрі. І коли я по
бачив справжнього, живого Мазуренка, 
Мені по асоціації здалось, що я вже десь 
його зустрічав, хоч це була насправді 
перша зустріч з прославленим асом, не- 
перевершеним витязем п’ятого океану.

Мені дужа хотілось поговорити з цим

Іван БРАТЧЕНКО

П’ЯТОГО ОКЕАНУ
Люди з країни мужності

і. красивим обличчям. Але де? Не міг 
пригадати. А мій напарник, що сидів у 
машині поряд зі мною, агроном з район
ного сіпьгоспуправління, чомусь лукаво 
підтвердив:

— Так, сподіваюсь, цю людину ви 
повинні були бачити,

—- Мазуренко? — запитав я.
— Він, Олексій Юхимович Мазуренко, 

двічі Герой Радянського Союзу, генерал- 
майор авіації. Приїхав до батька в 
гості.-..

Мазуренко. Я завжди з ним вітаюсь, 
коли буваю в Устинівці. Власне, не з ним

хоробрим, талановитим льотчиком. Від
клавши всі інші справи, я з ним таки 
зустрівся- Думав, що Олексій Юхимович 
відразу ж розпочне розповідати про вій
ну, про свої подвиги, про бойових дру
зів. А він, погладжуючи смолясті вуса, 
з захопленням ділився враженнями про 
рідне село, про 'зугарних «однокашни
ків», з якими колись на околиці села 
ганяв м’яча, ходив разом до школи, пра
цював у колгоспі.

— Коли я дивлюсь на свою оідну Ле< 
ніяку, мені здається, що я потрапив на 
янось незвичайне свято, — з радісними 
Іскорками □ очах говорить Олексій Юхи-

• НАШ! РОЗПОВІДІ ПРО МАЙСТРІВ

ДО ПОЧАТКУ тренувань ще півгодини, а 
його вихованці вже всі в спортзалі.

Григорій роздягається і не без вдоволення 
гукає до хлопців, що несуть на поміст 
штангу:

Чули про вчорашню сенсацію па спар
такіаді? Львів’янин Адам Гнатів'вижав 115 
кілограмів. А він же щонайлегшої ваги. Ре
зультат триборства Гнатіва — 327,5 кіло
грама.

Молоді важкоатлети переглянулись: мину
лого разу перед тренуванням Машнягуца 
теж повідомляв про чемпіонів спартакіади. 
Виходить, це вже стало правилом тренера. 
Та й раніше було подібне: за декільна хви
лин до занять — завжди розмова про Алек
сеева, або про Жаботинського, часом про 
болгарських штангістів. Тренер одкривав 
своїм вихованцям найпрекрасніші риси ха
рактеру радянських богатирів, відзначав їх 
неабиякі вольові і фізичні якості. З усього 
було видно — Григорій Машнягуца, нама
гаючись сповна прищепити своїм вихован
цям любов до спорту, завжди ставить їм за 
приклад спортивні біографії атлетів з світо
вою популярністю. Але, мабуть, сам й не за

мислювався над тим, що йому особисто теж 
по-доброму заздрять й намагаються в усьо
му наслідувати.

Он і позавчора хтось з новачків після на
пружених вправ з штангою сказав:

—- йому добре: в інституті навчився всьо
го до дрібниць, тепер тільки натискай на 
мускули і бери чемпіонські лаври.

Інші заперечували:
— Не з лавріз він починав...
О ЕЛИКОВИСКІВСЬКІ футболісти зно- 
ю ву повернулися в село з перемогою. І 

на цей раз вони стали чемпіонами району. 
Відзначаючи найкращих своїх форвардів, 
найвищу похвалу адресували Григорію 
МашіҐя'гуці:

ІВи бачили, як вони хотіли його затис
нути ? Вдвох його невідступно переслідува
ли. А він все одно зняв павутиння на хре
стовині воріт.

— І це востаннє, — раптом озвався 
Гриць. — Шукайте собі іншого нападаючо
го, бо я беруся за залізо.

Друзі дивуються. А він знову своє:
—• Я обіцяв за рік добавити десять кіло

грамів. І тому тепер відвідуватиму лише 
секцію важкоатлетів.

Колгоспні футболісти ніби й образились 
на товариша. Але коли побачили його на по
мості з цеатнериою ваюю, знову адресува
ли йому похвалу. Дехто навіть брався пере
конувати футболістів:

— Сім пудів звести над головою, то. не 
1 пробити м’ячем через бур’ян.

Художній фільм «Потрійна 
перевірка». (К). 17.35 —
Кольорове телебачення. 
Для дітей. Мультфільм. (М). 
18.00 — Телевісті. (К).
18.20 — Для Дітей «Білоч- 
ка-книгоноша». (Харків). 
18.50 — Музичний фільм 
«Співає молодість Елла
ди». (К). 19.15 — Програма 
передач. (Кіровоград). 19.20 
«За рядками партійних на
креслень». Виступ першо
го секретаря РК КПУ

Л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
^ПОНЕДІЛОК, 9 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 —

* * *

Двічі Герой Радянського Союзу 
О. Ю. МАЗУРЕНКО.

мовим. - Ось вчора зустрівся з головою 
місцевого колгоспу імені Суворова, про 
господарство розповів, про людей, пока
зав усі володіння. А вони такі, ЩО'справ
ді душу радують: 18 автомашин, 22 трак
тори і 15 комбайнів різного призначення. 
Своя АТС, радіовузол, у всіх бУД"^ах 
електрина, споруджено двоповерховий 
Будинок культури, на черзі — їдальня, 
лазня, будинки для спеціалістів сільсько
го господарства. , ,

І ще про одну приємну річ розповів 
голова — про найнращого Друга дитя
чих і юнацьких років — Яшу Заболотно
го. Вірніше, тепер уже — Якова Степано
вича Заболотного. Він очолює комплекс
ну бригаду, вона першою йде в колгоспі 
по всіх показниках.

Якось незвично, хоч і приємно було 
чути з вуст військового таку розповідь 
про колгосп, про його успіхи, про лю
дей. Та мене, зрозуміло, більше всього 
цікавило інше — розповідь про те, як 
воював Олексій Юхимович. Поступово 
оін перевів розмову про перші дні 
служби в армії, про війну, про свої зви
тяжні діла, про бойових друзів...

Той день для молодшого лейтенанта 
комсомольця Мазуренка і його друзів 
по ескадриллі був незвичайним. Військо
ві льотчики дивувались: неділя, вихідний 
день, і раптом — бойова тривога. Тако
го ще ніколи не було. Та ось пілоти вже 
з повній бойовій формі стоять в строю. 
Командир полку повідомив: «Війна, фа
шисти напали на нашу країну о четвер
тій годині ранку...» А о шостій полк 
штурмовиків, у якому служив Мазурен- 
ко, вже був у небі Курс — на фінсько 
місто Турку, яке напередодні окупува-

ли фашисти і звідти посилали свої літа-

■з Серед них - і молодший ЛОНТО’
ки і
виВків Серед них - і молодшим 
нант ‘Мазуренко. У кожного — по десять 
бомб. І ось вони вже посипались на го- 
лови фашистів. І

л
РІВНОВАГИ
ЙОГО призвали в армію. Великовисків- 

ські хлопці пишуть листи: «.Скрутно 
нам без тебе. Бо ж не раз виручав нас. А 
тепер, мабуть, забув зовсім про футбол. І в 
армії вже збираєшся стати майстром з сво
єю штангою. То хоч позідом, як йтимеш на 
рекорд...»

Він написав. Тільки не про штангу, а зно
ву про фугбол: «Тепер я вже першорозряд
ник, гра о за тбіліський СКА...»

Після армії Григорій Машнягуца поступає 
до Київського інституту фізкультури і почи
нає серйозно займатись важкою^ атлетикою. 
Тепер оін уже виступає у легкій вазі. І ре
зультат трьохрічної давності зовсім ’не ті-

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

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

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

БК 00299, Індекс б і 197.

М Н. Черниченка. (Кіро
воград). 19.30 — Творчий 
вечір артистів Кримського 
державного—........ російського
драматичного театру ім. 
О. М. Горького. (К). 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.00 
— Художній фільм «За 
поворотом позорот». (К). 
22.15 — На приз «Шкіря
ний м’яч». «Юність» — 
чемпіон республіки. (Кіро
воград). 22.25 — Україн
ське кольорове телебачен-

шить його. Та під керівництвом заслуженого 
тренера СРСР Я. Куценка він швидно підні
мається щаблями майстерності вгору. На
решті радість: в сумі триборства Машнягу
ца набирає 320 нілограмів.

Після закінчення інституту колишній гра
вець колгоспної футбольної команди їде до 
Одеси і по-іичае працювати тренером ДСГ 
«Локомотив». За шість років він підготував 
більше 80 стортсменів масових розрядів, а 
його вихованці В. Вонлепко, А. Фуженко, 
Р. Богачилський стають майстрами. Фужен
ко невдовзі виборює чемпіонський титул се
ред юніорів, а В. Іващенко заслужує це 
звання в республіці.

Постійно, виступає на помостах різнома
нітних змагань і сам Григорій. В 1965 році 
він виконує майстерський норматив і стає 
чемпіоном області. Тоді його результат в 
сумі триборства перевищував 355 кілогра
мів...

ста найсильніших 
країни з’їхались до

* є *
Дружина радить:
— Може, залишимось в Одесі.
А він своє:
— Я вже обіцяв в Кіровограді. Та й до 

матері нам буде ближче. Треба ж якось до
помагати.

1 він починає працювати тренером в 
спортивному клубі «Зірка».

Тричі на тиждень приходять до нього юні 
важкоатлети. Напружені вправи без штанги, 
потім поміст, далі — змагання міського та 
обласного масштабу. Ось вже студент Юрій 
Овчаренко штовхає не 75 кілограмів, а 100. 
Винонуе норматив першого спортивного роз
ряду В. Нагалюн. Коли Григорій починав 
з ним працювати, молодий важкоатлет ви
жимав штангу вагою 97 кілограмів, невдовзі 
зростання на цілих 22,5. Нарешті остання 
перевірка готовності Нагалюка до чергових 
змагань на першість області. Зроблено ос
танні спроби. Машнягуца підрахував:

■— Сто двадцять, сто дванадцять, сто со
рок два з половиною. .

Помітне зростання в майстерності спосте
рігалось і в інших дванадцяти вихованців.

Тренуючи інших, Григорій дбає про зрос
тання свого особистого результату. Ось вже 
сума його триборства перевищує 375 кіло
грамів. На першості області в своїй ваго
вій категорії Машнягуца знозу стає чем
піоном.

Останні, найбільш відповідальні змагання, 
в яких брав участь Григорій Машнягуца, 
то фінальний турнір важкоатлетів респуб
ліки па V Спартакіаді України. Тут Г. Маш
нягуца входить в десятку найсильніших..,

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.
На знімку: Г. Машнягуца.

Фото Г. Толока.

ня. Тележурнал «Мисте
цтво України». (К). 23.15 — 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
—. Телевісті . (К). 11.10 — 
Художній фільм «Потрійна 
перевірка». (К). 17.05 —
Новини. (М). 17.15 — «Тва
ринництву — промислову 
основу». (М). 17.35 — Те
лефільм «Коловорот». (И). 
18.05 — Для школярів

«МОЛОДОП КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м, Кіровоград, вул, Глінки, 2.
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Кличе Завадівка
Більше 

спортсменів 
Кіровограда, щоб взяти участь 
в першості СРСР з мотокросу. 
Вони сьогодні стартуватимуть 
на завадівській трасі.

В складі команди нашої рес
публіки майстри спорту кияни 
Володимир Овчинников, Вячес
лав Краснощокоз, майстер 
спорту міжнародного класу 
Леонід Шинкаренко, майстер 
спорту з Кіровограда Валонтин 
Бородай, а серед юнаків — ні- > 
оовоградець Євген Рибальчен- < 
ко, полтавчанин Віталій Фурма
нов, Юрій Сушко з Львова.

Ще кілька кіровоградців вий
дуть на старт як господарі* 
траси.

і

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
• В п’ятірку найсильніших 

увійшла команда молодик 
спортсменок Златопільського 
к1^кІ?5?с2ола‘>ського техні- 
"УмУг яка орала участь в пер- 

илаТпОальД?їг оеспублікан» 
сько! ради ДСТ «Колос» о 
м. Снадовську, захищаючи честь 
нашої області.

22 команди включилися а 
ТИ обласної газе-
сьутбол» МииіДСЬКа поавда» з Фіналі?™ НпН1 ВЖЄ , °,ЯОМІ ПІВ- 

ямські заЛізнйчнйки“яскі пеоемо?лИи 
веронський «Локомотив» (1:01,^, 
СЬкЛГСяаПНИЙ'И НОВОМИРГОРОД- ’ 
ВЄОхГ°нап ‘гвл-і00®’’’ Як1 ВЗ.ЯЛИ 
Ками Н?ЛклС?іО м^ одноклубни
ками з Компанноки 14:31 та 
гЬУтбппІ«-»... їх:_____ 1 >

«ПІонерія». (М). 18.30 —
Кольорово телебачення 
Концерт старовинної му- 
зики (М). 19.15 - Худож
ній фільм «Похмурий ра
нок». (К). 20.55 - «На
добраніч, діти!», (|(),

ВІВТОРОК, Ю СЕРПНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10 05
- Новини. (М). Ю.15 - 
Для школярів. «Прапор 
над лісом». (Харків). 10.45
— Кольорове телебачення 
Художній фільм «Два капітани» (М). 12.20 - «Жа"и. 
ва». (Сімферополь). 12.30 — 
Телевісті. (К). 16.45 — Кон
церт. (Львів). 17.30 — Хро- 
і7НЛ тижня. (Кіровоград). 
17.40 — Оголошення. (Кі
ровоград). 17.45 - Телевіс 
ТІ. (К). 18.00 — для літай 
«Вогнище». (Донецьк). 18.30

Чемпіонат міжнародно-

го спотивного Союзу за» 
лізничнинів з волейбола, 
сНілкм 1 П30 ~~ ХудожнійФільм «Людина у футлП» 
РК (К). 20.50 ~~ На ланах 
К?ноплЛІКИ- (К)> 21 -ЗО -

га™4в5т"2:ит.ЛеаіЖ"^"'>-
ПРОГРАМА. 17.05 ~ Новини. (М). 17 15 —

Мультгі?“0 телебачення^ 
мультфільм. (М). 17 45 —• 
Мул“®».

то». (М). 18.30 -ИГрає 
Клїмов И(м» аитист РРФСІ». 
КІМ (М)* 19.05—0. Пущ-* 
лоспент?ис Годунов». Та» «спектакль. (Ш. 20 35 -і* 20*5 До0ра„іч,’
и-эи — «Старт». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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