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ВКЛАД МОСКВИЧІВ
Колективи трудящих Москви прий

няли соціалістичні зобов’язання по 
успішному виконанню планів де в ятої 
п'ятирічки і 1972 року.

Основний наголос а них зроблено 
на досягненні високих технікс-еконо- 
мічних і якісних показників, на всіля
кому підвищенні ефективності вироб
ництва, повнішому використанні всіх 
внутрішніх резервів, зв'язаних з при
скоренням темпів науково-технічного 
прогресу, впровадженням прогресив
ної техніки і технології, наукової орга
нізації праці.

(ТАРС).

П’ятирічка дев’ята. Рік другий —■

ЇХ БУЛО і залишилося шестеро. Ва
ля Попова, Люда Колісник, Олек

сандр Завіна, Микола Маржанцев, Бо
рис Облаков, Володимир Половин. 
Бригада автоматників шурупно-пружин
ної дільниці заводу «Червона зірка*. 
Очолює молодіжний колектив Олександр 
Завіна.,

Ще вчора воші святково кружляли 
доокруж ялинок, вітали один одного з 
трудовими перемогами, згадували дні 
радощів і тривог, а зустрівшись у місті 
із своїми знайомими, ніяковіли. Бо зна
йомі здоровили з Новим роком. Воно то 
ніби й правильно, та для бригади Сашка 
оте вітання треба було б сформулювати
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ІвТРАВЕНЬ!

ГЛИНОЗЕМНИМ
КОМБІНАТ 

СТАВ
ДО ЛАДУ

АЧИНСЬК, Краснояр
ського краю. Почала ви
давати продукцію остан
ня технологічна лінія 
Ачивського глиноземного 
комбінату. Перший у 
країні комбінат, що ви
робляє глинозем з нсфе- 
линовйх руд, став до 
ладу.

НАДПЛАНОВІ
ЕШЕЛОНИ

Златоуста, гірникам Ба- 
иальського рудоуправ
ління.

топереробного заводу. В 
перший день січня вони 
переробили нафти значна 
більше, ніж передбачало
ся завданням.

дещо по-іншому. Адже Новий рік хлоп
ці й дівчата зустріли ще в серпні мину
лого літа. Це по виробничих показниках. 
1 донині вже більше як три місяці брига
да трудилася в рахунок 1972-го.

То й не дивуйтеся, коли на щурулио- 
пружинпій дільниці Володимир Попович 
підійде до Бориса Облакова, міцно руку 
потисне, привітає з Першотравнем.

Отож в бригаді весняний настрій. 1 
день січневий, мовби в змові з комсо
мольцями: віє теплінню, зеленіє в пар
ках і скверах кущиками трави.

Але здавна так ведеться, принаймні 
хочеться у Новому році бути більш зіб- 
ранішим у ділах і вчинках, прагнеш гар
нішати серцем і душею, намагаєшся 
зробити якомога більше добра, щоб 
своєю неповторністю залишити слід па 
землі.

Пружини, шурупи, кільця, заклепки — 
ось ті основні деталі, котрі виробляє 
бригада Олександра Завіви. Деталі на 
перший погляд нібито н незначні, але 
без них не обійтися при зборці сівалок.

Включено пружинно-навпвочнип на
півавтомат. Закрутилася вертушка, сі
рою змійкою заповзає дріт до верстату. 
Мить, друга, третя.., 1 готова пружина 
падає в жолобок. Тут все гаразд, за змі
ну верстат нав’є не менше трьох тисяч 
пружин.

Борис Облаков ще па кілька секунд 
затримується біля напівавтомата, вклю
чає сусідній, за ним третій, четвертий.. 
І так всі шість верстатів гудуть рит
мічно.

— Ну, хай щастить у Новому! — зи
чить майстер /Курко.

Олександр Іванович спокійний за Бо
риса. Як прямо говорити, то навіть гор-, 
диться молодим робітником. Адже Об
лаков добре знає своїх металевих «со- 
братів», відчуває, вловлює їх «настрій» 
у ритмічному двиготіти. І коли потріб
но — він ие буде безпорадно розводиш 
руками, сам і відремонтує, і наладить 
будь-який верстат.

З такими золотими руками і Микола 
Маржапцсв, і Володимир Попович, і дів
чата.

Сьогодні Валя Попова особливо гарна. 
Чорняве волосся сбрамлюе зелена хуст
ка, з-під халата видніє білосніжний 
светр. В цьому є щось символічне від 

ялинкового січня. А, може, зе
лена хустка відповідає травне
вим настроєм...

Перед дівчиною сотні пру
жин. Поки що вози — напів
фабрикати. Треба ще кінні ві
дігнути. Ото Валентина й вико
пує то роботу: стук, стук — і 
пружина відлітає вбік з двома 
відігнутими вусиками. Про
сто! Беремо молоток, пробу

ємо. Еге, не так то й престо! Треба не 
один день, щоб наловчитися в одну 
мить попадати молотком якраз по ос
танньому ,виткові пружини, щоб вийшов 
бездоганний вусик, котрим кріпиться 
деталь в машині.

— Як ялинку відсвяткували? — запи
туємо Валю Понову.

— Ох, і наспівалися, — сміється дів
чина.

А чого жі Робота ладиться добре, то 
й пісні лягають на душу. Крім того, го
лос V Валентини, як у справжньої спі
вачки.

Перед початком зміни Олександр За
віна сказав Маржанцеву:

— Миколо, тобі сьогодні треба на 
шплінтах посидіти!

Як на шплінтах, то н на шплінтах. 
Звичайна справа. Швидко наладив вер
стати, включив. 1 ось вже перші деталі 
заповнюють металеві жолоби. 7.600 
штук щогодини! А обслуговує Микола 
п’ять верстатів. Значить тридцять вісім 
тисяч за шістдесят хвилин... Нічого не 
скажеш — показник гарний.

Перший день робочого січня... Він був 
напруженим і для Володимира Попови
ча, і для Олександра Завіни. Напруже
ним і добрим. Адже в підсумку вияви
лося: бригада виконала денну норму на 
181 процент.

Оце бригада, справжня комсомоль
ська бригада комуністичної праці!

Н. ПАЛИВОДА,
Кіровоградський завод
«Червона зірка».

МІАСС. Колектив Гур- 
гояксьхого рудоуправлін
ня, який доставляє цінну 
сировину ста металургій
ним підприємствам краї
ни, за перші два дні но
вого року видав близько 
500 тонн флюсів додатко
во до завдання. Першу 
надпланову продукцію 
відправлено металургій
ним заводам Челябінська,

КАБІНИ —
ЗРУЧНІШІ

ХАРКІВ. Самохідні 
тракторні шасі Т-10 по
любилися сільським ме
ханізаторам. Вони неза
мінні на найрізноманітні
ших роботах як у полі, 
так і на фермі. Одно ли
ше. не задовольняло во
діїв — і взимку, і восени 
на машині доводилось 
працювати під брезенто
вим тентом.

Тепер ця пезручнієть 
усувається. На Харків
ському заводі тракторних 
самохідних шасі почато 
випуск машин з закритою 
кабіною.
ВИПЕРЕДЖАЮЧИ 
ЧАС

НОБОПОЛОЦЬК,
тебської області. Чудовий 
старт взяли в новому 
році трудівники Полоць
кого ордена Трудового 
Червового Прапора наф-

Ві-

«ЕЛЕКТРОН-215»
ЛЬВІВ. В магазини 

міста надійшли великі 
партії перших повністю 
напівпровідникових те
левізорів «Електрон- 
215». їх вииустіьло 
Львівське ордена Трудо
вого Червоного Прапо
ра виробничо - технічне 
об’єднання «Електрон». 
Застосування транзисто
рів замість радіоламп різ
ко підвищило надійність 
роботи приймача, а спо
живання електроенергії 
скоротилося вдвоє.

«Електрон-2і5» має під
вищену контрастність, йо
го стабілізатор гарантує 
стійке зображення навіть 
при значних коливаннях 
напруги мережі. Блакит
ний екран розміром по 
діагоналі 01 сантиметр 
має прямокутну форму.

(РАТАУ).

--------------------

ПОВІТРЯ надто нетривке середовище, 
щоб довго зберігати о собі відобра

ження знаменних подій. Не відкарбусть- 
ся на ньому і гудок елетровоза, що 
вперше підходив нещодавно до перону 
Кіровоградського залізничного вокзалу. 
Шкода, то стало б непоганим експонатом 
для музею — тріумфуюче звучання, са
лют закінченню великої роботи.

Звичайний пасажирський поїзд відстань 
від станції Хирівка до станції Помічна 
проходить за три години. Будівельно- 
монтажні поїзди № 11, № 518, N9 138 та 
електромонтажний поїзд № 707 долали 
цю відстань значно довше. Така вже 
швидкість у тих поїздів. Але все одно 
план електрифікації дільниці будівельни
ки виконали, хоча готувати дорогу, ста
вити опори електропередачі та натягува
ти контактну сітку довелось прямо «під 
колесами поїздів», як сказав заступник 
начальника Одесько-Кишинівської заліз
ниці голова державної приймальної ко
місії Г. М. Вороній на мітингу, присвяче
ному пуску о постійну експлуатацію 
електрифікованої дільниці Хирівка —* 
Помічна.

Мітинг відкрив другий секретар обко
му КП України Д. П. Максименко. Він 
подякував будівельникам за відмінну 

за чудовий новорічний подару-
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ЕЛЕКТРОПОЇЗД НА СТАНЦІЇ КІРОВОГРАД
нок залізничникам Кіровоградщини. Та 
і не лише залізничникам. Адже електро
поїзди — це високі швидкості перевезен
ня вантажів, і підвищення пропускної 
здатності залізниці. А це значить, що сі
валки та мастильні насоси, зроблені 
кіровоградцями, вугілля, видобуте олек- 
сандрійцями, хліб, вирощений колгосп
никами області, будуть швидше достав
лятися споживачам. Електрифікація діль
ниці залізниці Хирівка — Помічна — 
дарунок всій трудящій Кіровоградщині.

Керуючий генпідрядним трестом 
«Одестрансбуд» Е. Й. Левін розповів про 
працю будівельників лінії, назвав кращі 
колективи, які відзначились на будівниц
тві. Це будівельне управління №146 
Одеської області, екіпажі будівельних 
та монтажних поїздів, працівники Кірово
градського будівельно-монтаж ного 
управління зв’язку та інші.

На мітингу виступили також виконроб 
електромонтажного поїзда № 707 М. С. 
Соболь, бригадир формувальників ли
варного цеху ковкого чавуну заводу 
«Червона зірка», делегат XXIV з’їзду 
КПРС В. І. Гетьманець, студентка Кірово-

градського державного педагогічного 
інституту імені Пушкіна, Ленінський сти
пендіат Галина Сорочан та голова вико
навчого комітету Кіровоградської міської 
Ради депутатів трудящих Б. Г Токовий.

До Кіровограда перший електропоїзд 
привів машиніст Знам'янського локомо
тивного депо М. Л. Ткаченко. Він пере
дає його машиністові Помічнянського ло
комотивного депо В. Т. Крохмалю, який 
поведе состав до Помічної, Екіпаж зай
має місце в електровозі. Другий секре
тар обкому КП України Д, П. Максимен
ко перерізає червону стрічку. Гримить 
марш. Оплески. До Помічної шлях віль
ний.

На мітингу були присутні секретар об
кому КП України І. С. Іваненко, перший 
заступник голови облвиконкому А. А. Да
виденко, голова облпрофради Д. Т. 
УК мак, завідуючий промислово-транс
портним відділом обкому КП України 
В. 3. Спренжин та секретарі міськкому 
партії А. Д. Суханов і 3. І. Власова.

Електрифікація дільниці залізниці Хи
рівка — Помічна — то лише частина ве
ликої роботи по переведенню Одесько-

Кишинівської залізниці на електричну 
тягу. За день до прийому в експлуатацію 
цієї дільниці державна комісія прийняла 
до експлуатації електрифіковану дільни
цю Одеса — Колосівка протяжністю 106 
кілометрів. Із електрифікацією дільниці 
Помічна — Колосівка електропоїзди до 
Одеси помчать без затримок. Цікаво, 
що в контактній сітці нової лінії напруга 
змінна. Це — останнє слово електротех
ніки на залізниці, економічний і пер
спективний метод.

Електровоз ВЛ60К2115 мчав до Поміч
ної. І лише портрет Леніна, прикрашений 
ялинковими вітк&ми, на локомотиві та 
два пасажирські вагони із радісно збуд
женими залізничниками відрізняли цей 
товарний состав від звичайних. Далі 
йшли вагони з бурим вугіллям, з агрега
тами до сівалок 
ською 
дящих

та з сільськогосподар- 
счровиною — плодами праці тру- 
області.

На , 
ровограді.

фото: перший електропоїзд а №- 
Фото п. МИРГОРОДСЬНОГе.

М. ВІДЕНКО.
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>^-.-5іїре/' молекунвів штукатурів будівельного управління Ма 1 тресту «Кірово- 
і радсільоуд» найкращі показники в соціалістичному змаганні минулого року 
1э-!Ла °РигаДа, 0дарки Білоніжно, □ якій працює багато комсомольців I молоді, 
всі об єнти цією бригадою були здані достроково.
...„о в. * ,°,1'С?.:,,К2.МСОМОЛНИ 3 бригади О. Білоніжко (зліва направо) Ольга 
КІПР, віра ШИЯН, Любов АНТОНОВА. Свій перший трудовий день у новому ро
ці молоді штукатури розпочали на будівництві гуртожитку Кіровоградського 
технікуму механізації сільського господарства.

 - Фото Н. ЗУ5ЧЕНК0.

ЙДУТЬ КАНІКУЛИ МН

Коля Санкін, притри
муючи рукою плакат 
над головою, повернувся 
до Зіни — голови ради 
загону: «Ну як, рівно ви
сітиме?» А потім зліз 
з драбини, задоволено 
оглянув класну кімнату: 
«Отепер можна зустріче, 
ти Новий рік. Все готово, 
і навіть маскарадний кос
тюм мушкетера». «Ех ти, 
д’Артаньян, ти б краще 
під Новий рік загадав 
бажання дідові Морозу, 
щоб а твоєму щоденнику 
не з’являлися неприємні 
цифри з деяких предме
тів», — складаючи книж
ки в портфель, обізвала
ся з першої парти Валя 
Горикіна. «А тобі чого? 
Теж — віДмінниця-пере- 
мінниця».,. — скривив гу
би Колька, а про себе по. 
думав: «Ну і є ж на світі 
отакі вредні дівчата. І пе
ред святом настрій зіпсу
ють». «А ти не кривляй
ся, — защебетали на
вкруги дівчата. — Ти ось 
прибив над дошкою «З 
Новим роком». І забув, 
що весь рік для нас буде 
святом. Ювілей піонер-

ської організації, І наш 
загін 6 «а» зобов'язався 
не мати жодної двійки і 
ніяких порушень дисцип
ліни...»

— А я що, я нічого, — 
відступав назад Колька, 
гкосячись на двері.

ЧАРІВНИЦЯ 
ВАЛЯ

ГОЖІМ
Та дівчата вже забули 

про хлопця. Зіна, скли
кавши всіх в гурток, та
ємниче зашепотіла: «Зна
єте) сьогодні Віра Іванів
на' обіцяла привести до 
нас першого піонера на
шого міста. Уявляєте, як 
буде цікаво? Скільки він 
всього розкаже. І як во
ни боролися з ворогом, і

робітникам допомагали, 
і грамоті навчали, і пі
сень яких співали...»

«Так... — замріяно про. 
тягнула маленька Віта, з 
червоними бантиками в 
кісках, — швидше б уже 
вони приходили».

«А потім, хлопці й дів
чата, ми розповімо, що 
ми теж не. відстаємо: 
жовтенятам допомагає
мо, металобрухту вже 
багато зібрали, розпові
мо про наших шефів з 
заводу, скажемо про те, 
що і навчаємося добре, 
от тільки.., — Зіна пошу
кала очима Санкіна, —- 
от тільки Колька в нас 
не дуже, але нічого 
ми — піонери, допомо
жемо, правда?». «Ав
жеж», — згодилася Валя 
Горикіна. І всі навкруг 
теж дружно загомоніли.

Колька Санкін ішов до
дому і посміхався: «А ка
зали, щоб Дід Мороз до
поміг, який там. Голов
не — хороші товариші в 
мене. І навіть Валька Го
рикіна — теж нічого. Во
на все знає і допоможе. 
Можна сміливо йти на 
бал-маскарад!»

М. СЕМЕНЮК.

ііАПЕРЕДОДНІ свята завжди °!>Д «лно 
Н ться пожвавлення. Особливе ь 

було в переддень Нового року. І не - 
надново. Позаду рік турбот, приємних 
звершень, роздумю. Хай це буде в ГР 
мадському чи особистому, на виробницт 
чи в побуті, — ножний рін по-своєму зна 
гленний для людини. Незабутнім залИ4^ 
ться він і для багатьох трудівників кол
госпу імені Калініна. Та й не тільки цей 
рік! За кілька останніх з них тут стали 
новоселами близьно 300 сімей колгосп и- 
нів. Лише цього року — 40, з них 2о мо
лодіжних.

Це — статистика. А янщо конкретно, 
то рік минулий був неспокійним і водно
час радісним для Віктора і Галі Гудимен- 
нів, для Валентини і Михайла Григорів • 
особливо пам’ятним для заступника бри
гадира другої тракторної бригади Леоніда 
Макаронна — його прийнято кандидатом 
в члени КПРС — та ще для багатьох мо
лодих спеціалістів сільськогосподарсько
го виробництва.

Коли в людини радість — не треба дов
го шукати її ознак. Вона — в очах. В па
ті Вербової, доярки молочнотоварної 
ферми № 3, подвійна радість: нолектив 
ферми на двадцять шість днів раніше 
наміченого строку завершив план про
дажу державі молока. Швидною ходою 
поспішала Катя з першої зміни. Зали- 

- шивши подвір’я ферми, навпрошки — 
вузькою стежкою, що виходила на широ
ку вулицю, пішла в село. Кожний раз, 
коли опиняєшся на вулиці, пильні очі 
обов’язково вихоплять деякі зміни у дво
рах села. В того парнан новий з’явився, 
той лазню вимурував. Недарма ж говорив 
дід Петро — колишній колгоспний но- 
оаль — село зростає не по днях, а по го
динах.

Широкими вікнами задививсь на вули
цю просторий цегляний будинок. У селі 
заведено так: зводять стіни, закінчують 
одну з кімнат — вселяються. А потім по
ступово завершують решту робіт. Тоне не 
дивно, що напередодні свята ще чимало 
роботи. Та ж це головне. Господарська 
думка вже в новому році. А на свято обо
в'язково для дітей треба ялинну в новій 
хаті поставити. Хоч І стало звичним, що 
влаштовують красуню для малечі, але й 
для дорослих то приємна нагода згадати 
рік минулий, заглянути в майбутній. Зби
раються рідні, друзі за святковий стіл. 
І попливуть спогади про минуле, сучасне. 
Будуть прискіпливо придивлятись ДО 
оздоблення німнат, де ножний мазок гли
ною — то вміла руна Каті, її чоловіка 
Павла, їхніх односельців. Хтось із стар
ших згадає, як колись будувались, порів
няє з нинішнім. Від старого тільки й за. 
лишились, що спогади. Сьогодні будівни
цтво — справа колективна. Недаремно 
так урочисто мовить про нього Григорій 
Іванович Щербина. Руни досвідченого 
теслі, що понад тридцять років тримали 
сокиру, вже відпочивають. Але нині він 
теж новосел. Колишньому бригадиру бу
дівельників колгоспу добре видно зміни 
на селі, що стались за десятиліття. «Як 
усе змінилось, — каже він роздумли
во. — Спробуй було иолись будуватись. 
Особливо молодому, недосвідченому. А 
нині подивіться, хто будується в сёл1? 
Половина — молодь. Нащо с,же я старий, 
але вирішив пожити в новій хаті, Є змога 
будуватись».

5Ж вулиці Леніна. Коміте^з перш»« 

етв°чйсйеиний актив. аї|и'ч'ЛИЧ'

■«?ллФи7гГЛ
тягнуться в чотири ряди фруктові насад- 
ження, а по ліву і праву
їжпжі частини. їх зинлали бруківкою. Де 
Кув пустир, виросли цегляні будинки, су- 
часнеПриміщення колгоспного ,Будинку 
культури на 320 місць. Присадибні ділян- 
ни колгоспників потопають у зелен».

Якось вуличний комітет ПО.РаЧ£®£" и 
бригадиром другої тРамт?Р7О,Вое$уиом 
г 3. Рощиною, шофером А. г. Брехуном, 
механізатором В. П. Макогоном квРУ£* 
ЧИМ ДРУГИМ відділком Ф. М. момотом, 
трактористом В. В. Нузьменном про 
дальше впорядкування вулиці. «Треба 
Провести водопровід», - запропонував 
керуючий відділном.

— Федір Мусійович діло говорить. 
Підтримали думку керуючого ^НТИ ВІСТИ. 
Тут же розробили ноннретнии план. В ро
ботах по спорудженню водопроводу взяли

Григорій Іванович пригадує: хто міг на 
селі мріяти про цегляний будинок? Спо- 
конвінів тут зводили дерев’яні або ж лі
пили з глини та соломи. Що то за робо
та — навіть важко уявити нинішньому 
молодому будівельнику... Нині у ножному 
селі нові вулиці, а серед них — неодмін
но є найкрасивіша. Кожний житель села 
назве без вагань — вулиця Леніна.

— Позаторік на зборах комсомольці 
винесли рішення, — пригадує секретар 
комсомольської організації Григорій Над- 
тона, — перетворити вулицю Леніна на 
вулицю зразкового типу комуністичного 
завтра. Самим бракувало досвіду — звер
нулись до вуличного комітету.

— Минулого року на сесії сільської Ра
ди, — говорить М. Г. Олійник, — брига-

НАШАЛЕНІНСЬКА
І10В0СІЛЬСЬКА

участь всі мешканці вулиці. Дехто з кол
госпників поставив водрколонни на по
двір’ї. В засуху вони поливають зелені 
насадження. На сходці обговорювались 
питання дотримання соціалістичної за; 
конності, виховання.дітей в позашкільний 
час. Все цо дало бажані наслідки...

...Ось на такій вулиці живуть Кузьмеи- 
ни, ■’ Баеараби, Макогони, Литвини — 
прості роботящі колгоспники. Для них 
нова,оселя — то не просто задоволення 
однієї з важливих побутових потреб. 8 
цьому, вбачають вони силу державну, ба
гатство. Справжній господар здавна цінує 
діловий підхід до справи. Для ножного з 
них ще ближчим стало колективне гос
подарство, сільсьиий комунгосп, рідна 
вулиця, сільсьна Рада. На їх плечі ліг 
тепер основний тягар.турбот про добро
бут колгоспників. А ще в сучасному бу
дівництві знаходять господарники глибо
кий зміст майбутнього села. Кожне ново
сілля — не лише загальний результат 
роботи організації, то ще запорука зво
ротної реакції: колгоспника на турботу 
про нього. Ось чому голова сільської Ра
ди Григорій Іванович Шёпель з таким за
доволенням говорить про новосілля в мо
лодих сім’ях:

— То наша надія і зміна. Ми раді, що в 
нашому селі багато будується молоді.

...Щовечора вулиця Леніна по-святко. 
аому квітчається вогнями. Закохані кро- 
нують з таємну далечінь степу. Вабить 
степ — неодмінно в майбутньому будуть 
новоселами Ленінської.

Палають електричні лампочки (Ілліча. 
То — символ добробуту знайденого люд
ського щастя, щоденна сторінка сучасно
го села.

п. момот, 
житель вулиці Ленінської.

Новгородківський район.

»

ПЕРЕБУВАЮЧИ цього ррну
1 1 на Кавказі, я мав собі'за 

мету обов’язково зустрітися 
з К. Д. Шатилом, який меш
кав у П'ятигорську. Ало по
бачення не відбулось. Герой 
Радянського Союзу, доцёнГ; 
нандидат юридичних наук ,К1м 
Дмитрович Шатило помер у,річ
ні 1964 року. Раптово. Рівно че
рез двадцять років дала Про 
себе знати важка травма, одер
жана в бою під Кіровоградом у 
січні 1944 року.

П’ятигорськ... В місті, пов’я
заному з іменем Юрія Лєр
монтова, живуть люди.поетн; 
вони з таким захопленням роз
повідають про ножне пам’ятне 
місце, ніби їм самою історією 
доручено почесну місію екскур
соводів. І це — не лише власне 
враження, і

Німа Дмитровича більшість 
городян знали особисто. З бу- 
динну біля підошви Машука по
чалась героїчна доля юнайа. 
Роком народження його став 
рін смерті Ілліча. Випускник 
П’ятигорської СШ № 1 закінчив 
з відзнакою танкове училище І 
в званні молодшого лейтенанта 
виїхав на фронт.

Ось яку характеристику дав 
Шатилу сержант Белоусов. У 
фронтовій газеті «Родина зо
вет» він писав: «Є люди енромні 
й ніби нічим не помітні — ні 
зовнішністю, ні всім єством 
своїм. Та коли настає вирішаль- 

. на хвилина, ці люди здійснюють 
безприкладний подвиг, в них 
розкривається все найкращо — 
і багатогранність нат.ури, I ве
лич духу, і безстрашність 
серця.

До таких людей належить 
комсомолець Кім Шатило».

Танковий підрозділ, куди вхо
див і танк Шатила, одержав на
каз: зайти а тил противнику й 
перерізати йому шляхи відходу 
на захід.

У скаженому танці клубочив- 
ся сніг. Машина вгвинтилася о 
буран, прорізуючи замети, 
скрадливо пройшла вибалками. 

І такою черепашачою ходою 
повз час. Скорочуючи йо
го, жартували, перемовлялися 
хлопці: командир екіпажу Ша- 
тило, радист Зозулевський, на
відник Костиков, механік-водій 
Федько.

— Німці!
Вигинаючись удавом, до тан_ 

кістів наближалась колона, Танк 
Шатила вріс в землю, причаїв
ся, мов барс, що готується до 
невідворотнього стрибка.

ОДИН ДЕНЬ ПОДВИГУ
ЦЕ ТРАПИЛОСЯ В СІЧНІ 1944-ГО

мову, вже 
— близько

на колону

Нестерпно довго тягнуться 
хвилини.

Екіпажу здається, що ко
мандир аж занадто затягує ата
ку. Вже чути чужу 
видно, що німців 
роти. .

— Вперед!
Барсом кинувся 

танк, змішуючи фашистів зі сні. 
гом і землею. Костиков бив без 
промаху.

— Товаришу командир! —- 
Комвзводу в ефірі!

Лейтенант Салієв просив до
повісти обстановку, -— До села 
не дійшли. Напоролись на тран
спорт. Тараню!

По броні цокотіли кулі, вибу
хали гранати. Шатило на узвиш
ші помітив танк. Білохрестий 
броньовий гігант ніби роздуму

вав невдоволено, о чому річ, що 
за постріли можуть бути □ тилу!

— Вогонь!
— Права гусениця танка роз

палась, і «тигр» закрутивсь на 
/лісці. Старший сержант Кости
ков вдарив по фашисту ще раз, 
він загорівся.

Повертались тією ж долиною, 
повз розчавлену колону авто
машин. Але тільки-но піднялись 
з вибалку, як напереріз їм ки
нулись два «тигри».

«Колону знищено. Підбили 
«тигра». Два — на шляху.'Прий
маємо бій», — доповів по рації 
Шатило.

Рішучість командира переда
лась і екіпажу. Майстерно ма
неврував механік-водій. Ось за
димів «тигр», засмикався на 
місці. Третьому, «тигрові» Кос
тиков влучив в ходову частину.

Але з двох боків, як прима
ри, з’явилися ще чотири бро
ньованих страхіття.

Командир взводу Салієв на
казав бою не приймати. Та 
шлях було відрізано. Остання 
надія — на себе. І танк Шатила 
рвонувся крізь вогонь.

Маневрує, як живий ухиляє
ться від вогню радянський 
танк. А сам б'є рідко, але точ
но. Ось уже горить перша 
«пантера», друга, третя, зачаді

ла й четверта самохідна гар
мата.

Раптом танк струсонуло. Ма
шина запалала. Ледве дотягся 
Шатило до люка — не відкри
ти самому! Напівсліпий від 
вогню, задихаючись від диму, ’ 
Кім спрямував танк туди, де, на 
його думку, були наші.

Палаюча машина рукалась 
повз розбиту вже автоколону 
противника. Це буз перемож
ний марш радянського танкіс

та, на рахунку його — сім під
палених фашистських танків і 
самохідних гармат, знищена 51 
автомашина, десятки фашистів.

Разом із Зозулевським від
крили люк. Повзли, обійняв
шись. Шипів, розтавав під ними 
сніг. І здавалось їм, що оогнем 
зайнялися і земля, і небо, що 
все навколо — велетенська піч.

Кіма знайшли обгорілого біля 
обгорілого танка. Та офіцер 
був живий.

Коли ж відкрив очі, болісно 
різонуло по них сліпучим про
мінням, таким же, ЯК у бою. 
Намагався встати — тіло, мов у 
панцир закуто, а над очима __
щілина, мов у рідній машині. 
«Пов язка», — здогадався. 
Уривками, як кінокадри давньо, 
го фільму, перед очима прохс/ 
ДИТЬ бій. І мучить запитання

«Невже він перший і останній?»
Так воно і трапилось. Це буа 

дійсно перший » останній бій в 
житті Кіма Шатила. Відбувся він 
8 січня 1944 року під селом 
Рожнатівкою Високобайрацької 
сільради Кіровоградського ра
йону. Подвиг комсомольця Ша
тила Указом Президії Верхов
ної Ради Союзу PCP від 10 бе
резня 1944 року відзначено 
Золотою Зіркою Героя Радян
ського Союзу.

Успішно захистивши дисерта
цію на здобуття вченого ступе
ня кандидата юридичних наун. 
Кім Дмитрович Шатило останні 
роки свого життя працював 
старшим викладачем кафедри 
радянського карного права 8и- 
Щоі школи Міністерства охоро
ни громадського порядку.

...Стою перед шнолою, серед
ньою школою номер один міста 
й 2ТиіОРСЬКаЧ3 пній навчався 
Кім Шатило. Тут сін І до ком- 
ткгяЛУ вступив. Чомусь аїри. 
Інаиіиї40- К,М любив поезію, бо 
н« п<?пяИ на можна> адЖ0 зов- 
Ä«»oa?Ä
14 травня 1841 року/памятник 
поету.у сквері його’іЛні Біля 
пам ятника — букети розкіш них квітів. розкіш.
« ”ажяуть’ «і« Дмитрович лю- 
ЙГбло^сваХ^цьому 
жени? »Л б?ИСКує низка засні- 

тягнеться’

я «TB 3„onÄ»«b«a, 
їимЖе^Х ЛЮДЄЙ ’ мені ЩЄУ6ЛИЖ.* 
ЧИМ став рооянин Кім Шати* 
моеГвї? аизволмтелів землі 

в. ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.
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ТРИ ЛИСТИ ПРО ДОСВІД АТЕЇСТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ

І

Зараз у цьому селі більшість 
вже й думати забула про бога, 
Без молитв гуркочуть в полі трак
тори і без жодного хресного хо
ду в тутешньому колгоспі імені 
Н. К. Крупської механізатори 
Анатолій "Ковальчук і Олексій 
Муржак виростили і зібрали по 
99 центнерів з гектара важкоколо* 
сих «Кавказу» та «Аврори».

Але є ще люди, котрі вряди-годи 
перехрестяться на ікону або по* 
м'янугь з покорою ім’я господа 
чи колись розчулено повідомлять 
дітям, що їх доля в руках Все
вишнього.

Тому в Мощеному про атеїстлч- • 
ну пропаганду не забувають і 
первинна організація товариства 
«Знання», і рада Будинку куль, 
тури, і сільська бібліотека, якою 
завідує Зоя Степанівна Грицай.;

Вся науково-атеїстична робота 
проводиться за єдиним планом. В 
ньому чітко визначені завдання 
громадських організацій, вчителів 
школи, пропагандистів, передба
чається струнка система масових 
заходів — вечори', читацькі кон
ференції, вечори запитань і відпо
відей, бесіди, книжкові виставки. 
В Будинку культури та на вироб
ництві проводяться дні урочистої 
реєстрації шлюбів та иоДоїйірхд. 
жених.

Роботу координує секція науко
вого атеїзму, до якої входять'вчи
телі біології, історії, фізики тд 
спеціалісти сільського господарст
ва, Очолює секцію вчителька, хімії 
Раїса Григорівна Жалій,

і січня минула із річниця перемоги революції на кубі

Коли над горизонтом 
опускається сонце, го
туючись сховатись в 
океанських просторах, 
величезна тінь монумен
та національному герою 
Куби Хосе Марті прорі
зає центральну площу 
кубинської столиці — 
площу Революції, Вона 
названа так в честь ре
золюції 1959 року. На 
початку січня. 13 років 
тому, колони повстансь
кої армії, радо зустрі
нуті жителями, вступи
ли в Гавану. Боротьба 
патріотів, які в грудні 
1956 року висадились з 
невеликої шхуни «Гран- 
ма» в провінції Орьєн- 
те, що пізніше вилилась 
в могутній революцій
ний рух, закінчилась 
повним успіхом. Нена
висна диктатура Батісти 
була повалена. До вла
ди прийшов народ.

З перших же днів пе
ремоги революції на 
Кубі почався процес со
ціально-економічних пе
ретворень, що відпові
дають інтересам трудя
щих мас. Аграрна ре
форма раз і назавжди 
поклала край волода
рюванню іноземних та 
місцевих латифундістів, 
докорінно поліпшила 
життя сільських трудів
ників. Вона здійснюва
лась 8 умовах жорсто
кої боротьби з банда
ми контрреволюціоне
рів, які силою зброї на
магались перешкодити 
передачі землі селянам

Велику роботу по пропаганді 
атеїстичних знань, особливо серед 
молоді, проводить бібліотека. Зоя 
Степанівна разом з вчителями 
О. К. Трохимчук та Л. Я. Греча- 
нюк, агрономом колгоспу 10. Д, 
Трохимчук, колгоспницею Л. І\ 
Бойко та іншими своїми добро
вільними помічниками вивчає, 
якими книгами цікавляться юнаки 
та дівчата, чи читають вони, крім 
атеїстичної, науково-природничу, 
медичну літературу.

У бібліотеці є книжковий фонд, 
добре укомплектований цінною 
актуальною літературою. Допов'- 
июють його журнали «Наука і 
релігія»] «Наука та життя», «Лю
дина і світ», «Природа», та інші. 
Допомагає в цій справі і колгосп 
імені Крупської. Тільки в цьому 
році на'його кошти було придбано 
літератури на 500 карбованців.

Щоб ширше розкрити зміст 
книжкового фонду, систематично 
влаштовуються книжкові виспів, 
ки «В світі науки і техніки», «Світ 
гіроти тьми», «Людина підкорюе 
космос», «Зірки розкривають та
ємниці» га інші. До коленої темп 
підготовлені бібліографічні показ
чики,; списки рекомендованої літе
ратури, теки з газетними вирізка
ми, які допомагають читачам глиб
ше знайомитись з темою, щц їх 
цікавить..

У бібліотеці є тематичні полиці 
«Релігія і побут», «Наука, космос, 
людина»,' «Наука бачить майбут
нє»- та інші. Є також «Куточок 
атеїста»,' де зібрані всі необхідні

і і їх об’єднанню в коо
перативи.

Сьогодні з сільському 
господарстві країни про
ходять суттєві зрушен
ня. Воно стає високоме- 
ханізованим і різнобіч
ним. Відомо, що голов
ним предметом експор
ту Республіки Куба Є 
цукор. Зараз плануєть
ся вийти на ведуче міс
це на світовому ринку 
і по експорту цитрусо

1967 році з допомогою 
Радянського Союзу. При 
підтримці СРСР в Рен- 
тьє (провінція Орьенте) 
будується зараз потуж
на електростанція.

Загальновизнано, що 
Куба перетворилась ни
ні у ведучу країну а Ла
тинській Америці по 
рівню розвитку медици
ни. Кількість медичних 
закладів за роки народ
ної влади виросла в 15

........  

вих. В найближчі роки 
більше 27 тисяч гекта
рів землі буде зайнято 
під ці культури. Щоріч
но з країні намічається 
вирощувати до двох міг 
льйонів тонн фруктів.,

Успішно вирішується 
на Кубі завдання, інду
стріалізації. Повсюди 
будуються ? заводи й 
фабрики, греблі й во
досховища. Велику ува
гу партія і уряд приді
ляють створенню енер
гетичної бази. Зараз на 
острові дають струм 19 
крупних електростанцій, 
загальна потужність 
яких наближається до 1 
мільйона кіловат. Всі 
станції об’єднані в енер
гетичні системи «Захід» 
і «Схід». Одна з най
більш потужних — теп
лова електростанція, 
споруджена в Маріелі в

разів. Розширяється сіт
ка учбових закладів по 
підготовці лікарів 1 
фельдшерів, Сьогодні 
кожний кубинець корис
тується безкоштовним 
медичним обслуговуван
ням. Одне з найважли
віших досягнень рево
люції на Кубі — лікві
дація неписьменності. 
Раніше на острові 87 
процентів дітей не за
кінчувало навіть почат
кової школи. Зараз в 
учбових закладах краї
ни навчається більше 
півтора мільйона чоло
вік.

За роки соціалістич
ного будівництва рес
публіка успішно проти
стояла економічній
блокаді США, озброє
ним провокаціям та дип
ломатичним інтригам, 
які інспірирував Вашінг-

книги, рекомендовані списки їх, 
зразкові тексти бесід, лекцій і 
доповідей, різноманітні методичні 
матеріали, а також картотеки га
зетних і журнальних статей, ілю
стративні матеріали. Кілька років 
ведеться альбом «Робота з вірую-" 
ними в нашому районі».

Головну уваг)' бібліотекар при
діляє індивідуальній роботі з 
кожним читачем. Ця робота, як 
правило, починається з вивчення 
інтересів і запитів читачів. Потім 
рекомендуються кращі твори ху
дожньої літератури.

Колгоспник С. якось в бесіді з 
бібліотекарем сказав, що не ві
рить в існування бога, але, на йо
го думку, все ж є якась невідома 
сила, що керує життям на Землі. 
Зоя Степанівна запросила його до 
бібліотеки, запропонувала декіль
ка книг радянських письменників. 
Він з задоволенням прочитав «Дні 
і ночі» К. Симонова, «Чудотвор
на» В. Тендрякова, «Грішниця» 
І. Євдокимова. Пізніше в його 
формулярі з’явились книги «Як 
людина створила бога» Є, Пугача, 
«Серед таємниць і чудес» М. Ру- 
бакіпа та інші.

Пропагуючи літературу, бібліо
текар приділяла основну увагу 
таким темам: «Як виникло життя 
на Землі?», «Незвичайні явища в 
природі», «Новини в астрономії, 
хімії, археології і біології». По
ступово, читаючи атеїстичну і па* 
уковопопулярну літературу, бесі
дуючи з бібліотекарем, С. зрозу
мів, що ніякої надприродної сили 
не існує. Врешті він став переко
наним атеїстом, кращим пропаган
дистом атеїстичних знань.

А. ВІДЕНКО, 
методист обласної бібліоте
ки імені Н. К. Крупської.

тон. Потерпіли також 
повний провал спроби 
США домогтися полі
тичної ізоляції Куби на 
латиноамериканця ому 
континенті. Свідчення 
тому— недавній офіцій
ний візит в Чілі першо
го секретаря ЦК Ком
партії, прем’єр-міністра 
Революційного уряду 
Куби Фіделя Кастро, ви
явлений там йому га
рячий і дружній при
йом, а також зустрічі 
кубинського керівника з 
президентами Перу 1 
Эквадора.

Успішно розвиваються 
всебічні стосунки Куби 
з Радянським Союзом 
та іншими соціалістични
ми країнами. Ці зв’язки 
будуються на основі рів
ноправності, взаємодо
помоги, всебічного спів
робітництва. Видатні ку
бинські діячі не раз 
підкреслювали: гарантія 
успішного будівництва 
нового суспільства на 
Кубі — існування сві
тової соціалістичної си
стеми. Новим свідчен
ням тісних братерських 
уз між Радянським Со
юзом і Кубою є недав
ній дружній візит на 
Кубу Голови Ради Міні
стрів СРСР О. М. Коси- 
гіна і прибуття у нашу 
країну Президента Рес
публіки Куба Освальдо 
Дортікоса Торрадо.

В. ШУХАНОВ.
(АПН).

На фото: університет 
з Орьєнто,

Фото із журналу «Ку
ба»
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СЕДИНА ----- - -------- 1
Снаряда взрыв —• трещит по швам корма.
И туг пошла такая кутерьма!.. 
Сам сатана не сразу "разберет, 
Что натворил на судне артналет.
Вовсю бурлит в пробоины вода.
Горят, чадя, связные провода,
И дым, как спрут, за глотки давит нас,
Вот-вот уйдет в пучину вод баркас,
Но, подоспев в тот миг могучий вал,
Нас подхватил и выбросил у скал,
И уходя, роптала мне волна:
«Царю морей покорных жизнь нужна, 
А ты отверг блаженный мир воды •— 
Не захотел быть вечно молодым.
Бери опять свою земную твердь,
Но в двадцать лет ты должен поседеть», 
С тех пор воды немало утекло.
Я сохранил души моей тепло.
Лишь голова давным-давно бела.]. 
Пророчица волна права была. .

ВАЛЬС -
У вокзала оркестр ревел, 
Баритон больше всех старался. 
Все кружились по рыжей траве, 
Под уютные звуки вальса. 
Барабанщик выстукивал такт, ; 
Подзадоривал звоном тарелок. • 
Я. такой неуклюжий чудак, 
Тоже вышел на круг несмело. 
Не по росту в шинель одет, 
С котелком па ремне, в обмотках. 
Девятнадцать крылатых лет 
И звезда на новой пилотке. 
Неумелый, но полный огня.
Я старался держаться свободно, 
В танце, нежно партнершу обняв, 
Наступал ей на туфли модные.
А опа, мне в глаза взглянув, 
Улыбнется лишь виновато... 
Тем, кто шел на эту войну. 
Все умели прощать девчата.

ПИСЬМА —
Помнится, почтовая трехтонка 
Страшно изувечена снарядом.
Взрывом тент с нее сорвало топкий, 
Ворох писем с ним дымился рядом. 
Фронтовые письма-треугольники 1 
От бойцов, что жаждали ответа'..;] ...

' В них суровых дней теснилась хроника 
На бумажках разных форм и цвёта.
Сколько мыслей, сколько ран в конвертах, 
Сколько дум в сердечных перебоях 
Весточки солдатские... Наверное, • 
Писаны в окопах перед боем. ' : 
Не напрасно где-то голубь вился/ 
Подлетел к окну, покинув стаю... • " 
Шли солдаты от Днепра до Висльі, 
Радуги за ними выроегялн!

ТРУС —
Он, как игла, что затерялась в ссне, 
Исчез для всех: соседей и родни.
Вночн украдкой вырыл яму с сенях,
И заживо себя похоронил.
Он онемел, оглох в сыром могиле.
Он стал слепым под сеныо темноты,
Он не видал, как гибли и любили.
Не знал, как пахнут порох и цветы.
Он не слыхал, как в горе плачут ..дети,
Ок в день победы песен не слыхал.
Пусть он ушел от жизни и от смерти, 
Но по ушел от страшного греха.
Ок среди пас. Боится выдать тайну. 
Страшится молний, раскатов громовых. 
Он мучится, как демон неприкаянный, 
Пропавший без вести живым среди живых,

КАРЬЕР —....---...............—
Восход опускался в карьер постепенно 
По глыбам гранитным, по тропам росистым, 
II утренний пар на уступчатых стенах 
Алел, превращаясь в покров золотистым, 
Казалось, в карьере дробили не камень — 
Там солнце кололи кувалдами звонкими, 
Там брали куски его прямо руками, 
И просто возили на стройку трехтонками, 
А молота грохот катился ущельем, 
И где-то в степи отдавалося эхо, 
Знать, в доме из камня в часы новоселья 
Наполнятся комнаты солнцем и смехом.
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Учасники спортивного референдуму читачів «Мо
лодого комунар*» в числі кращих спортсменів Кі- 
ровоградщини 1971 року назвали і ученицю СІП 
№ 24 м. Кіровограда Тамару Никитенко, яка торік 
виконала норматив майстра спорту з спортивної 
гімнастики.

Фото Л. РЕЗНІЧЕНКО.

ВАЖКА АТЛЕТИКА

ТРИНАДЦЯТЬ РЕКОРДІВ ГРУДНЯ
Змагання на першість об

ласті з легкої атлетики зі
брали 29 найсильніших 
спортсменів Кіровоградщи. 
ни, які представляли три 
спортивних товариства — 
«Авангард», «Буревісник» та 
«Колос». Уже в перший день 
напруженої боротьби було 
внесено п’ять поправок до 
рекордів області. їх встано
вили представники «Буре
вісника» та «Авангарду».

В найлегшій вазі Михайло 
Манько («Буревісник») по
ліпшив в жимі рекорд об
ласті на 0,5 кілограма. По
тім він побив з таким же 
успіхом ще один рекорд — 
на цей раз вже в поштовху 
(105,5 кілограме).

А коли змагання почали 
атлети легкої ваги, всі були 
переконані, що тут першим 
буде, як завжди, майстер 
спорту СРСР Георгій Мош- 
нягуца. В жимі він підіймає 
штангу вагою 125,5 кілогра
ма. Це на 0,5 кг краще йою 
минулого досягнення. В рив. 
ку Мошнягуца- встановлює 
ще один рекорд області 
(115,5). В сумі триборства 
Мошнягуци було 377,5 кіло
грама. Це на 2,5 кілограма 
вище рекорду Кіровоград- 
щини.

З хвилюванням чекали 
уболівальники тих хвилин, 

коли на помост вийде май
стер спорту СРСР Віктор 
Фролов, який виступає у се
редній вазі. І ось він вже зі 
штангою в руках. В жимі він 
бере 140 кілограмів. Є ще 
один рекорді

Нове досягнення було і в 
ривку (132,5), а сума три
борства Фролова дорівню
вала теж рекордній циф
рі — 437,5 кг.

Два рекорди області в на. 
півважкій вазі встановив та
кож кандидат в майстри 
спорту Володимир Нагалюк 
(жим — 140,5 кг, ривок — 
130,5 нг). А В. Рогозін («Бу
ревісник») побив два рекор
ди серед атлетів півсеред
ньої ваги (жим — 117,5, по
штовх — 145,5).

Таким чином, в команд
ному заліку перемогли важ

коатлети обласної ради ДСТ 
«Буревісник». Вони набрали 
299 очок. На другому місці 
авангардівці — 192 очка, на 
третьому — представники 
«Колоса» — 21 очко. В осо
бистому заліку у своїх ваго
вих категоріях таблицю зма
гань очолили Михайло Мань
ко (щонайлегша вага), Ген- 
надій Трехоо (напівлегка), 
Георгій Мошнягуца (легка), 
Вячеслав Рогозін (півсеред
ня), Віктор Фролов (серед
ня), Володимир Неживий 
(перша важка вагова кате
горія) та Володимир Костян. 
тинов (друга важка).

Змагання, що закінчились, 
були, звичайно, результа
тивними^ Адже встановлено 
13 нових рекордів з важкої 
атлетики. Але хотілось би

зауважити про мінуси в май
стерності атлетів важкої ва
ги. Володимир Костянтинов 
в сумі триборства набрав 
лише 375 кілограмів, а Во
лодимир Неживий — 395. 
Від богатирів всі чекали 
значно вищих результатів. 
І ще турбує той факт, що 
так незадовільно виступили 
на змаганнях представники 
«Колоса». Раніше вони мали 
значно кращі результати і 
нині всі чекали від них ра
зючих показників.

г. толок.
На знімку: команда 

обласної ради ДСТ «Буревіс
ний».

РУДАКОВ—НАЙКРАЩИЙ 
ФУТБОЛІСТ РОКУ

Євген Руданов — воротар київсько
го «Динамо» і збірної країни визнаний 
найкращим футболістом СРСР 1971 ро
му. Друге місце в традиційній анкеті 
тижневина «Футбол-хокей» зайняв 
одноклубнин Рудакова — півзахисник 
Віктор Колотов, трете — нападаючий 
єреванського «Арарату» Едуард Мзр- 
наров.

За результатами спиту ста двадця
ти двох журналістів, що представля
ють 65 газет і журналів, ТАРС, АПН, 
радіо і телебачення, Рудаков дістав 
298 очон. У Колотова - 204, Мариаро- 
ва — 61.

Лауреатами тижневика «Футбол, 
хокней» були Андрій Біба («Динамо», 
Київ), по два рази — торпедівці Мо
скви Валерій Вороній і Едуард Стрель
цов, київський динамівець Володимир 
Мунтян і в минулому році — капітан 
ЦСКА і збірної країни Альберт шес- 
терньов.

(ТАРС).

ОЛІМПІЙСЬКИЙ вогонь 
ЗАПАЛЕНО!

АФІНИ. (ТАРС). Олімпійський вогонь 
почав свій 13 680-нілометровий шлях 
з містечка Олімпія до столиці XI Зи
мових ігор — міста Саппоро на япон
ському острові Хоккайдо. Акторка 
грецького національного театру Марія 
Мосноліу, виконуючи традиційну це
ремонію, за допомогою лінзи запалила 
від променів сонця на руйновищі 
храму Зевса в Олімпії оливкову гілку, 
а потім від неї — факел, на який че
кає шлях до Японії. Голова оргкомі
тету Білої Олімпіади в Саппоро принц 
Таксда зустрів факел біля пам'ятника 
засновникові сучасних Олімпіад П’сру 
де Кубертену.

Потім 20-річний грецький бігун Кі- 
рікілітсіс, мешканець Олімпії, проніс 
фанел від руїни храму Зевса до авто
мобіля. Дальший його шлях — до 
Афін, де 1896 року відбулася перша 
сучасна Олімпіада. Там вогонь — «пе
реночує», а потім літаном до Токіо. 
Звідти японські бігуни нестимуть фа
кел до Саппоро.

МІСЯЦЬ тому .чи запросили читачів 
взяти участь в своєрідному рефе

рендумі. Вони мали назвати ім’я кра
щого кіровоградського спортсмена, 
який, на їх думку, домігся найвищих ус
піхів в 1971 році. Той, хто наб'ірг най
більше читацьких голосів, і буде вва
жатись на Кіровоградщині спортсменом 
№ 1.

Редакція отримала десятки листів 
від спортсменів, їх тренерів, фізкуль
турних та комсомольських активістів, 
уболівальників, читачів, які віддавали 
почесті своїм улюбленцям. Автори роз
повідали про досягнення в минулому 
році легкоатлетів, стрільців, велосипе
дистів, важкоатлетів, гімнастів. В пер
ших листівках слова похвали адресува
лись майстрам спорту з спортивної гім
настики Тетяні Калінічевій і Тамарі Ни
китенко, важкоатлету Григорію Мош- 
нягуці, майстру спорту з кульової 
стрільби Ніні Кухаревській, шахістові 
Григорію Дубівці, легкоатлетам Катери
ні Заславсць та Євгену Шеховцову.

Але найбільше голосів набрав май
стер спорту СЕРГІЙ СИМОНЕНКО — 
першим його ім'я написали в своїх ли
стівка^ 187 читачів «Молодого комуна
ра».

СЕРЕД ФУТБОЛІСТІВ КІРОВОГРАД
СЬКОЇ <31РКІІ> ПЕРШИМ СПОРТСМЕНОМ 
РОКУ СТАВ ГЕННАДІЙ ГУСЄВ.

* А *

Звичайно, судження читачів про кра
щого спортсмена були різні. Одні виби
рали свого улюбленця і улюблений вид 
спорту, інші міркували, знаючи до под
робиць кожен успішний крок досвідче
ного спортсмена. Саме так і вийшло з 
Сергієм Симоненком.

Вихованець спортивного товариства 
сСпартак», Сергій ще в 1960 ропі був 
переможцем першості центральної рес
публіканської ради ДСТ «Спартак» у 
велогонці на шосе, виконав майстер- 
ський норматив. З тих пір баланс його 

здобутків зростав з кожним сезоном. 
Через рік Симоненко бере участь в топ
ках олімпійського резерву і теж по
трапляє в число призерів. В 1970 році 
— Сергій чемпіон Збройних Сил СРСР. 
Тоді його тренував заслужений майстер 
спорту Радянського Союзу Микола Ко
лумб ет.

А потім знову Симоненко повертаєть
ся до Кіровограда і продовжує підви
щувати свою майстерність під перів- 

ОТЖЕ - СЕРГІЙ СИМОНЕНК
------------- --------------------------- ' - , - -

До підсумків спортивного референдуму читачів
нпцтвом одного з кращих тренерів об
ласті Михайла Терещенка.

І ось, нарешті, старти 1971 року. Сер
гій бере участь в гонках на шосе-і на 
треці. В квітні Слмоненко виграє осо
бисту гонку на 25 кілометрів в Криму 
і стає чемпіоном республіканської ради 
ДСТ «Спартак». Через місяць в складі 
спа.ртаківської збірної республіки він 
успішно фінішував в багатоденній ве
логонці на приз газети «Молодь Украї
ни». В червні на шосейних гонках в за
лік V Спартакіади УРСР потрапляє в 
десятку найсильніших. В липні — вже 
велотрек. Це теж спартакіадні старти. 
В особистій гонці вій тут п'ятий, в ко
мандній — третій. Так Сергій Симоиен- 
ко став єдиним спортсменом з Кірово- 
градіцини, який потрапив в число при
зерів V Спартакіади України серед до
рослих.

Л в серпні — велотрек в Сімферопо
лі. Змагаються найсильніші спортсмени 
«Спартака».’ Сергій долає сто кругів з 
33 проміжними фінішами І знову стає 

чемпіоном республіки серед спартаків- 
ців. Л невдовзі наш земляк виступає на 
першості профспілкових колективів кра
їни. В жовтні їде в далеке місто Фрун- 
зе. Тут — змагання на кубок СРСР з 
трекових гонок. Сергій був 11-м після 
ста кругів в груповій голці...

В читацькому референдумі також 
взяв участь і тренер Сергія Симонсика. 
Вів з втіхою відзначає, що ного вихо
ванець в цьому році вдруге став май

стром спорту: раніше з шосейних гонок, 
ниці — з трекових. Сергія включено до 
збірних команд України, центральної 
ради Д?С «Спартак», він кандидат до 
Олімпійської збірн-ої Радянського Сою
зу. Михайло Терещенко вважає Сергія 
Симонсика найздібнішим спортсменом 
серед тих, кого він тренував останнім 
часом. Зібраність, витривалість, вміння 
зорієнтуватись в складних обставинах 
під час змагань, наполегливість і не
абияка воля в прагненні, до перемоги — 
саме ці риси притаманні майстру спор
ту СРСР Сергію Симоненку.

В . останній день минулого року Сер
гій завітав "до нас в редакцію і теж 
взяв участь в читацькому референдумі- 
Першим у своїй листівці він поставив 
ім’я майстра спорту СРСР з фехтувзи*Т* 
ля Василя Логвиненка, свого одноклуб
ника і товариша.

Л нині Сергій разом з найсильнішими 
велогонщиками країни почав напруже
ні тренування, готуючись до ще відпо
відальних стартів. А

А) ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
^СЕРЕДА, 5 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів, «Піонерів на 
марші». (Дніпропетровськ).

♦ МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

(■ ^ НМЦ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

316050 ГСП, Кіровоград, 50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. А). Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.

6К 05001

10.15 — 8 дні шкільних ка
нікул. «Чотири танкісти І 
собана». Художній теле
фільм. З та 4 серії. (М). 
12.00 — Кольорове телеба
чення. Мультфільми. (М).
12.30 — Грає Ульяновський 
симфонічний оркестр. (М).
13.30 - Тслевісті. (К). 15.05
— «Свято ялинки». Транс
ляція з Київського Палацу 
спорту. (К). 16.35 — «Коза- 
Дереза», дитяча опера з 
Київського Палацу спор
ту. (К). 17.10 — «Герої
безсмертні». (Львів), 17.30

Індекс в І 197

— Телевісті. (К). 17.50 —
Для юнацтва. «Візерунки». 
(К). 18.30 — Тележурнал
«Снарби народу». (К). 19.00
— Фестиваль мистецтв 
«Російська зима». Заключ
ний концерт. Трансляція з 
Кремлівського Палацу з’їз
дів. (М). В перерві — про
грама «Час». (М). 21.45 — 
Прем’єра художнього те
лефільму «Дюпен втручає
ться». З серія. (М). 22.20 — 
На старті Біла олімпіада. 
(М). 22.50 — Телевісті. (К).

ЧЕТВЕР, 6 СІЧНЯ. ПЕР-

Зам. 10553.

ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но- 
вини. (М). 9.45 — В дні
шнільних канікул. «Чотири 
танкісти і собака». Худож
ній телефільм. 5 та 6 серії. 
(М). 11.30 — «Індустрія
океану». (М). 12.00 — «Му
зика для всіх». (М). 13.15 — 
«Книгарня». (М). 13.45 —
Кольорове телебачення. 
«Скарби російського мис
тецтва». (М). 14,15 — Теле
вісті. (К). 14.30 — Свято
ялинки. Трансляція з Київ
ського Палацу піонерів. 
(К). 16.20 — «Дюймовочка»,

Тираж 56.000,

Балетна вистава. (Дніпро- на — пост» 
петровсьн). 17.00 — До -----
50-річчя утворення СРСР, 
«Краса людська». (Львів).
17.30 — Телевісті. (К). 17.50 
— Мультфільм «Пустуни».
(К). 18.00 — Кают-компанія 
«Глобус», (Одеса). 18.30 — 
Ленінський університет 
мільйонів. (М). 19.00 — Кон
церт, присвячений 100-річ- 
чю з дня народження 
О. Скрябіна. (М). В перер
ві — програма «Час». (М).
21.30 — «Актуальні питан
ня сучасності». Передача 
четверта. «Справжнє об
личчя українського буржу. 
азного націоналізму», (М). 
22.00 — Новини кіноекра
ну. (И). 23.15 — Телевіс
ті. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 7 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Кольо. 
рове телебачення. «Незнай-

.« — пмсг». Мультфільм- 
(М), 10.15 —Лялькова вист 
па «Чарівник смарагдоя’’;. 
міста». (К). 12.20 — »о»
церт Державного ансамол 
танцю УРСР під иеруваГа 
ням П. Вірсьного. (М).13 _
- Тслевісті. (К). 17.20>
«На головних напрямна* 
(Донецьк). 17.40 — ' д|. 
вісті. (К). 18.00 - Для Д- 
тей. Мультфільм «Бабу 
метелиця». (К). 18.15 "7.-пу 
накресленнями XXIV з ' [Ь- 
КПРС. «З досвіду ра?«зО 
них організацій». (К). ’
— «Сонячне ноло». 
19.00 — «Світ соціалізму 
(М). 19.30 — Концерт з 
рів композитора В.
Делі. Трансляцій з моИГ, ,но- 
ного залу П. І. Чайкові а 
го. В перерві — лроґР
♦ Час». (М). 22.00 — 
ній фільм «Пан Ніхто»« 
23.45 - Телевісті. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ
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