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ПОВІДОМЛЕННЯ

ЧЕТВЕР, 12 жовтня 1972 р. Цін» 2 кол, .З

ПРО ПЛЕНУМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
УКРАЇНИ

10 жовтня 1972 року відбувся Пленум Центрального 
Комітету Комуністичної партії України.

На порядку денному Пленуму питання «Про завдан
ня партійних організацій, радянських і господарських 
органів республіки но завершенню осінніх польових ро
біт та підготовці до нового сільськогосподарського 
року».

На Пленум запрошені голови облвиконкомів, міністри 
УРСР, які не входять до складу ЦК і Ревізійної комісії 
КП України, а також керівники ряду республіканських 
установ, відповідальні працівники апарату ЦК КП Ук
раїни, Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів 
УРСР.

З доповіддю виступив член Політбюро ЦК КПРС пер
ший секретар ЦК КП України тов. В. В. ЩЕРБИ ЦБ- 
КИЙ.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші: О. Ф. 
ВАТЧЕНКО — перший секретар Дніпропетровського об
кому КП України, В. М. ЦИБУЛЬКО — перший секре
тар Київського обкому КП України, Г. А. ЛЕГУНОВ — 
голова колгоспу «Грузія» Генічеського району Херсон
ської області, О. А. КУБИШКІН — перший секретар 
Донецького міськкому КП України, М. М. КОБИЛЬ- 
ЧАК — перший секретар Кіровоградського обкому КП 
України, В, М, КАВУН — і олова Вінницького облви
конкому, Г. Г. ПЕРЕТЯТЬКО — директор шахти «Лу- 
тугинська-Лівнічна» Ворошиловградської області, ЛІ М. 
ВСЕВОЛОЖСЬКИЙ — перший секретар Запорізького 
обкому КП України, М. П. ЛЮМОТЕНКО — голова 
республіканського об’єднання «Укрсільгосптсхніка», 
О. А. ГРИЦАЙ — перший секретар Христинівського 
райкому КП України Черкаської області, В. С. КУЦЕ- 
ВОЛ — перший секретар Львівського обкому КП Ук
раїни, Г. П. АНДР1ЄВКО — головний агроном колгоспу 
імені Мічуріна Глобинського району Полтавської облас
ті, М. В. КУЗЬМЕНКО — голова президії південного 
відділення ВАСГН1Л, В. П. ПОХОДІН — голова Оде
ського облвиконкому, П. Л. ПОГРЕБНЯК — міністр 
сільського господарства УРСР.

В обговореному питанні Пленум прийняв відповідну 
постанову.

Пленум ЦК КП України розглянув також організацій
ні питання.

Пленум увільнив від обов’язків кандидата в члени По
літбюро ЦК КП України і секретаря ЦК КП України 
тов. Ф. Д. ОВЧАРЕНКА в зв’язку з переходом на на
укову роботу.

Пленум обрав кандидатом у члени Політбюро ЦК КП 
України і секретарем ЦК КП України тов. В. 10. МА
ЛА» ЧУКА.

На цьому Пленум ЦК КП України закінчив свою 
роботу.

Рік видання ХНІ 
№ 123 (16ОЗЬ О

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ЗА СТИЛЬ 
БОЙОВИЙ, 

ДІЄВИЙ
Днями в обкомі ЛКСМУ відбулася на

рада перших секрет арів міськкомів і рай
комів комсомолу та комітетів з правами 
райкомів з питань поліпшення стилю І 
методів комсомольської роботи.

З доповіддю на параді виступив пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М-Г. Гай
дамака.

Своїми пропозиціями про поліпшення 
стану комсомольської роботи, підвищен
ня бойовиіості комсомольських організа
цій поділились перший секретар Олек
сандрійського міськкому В. Мясиянкін, 
перший секретар Онуфріївського райко
му А. Сапіга, перший секретар Компа- 
піїпського райкому А. Коротченко, пер
ший секретар Маловнсківського райкому 
А. Федай, перший секретар Петрівського 
райкому М. Корж, перший секретар Го- 
ловаііівського райкому А. Генко.

В роботі наради взяв участь і висту
пив з промовою заступник завідуючого 
відділом організаційно-партійної роботи 
обкому КП України П. 10 Маковський.

У РАДІ 
міністрів 
СРСР

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯВ ОБКОМІ КП УКРАЇНИ
Велике політичне і трудове 

піднесення, викликане підго
товкою до 50-річчя утзорення 
СРСР, дедалі міцніюча соці
ально-політична та ідейна єд
ність радянського суспільства, 
нерозривний зв'язок партії і 
всіх трудящих створюють нині 
особливо сприятливі умови 
для підвищення ефективності 
ідеологічної роботи.

У десятому класі Хабаровської середньої школи імені В. Т. Леніна на Далекому 
Сході навчаються школярі одинадцяти національностей: росіяни, українці, білоруси, 
нанайці, евенки, ніахм, коряки, ульчі, удегейці, орочі, чукчі. Це діти робітників, 
службовців, рибаків і мисливців. Міцна дружба зв’язує дітей: вони допомагають 
один одному в навчанні, разом відпочивають.

Фото В. ВОЛ О ШЕНКА.

На знімку: учні 10 класу — білоруска Олл КОНДРАТЬЕВА. нівха Роза ВАЛІНА, 
нанайка Алла КИЛЕ, евенка Олп ШИМАЄВА, українка Оля КОЩУК, корячка Дуся 
ПОПОВА, росіянки Гала БУЛЬБА і Галя ГОЛИКОВА, ульча Таня ДЯФУ і росіянка 
Тоия ЮЩЕНКО.

Про роботу партійних орга
нізацій області в цьому на
прямку і йшла мова на прес- 
конференції для журналістів 
обласних газет, телебачення і 
радіомовлення, редакторів 
міськрайонних і районних га
зет, кореспондентів-орган; за
торів районного радіомовлен
ня, яка відбулася позавчора в 
обласному комітеті партії.

Рада Міністрів СРСР постановила пе
ренести в 1972 році вихідні дні з суботи 
4 листопада на понеділок 6 листопада і 
з суботи 2 грудня на понеділок 4 грудня.

З інформацією з питань 
ідеологічної роботи партійних 
організацій на завершальному 
етапі підготовки до 50-річчя 
утворення СРСР перед журна
лістами виступив завідуючий 
відділом пропаганди та агіта
ції обкому КП України і. П, 
Оліфіренко.

На прес-конференції було 
дано відповідь на ряд питань, 
що цікавили журналістів. В ро
боті прес-конференції взяли 
участь керівники ряду облас
них установ та організацій. 

ЗВІТИ й ВИБОРИ 
в комсомолі

Т? ОМСОМСЛЬСЬКА організа- 
*-*ція ВТК —- одна з кращих 
на Кіровоградському заводі 
тракторних гідроагрегатів. П’ят
десят шість комсомольців, у 
переважної більшості — серед
ня спеціальна освіта. 8 змаган
ні заводських комсомольських 
організацій колектив молоді 
ВТК три квартали підряд 
отримував перехідний Черво
ний прапор та грошові нагоро
ди. Недаремно секретар за
водського комітету комсомолу 
Віталій Дубницький пореко
мендував відві
дати саме цю 
організацію. Є 
про що розпо
вісти молодим 
контролерам. І 
як виконують 
підвищені со
ціалістичні зо
бов’язання, і як 
організовую т ь 
дозвілля.

Про це гово
рили вони і на 
звітно - вибор
них зборах, які 
відбулись не
щодавно. На 
жаль, лише про 
це. Критика 
прозвучала лише у звітах ком
сомольського ватажка Євгена 
Дяконенка та начальника шта
бу «Комсомольського про
жектора» Геннадія Резніклва. 
Обговорюючи доповідь, жо
ден (чи майже жоден) не об
мовився про недоліки в робо
ті організації, про проблеми 
їі життя. А їх —- чимало./

На заводі зараз не легкий пері
од, Будівництво нових корпусів та 
реконструкція цехів співпали з ос
воениям випуску нових насосів. А 
при переході на нову продукцію 
ке завжди вдається досягти її від
мінної якості, і приходять листи з 
рекламаціями, 1 скаргами на недо
броякісні насоси. Другий механо
складальний цех за вісім місяців 
тратив 10 334 карбованці від бра
ну, це — 0,22 процента від реалі
зації. 29-й цех — 987 карбованців, 
азе це — 0,87 процента від реалі
зації. Чим не тема розмови на 
звітно-виборних? Тим більше, що 
вона може бути плідною: після то- 
ю, я а проблему якості обговорю
вало бюро комсомольської оріані- 
зації, кількість бракованої продук
ції помітно зменшилась. А цс — 
збори...

Комсомольський знак якості не 
виробах заводу — необхідність. 
Боротьбу ж за цей рух, звичайно, 
повинні розпочати вартові якості — 
молоді контролери ВТК. На жаль, 
і про не не йшлось на зборах. 
Ось типові виступи в дебатах:

Світлана Верти к, групкомсорг 
контролерів 3-го цсхуі

— Наша група орі авізувала ко
лективний вихід в театр. Всі пе
редплатили газет» й журнали. Не 
було ще випадку, щоб хтось не здав 
комсомольських внесків.

На цьому будувався увесь 
виступ. Решта мало чим від
різнялась від попереднього:

То в чому ж річ? Звідки та
ке самозадоволення досягну
тим у півсотні комсомольців?

Може, в цьому винен пасив
ний секретар комсомольської 
організації? Та ні, Женя Дяко- 
ненко — чудовий хлопець, 
енергійний, винахідливий, Це 
— не враження від однієї зу
стрічі. В тому щиро переко
нували і члени бюро Володи
мир Хоминський та Руслан 
Ціайкін, комсомольці Ольга 
Котенко та Ольга Веремєєва. 
Півроку Женя заміняв секре
таря завкому комсомолу. А 
таку відповідальну роботу 
будь-кому не доручили 61

Та й бюро комсомольської 
організації працювало неначе 
непогано. За рік збирались на 
дев'ятнадцять засідань, скли
кали вісім комсомольських 
зборів. Обговорювали питан
ня, пов’язані з працею, з ор
ганізацією відпочинку, ради

лись, як краще випустити-свят-» 
ковий номер стінгазети.

Цього літа члени бюро за
пропонували провести на май
бутній заводській базі відпо
чинку суботник. Цю ідею під
хопила вся молодь підприєм
ства. Суботник пройшов ус
пішно, причому ВТК належала 
не лише ідея, а і її отілення: 
із 40 учасників 28 було з від
ділу технічного контролю.

На звітно-виборних зборах Рус
лан Шайкін не без здивування ді
знався, що він, як член бюро.

якщо 
ВИМКНУТИ
АКТИВНІСТЬ
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«відповідав» за раціоналізаторську 
роботу комсомольців: «А я ж ду
мав, за культмасову». Раціоналіза
торський рух серед молоді підділу, 
безумовно, було завалено. (А в 
минулому завдання по раціоналі
зації виконувалося на 300 процен
тів!), Тут провини Шайкіна мало« 
тим паче, що хлопець про своє 
доручення ні сном ні духом пс ві
дав. Безумовно, випис бюро, кот
ре не лише доручило відповідальну 
справу людині, яка нічого спілміо- 
ю з рацпропозниіямн не має (Рус
лан ШаВкін працює в центральній 
лабораторії вимірювальної техні
ки), але і жодного разу пс заслу
хало на своєму засіданні його звіт 
про роботу. Руслан же в цей час 
старанно і небезуспішно разом з 
Любою Жирнонлєєвою (а пізніше 
— сам) займався культурно-масо
вою роботою.

Випадок з раціоналізацією 
гак і залишався б сумним не
порозумінням, якби- є ньому 
не було розгадки причин по
ганого контакту активістів з 
всією організацією. Адже не 
лише Руслан не звітував на 
засіданні бюро. Не аналізува
лась робота «Комсомольсько
го прожектора», не обговорю
валась принципово діяльність 
стінної преси...

Словом, в бюро не лише по
рушився головний закон бо
йової роботи комсомольців: 
розподілення доручень і суво
ра звітність за їх виконання. 
Незважаючи на- те, що члени 
бюро «з вогником» брались 
за кожну справу, в результаті 
нечіткого розподілу обов’яз
ків не виникло тієї ідеальної 
атмосфери, коли кожне прий
няте рішення знаходить своїх 
виконавців.

Цікавий і такий факт, На мину
лих звітно-виборних зборах до 
складу бюро було вибрано 9 ком
сомольців. До нинішніх їх лиши
лось п’ять. Решта з різних приво
дів покинула організацію. Бюро ■ 
цьому звинувачувати не варто, у 
ВТК взагалі велика плинність кад
рів, але ж чому порушились ста
тутні вимоги, чому до складу бю
ро пс дообрали нових членів?

Ольга Котенко пояснює цс так: 
—• Лишалось два чи три місяці 

до звітно-виборних. Нехай, подума
ли, дотягнемо й так...

Мабуть, ось це небажання 
«обтяжити» рядових комсо
мольців дорученнями (більша 
частина молодих контролерів 
їх не має), стремления взяти 
роботу на себе і є тим масти
лом, котре потрапило в про
кладки зчіплення механізму 
«організація — бюро».

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунарам
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Другий рік зміна май
стра С. Підгорного із 
Соітловодського заводу 
чистих металів носить
горде звання комсо
мольсько - молодіжної. 
Бути серед перших — зо
бов'язує воно кожного. 
19 молодих виробнични
ків вже завоювали зван
ня ударників комуністич
ної праці.

Продуктивно працю
ють раціоналізатори за-

ДОСВІД
для
ВСІХ ■

РАПОРТУЮТЬ
КОМСОМОЛ ьсько-молод 1Ж НІ

ЗАВДАННЯ РОКУ-
ЗА 10 МІСЯЦІВ

воду О. Т. Трефільсв 
і В. Крупа. У виробниц
тво впроваджується вже 
12 рацпропозиція із 
значним економічним 
ефектом,

А ще колектив моло
дих робітників освоїв 
потоковий метод вироб
ництва, добився повної 
взаємозаміни за суміж
ними професіями. Все 
це дозволило підняти 
продуктивність праці за

9 місяців на 20 процен
тів. Комсомольсько-мо
лодіжна зміна на честь 
ювілею СРСР зобов’яза
лась річне завдання дру
гого року п’ятирічки ви
конати на 2 місяці рані
ше строку.-

М. ОХР1МЕНКО, 
працівник газе
ти «Наддніпрян
ська правда».

м. Світловодськ.

, Нещодавно комсомольсько-.мо іодіжні бригади во
діїв автопідприємства № 10021 (автобусний парк) 
одержали відразу два виклики на змагання. Молоді 
водії автооб’єднання 10661, які працюють на ван
тажному дворі залізничної станції Кіровоград, ви
рішили позмагатись із бригадою № 2 ІО. Гострика, 
а. комсомольсько-молодіжна бригада автобази зв’яз
ку (бригадир В. Лукашов) з бригадою № 1 автопар
ку (бригадир А. Кострпк).

- Один з пунктів зобов’язань — спільний для ’всіх: 
«Пропагувати передовий досвід соцзмагання кращих 
комсомольсько-молодіжних колективів».

М. ЛЕБЕДИК.

ГАЙВОРОН. У соціаліс
тичному змаганні на Честь 
50-річгя утворення ‘ СРСР 
двадцять п’ять доярок ком
сомольсько - молоділі ного 
колективу молочнотоварної 
ферми колгоспу «Мир» 
ііедо молодий комуніст Га
лина Савченко. З початку 
року вона надоїла по 3296 
кілограмів молока на кожну 
фуражну корову. Лідера

Зарубіжні діячі 
і преса — 
про Радянський 
Союз,

ВЕДЕ—ГАЛИНА САВЧЕНКО
наслідують Єкіенія Круць, 
яка від 20 корів надоїла по 
2396 кілограмів молока, Га
лина Майстренко (вона до
глядав 18 корів) отримала 
по 2329 кілограмів від кож
ної та Валентина Охота:

надої а її групі зросли до 
2080 кілограмів молока.'

На честь свята кожна до
ярка ферми зобов'язалась 
бути серед трьохтисячнії^,. 
Зараз середня цифра по 
фермі сягнула 2330.

СВОЇМИ 
ОЧИМА

!з збірника «Наука і техніка 
в СРСР» (Лондон, 1972):

«Різноманітні природні багатства 
Узбекистану розробляються з тим, 
щоб забезпечити матеріальну базу 
високорозвинутої важкої індустрії 
республіки. Тут також знаходяться 
крупні заводи сільськогоспод-ірсько- 
го машинобудування, хімічні, тек
стильні комбінати...

Що стосується системи освіти, Ра
дянському урядові довелось почина
ти на пустому місці. Нині грамот
ність досягла 90 процентів. В 1920 
році за особистим розпорядженням 
Леніна в Ташкенті був зідкритий уні
верситет. Є велика кількість вищих 
учбових закладів, до готують спеціа
лістів: інженерів, залізничників, ме
диків, текстильників, а також спеціа
лістів в галузі сільського господар
ства.

Навчання в шхолах вадеться 6 мо
вами; узбецькою, каракалпацькою, 
таджицькою, киргизькою, туркмен
ською і російською. Відкритий ще 
один університет з Самарканді. В 
1943 році створена Академія наук 
Узбецької PCP».

«За час Радянської влади Казах
стан перетворився з відсталого око
личного району, де населення вело 
переважно кочовий спосіб життя, » 
республіку з аисокорозвинутою ваяс-

кою індустрією та механізованим 
сільським господарством. В 1917 ро
ці в Казахстані панувала майже пов
на неписьменність. Тут не було ні
яких вищих учбових закладів. Нині з 
республіці 46 вузів».

«Економіка Вірменії зазнала ради
кальних змін з часу Жовтневої ре
волюції. Нині — це край високороз- 
винутої індустрії. До революції у 
Вірменії не було вищих учбових за
кладів, а нині тут 12 вузіа»,

Ліон ХЕРМЕН,
старший науковий співробітник 
законодавчої довідкової служби 

Бібліотеки конгресу США:
«Крупні міські центри Радянського 

Союзу стали свідками того, як швид
ко ростуть широкі комплекси нових 
житлових будинків, (їх називають тут 
новими житловими масивами), що 
розкинулися, на скільки вбереш по
глядом, на колишніх пустирях, в ос
новному по околицях міст. ЦІ НОВІ 
міські житлові комплекси споруджу
ються в широких масштабах при од
ночасному будівництві в них шкіль
них приміщень, закладів дошкільно
го виховання, магазинів та Інших об’
єктів побутового обслуговування жи
телів... Держава продовжує збільшу
вати обсяг коштів, що вкладаються 
в житлове будівництво».

Два роки тому Олена Гаркуша за
кінчила Олександрійське медичне учи
лище. Відтоді працює у фельдшер
сько-акушерському пункті села Ново
селиці Ульяновського району. Олена 
добре знає свою справу, в глуху ніч І 
в негоду зазждн буває там, де по
трібна її допомога.

Фото В. ВЕРБЕЦЬКОГО.

ТИСЯЧІ,
ТИСЯЧІ...

ОЛЕКСАНДРІЯ. Ставши на пе
редсвяткову трудову вахту, комсо
мольсько-молодіжний колектив зміни 
1. Резніченка, який працює на 
вскришній дільниці № 1 Морозів- 
ського вуглерозрізу, на 107,2 процен
та виконав план третього кварталу. 
Понад завдання 3 місяців добуто 27 
тисяч кубометрів искриші. А річний 
плай тут перевиконано на 79 тисяч 

-кубометрів.

На знімку: на Морозізському вугле
розрізі робочу зміну почала молодь.

Фото В. КОВПАКА.

Франсуа ОРТОЛІ, 
колишній міністр промислового 
і наукового розвитку Франції:

«Величезне враження спразила на 
мене поїздка в Сибір та Узбекистан. 
Я вражений баченим в Академміс
течку Сибірського відділення Ака
демії наук СРСР. Я побував у декіль
кох інститутах і зміг переконатися в 
тому, настільки високо організований 
тут науковий процес...

Не менше захоплені я і мої супут
ники Узбекистаном. Як і Сибір, це 
один з крупних районів, бурхливий 
розвиток якого наочно свідчить про 
міць Радянської держави. Відвідую
чи науково-дослідні організації і 
промислові підприємства, ми скрізь 
спостерігали велике прагнення за
безпечити подальший ріст наукового 
потенціалу країни, створити умови І 
для швидкого впровадження резуль
татів наукових досліджень у вироб
ництво».

П’ер ПУИЯД.
депутат Національних зборів 
Франції, колишній командир 
полку «Нормандія— Немап»:

«Мені було приємно й радісно ба
чити благодатні зміни на землі Ра
дянської Литви, мирна праця її лю
дей, відбудовані й оновлені міста, 
села. Ще більш величне враження 
на мене справили розмах будоз та 
гігантський розвиток Сибіру. Побу
вавши в Іркутську, братську, я ніби 
заглянув у майбутнє і щиро позазд
рив молодим сибірякам, які будують 
це майбутнє і будуть в ньому жити, 
трудитися».

J2 жовтня 1972 року —-

ОТЖЕ—
ПРО

ПІСНЮ...
— Пошта!
На столи лягають конверти, і перед працівника

ми газети відкриваються чиїсь прагнення 1 розду
ми схвильовані розповіді, а то й людська до і». 
Зміст листів — багатоплановий як і саме життя, а 
тому й систематизувати їх — досить таки нелегка 
справа. І все ж — спробуємо, відібравши цього 
разу ті листи, які стосуються, власне, одного — 
естетичного виховання молоді.

Розкриємо невеличку таємницю: дівчата люблять 
співати більше, аніж хлопці. Можливо, останні, 
просто соромляться надсилати замовлення на 
пісні, але факт залишається фактом — на пісню 
Із кінофільму «Тіні зникають опівдні» редакція 
одержала двадцять дев’ять замовлень, і всі вони 
були «ід дівчат.

Приємно читати листи, де не тільки вислов.чюв- 
ться бажання побачити у своїй молодіжній газеті 
надрукованою ту чи Іншу пісню, а й розповідає
ться, що співають у клубі, перед яким глядачем 
виступили (і ще збираються виступити) аматори. 
Ось лист від Валентини ЛАШЕВИЧ із Новомнр- 
городського зоотехнікуму:

«Наш колектив хоче розучити пісню Захаропа 
«Слава Советской державе», щоб заспівати під 
час святкового концерту. Просимо надрукувати її 
в газеті...»

Багато замовлень на пісню М. Фрадкіна «И за 
того парня». Люблять наші читачі І ліричні укра
їнські та російські лісні.

У замовленнях на пісні відчувається смак, знан
ня спадщини і нових пісенних творів, а то й хо
роша мода па пісні, які полюбились слухачам і 
по праву увійшли в репертуар кращих вітчизняних 
співаків.

Та поруч Із цим трапляються листи приблизно 
такого змісту: «Я дуже люблю пісні про любов. 
Друкуйте побільше таких пісень».

Авторка них рядків не усвідомила, що тема — 
це ще не пісня, і що «про любов» створено бага
то чудових пісень і, напевне, не менше пісенного 
браку.

Щодо останнього, то деякі замовлення і на
штовхнули на думку — приділити в цьому огляді 
кілька слів пісні. Бо серед безлічі листів трап
ляються такі, що свідчать про досить низьку 
культуру сприйманий пісні, про викривлені смаки 
окремих замовників. Коли б то факти поодинокі, 
можливо можна було б їх і не згадувати. Проте, 
вони надходять, і надходять з різних населених 
иунктіз області.

Будемо відверті, ми не ставили на меті про
слідкувати, як пропагується пісня в усіх Будинках 
культури, клубах, школах. Навіть не співсгавля- 
ли, яких пісень де більше люблять, боячись по
трапити в полон суб’єктивної думки. Але скаже
мо — далеко не всюди добре пропагується радян
ська пісня високого громадянською звучання, 
кращі зразки пісенної лірики, народна спадщина. 
Тож, нехай працівники закладів культури, вчи
телі співів та керівники гурткіз художньої само
діяльності звернуть увагу на це.

Без гарної пісні немає справжнього відпочинку.
А без клубу, без спортивного майданчика?

«В нашому селі, — пише Наталка МАЛЮГІНА 
із с. Федорівни Петрівського району, — багато 
молоді; але чомусь всі тікають до міста. В селі 
немає ні спортивного залу, ні спортмайданчика. 
Немає де провести дозвілля.

Я — комсомолка, навчаюсь в десятому класі. 
Одного разу підійшли до мене учні 5—7 класів і 
попросили, щоб я допомогла організувати неве
личкий концерт. Ми збирались, репетирували. 
І одного суботнього вечера вийшли на сцену клу
бу. Виступ був невеликий, проте хороший. Після 
нього молодь села вирішила потанцювати. Але, 
що ж виявилось. В клубі немає ні баяна, ні про
гравана. Не раз просили, щоб купили, проте ні
чого не вийшло.

1 знову підходять до мене, говорять: «Лата до, 
давай організуємо виступ». Але у нас ніде не 
можна знайти нот і слів пісень... Потрібно роз
учувати танці, але ми не знаємо ніяких. Допомо
жіть нам, дорога редакціє. Дуже просимо!»

Чи чують оте «дуже просимо» праиівннед рай
відділу культури, методисти районного Буднику 
культури. Напевне не чують, а то ще н бідкаю
ться, що нікому у Федорівні виступати па сцені. 
Замість того, щоб налагодити роботу клубу, до
помогти забезпечити його інструментом, музичною 
літературою, встановити контакт із .місцевою шко
лою, виїхати до аматорів з методичною допо
могою.

У Федорівні хоч клуб відкритий. А от у с. Рів
ному ііовоукраїнського району...

«Дорога редакціє! У нас дуже гарний колгосп,— 
звертається до нас молодь колгоспу «Світанок» — 
Є Будинок культури. Тут працює кафе до 22 го
дин. А сам Будинок культури вже місяць не пра
цює. Після роботи ми пе знаємо, куди себе поді
ти, оскільки на ньому великий замок. Тож. проси
мо редакцію відімкнути цей замок».

Спробуємо його відімкнути з допомогою Пово- 
украпіського відділу культури. І потрібно не про
сто відімкнути, а розгорнути роботу Будинку 
культури так, щоб-молодь села Рівного відпочи
вала і цікаво, і весело, і змістовно.

Листи, в яких читачі скаржаться на погану ро- 
йогу закладів культури час від часу, але прнхо- 

| дягь до редакції. Це дивно, тим більше сьогодні, 
коли країна йде до свого великого свята, коли 
репертуар самодіяльних колективів як ніколи по- 

I повнюється творами митців братніх республік, хо- 
і ли у переважній діяльності більшості закладів 
І культури панує велике пожвавлення.
і Не будемо ілюструвати пашу розмову ше низ

кою листів. І так зрозуміло, що питання відпочин
ку, естетичного виховання молоді на зразках кра
щих творів радянських композиторів та народної 
і класичної спадщини потребує постійної уваги. 
Заспівувачами тут повинні стати працівники за- 

і кланів культури. п сцена Будинку культури, клу- 
I <1?л7ЧИ ПК7ОВОГО залу школи — тією трибуною, з 
І якої глядач сприймає високу ідейність І естетичну 
І значимість нашою мистецтва. 1 нехай наведені 
І рядки з листів нагадають про ие деяким хульт- 
I армійцям..,

Б. КУМАНСЬКИЙ.



12 жовтня 1972 року- „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор.*'

12 ЖОВТНЯ 1924 РОКУ 
СТВОРЕНО МОЛДАВСЬ
КУ АРСР; 3 1940 РОКУ — 
МОЛДАВСЬКА PCP. ЗА 
КОРОТКИЙ СТРОК, ЗАВ
ДЯКИ ВСЕБІЧНІЙ БЕЗ
КОРИСЛИВІЙ ДОПОМО
ЗІ НАРОДІВ РАДЯНСЬ
КОГО СОЮЗУ, МОЛДА
ВІЯ ПЕРЕТВОРИЛАСЬ 
НА КВІТУЧИЙ ІНДУСТ
РІАЛЬНО - АГРА РНИИ 
КРАЙ З ВИСОКОРОЗВИ- 
НУТОЮ КУЛЬТУРОЮ.и

Молдавська PCP
СТОЛИЦЯ МОЛДАВСЬКОЇ PCP - КИШИНІВ. БУДИНОК УРЯДУ.

ТАРС. Фото Е.

вдячністю відзначаємо 
' велику роботу молдавсь
кого комсомолу, який направ
ляє молодь на будови Уралу 
й Сибіру», — так говориться 
в листі, надісланому з тресту 
«Уралбудмеханізація» ЦК
ЛКСМ Молдавії. Дуже приєм
но одержувати такі послання.

кіз і комсомольських органі
зацій. Його використовує мо
лодь ГРЕС, яка обслуговує вжо 
вісім діючих енергоблоків.

На будовах республіки нині 
трудиться майже 45 тисяч юна
ків і дівчат. Споруджуються 
підприємства приладобудівної 
й харчової промисловості лег-

ЗАХОПЛЕНІ 
РОМАНТИКОЮ 
ЗВЕРШЕНЬ

Розповідає перший секретар ЦК ЛКСМ
Молдавії Василь ВИШКУ

ДРАЙ

8 колонах уральського трес
ту наші земляки прокладають 
залізничну магістраль Тюмень 
—-Сургут, залізниці в Сзерд- 
ловській та Пермській облас
тях. Всі ці об'єкти оголошені 
всесоюзними ударними комсо
мольськими будовами.

Загони добровольців виїха
ли також з Набережні Челни 
на спорудження Камського ав
томобільного заводу, беруть 
участь в прокладанні газопро
воду «Сяйво півночі», Лебе- 
вмнського гірничозбагачуваль- 
ного комбінату, інженерних 
систем на рисових полях При
мор'я, реконструкції Челябін
ського тракторного заводу.

Школою праці й інтернаціо
нального виховання стала 
Молдавська ГРЕС. Гігант енер
гетики споруджували юнаки й 
дівчата понад тридцяти націо
нальностей, котрі приїхали з 
братніх республік. Ця електро
станція народжувалась як все
союзна ударна комсомольська 
будова. Тут комсомолів вчи
лась вмінню працювати з пое
мою віддачею творчих сил. 
Цей досвід став надбанням ба
гатьох колективів будівельни- 

кої індустрії та промисловості 
будівельних матеріалів, крупні 
тваринницькі комплекси, й пта
хофабрики, житло, школи, ди
тячі садки.

Ось, наприклад, Тирасполь
ський текстильний комбінат — 
найбільша новобудова легкої 
індустрії республіки, над якою 
взяв шефство комсомол. На 
підприємстві, проектна потуж
ність якого 80 мільйонів квад
ратних метрів тканин на рік, 
передбачено встановити май
же 120 тисяч веретен і 2500 
ткацьких верстатів. Молодь ви
рішила ввести першу чергу 
підприємства — ткацьке ви
робництво — в третьому році 
п'ятирічки.

Досвід будівельників текс
тильного комбінату перейма
ють робітники всесоюзної 
ударної комсомольської будо
ви Кишинівського тракторного 
заводу. Як передбачено Ди
рективами XXIV з'їзду КПРС, 
він майже подвоїть випуск ма
шин для обробки садів, вино
градників, плантацій технічних 
культур.

Зовсім недавно всесоюзною 
комсомольською будовою став 

у нас міжколгоспний сад 
«Пам'ять Ілліча». Це унікаль
ний сад. Мова йде про ство
рення крупного аграрно-про
мислового комплексу. 8ін 
включає сад площею майже 6 
тисяч гектарів, сховище для 
фруктів та підприємства по 
сортуванню плодів, соковий 
цех, велике автомобільно-реф
рижераторне господарство, 
житлове містечко. Тут працює 
300 юнаків і дівчат. Скоро до 
них приєднаються нові загони 
добровольців.

В рік 50-річчя утворення 
СРСР комсомольської органі
зації районів і міст республіки 
оголосили ударними 67 ново
будов. Великі роботи прово
дяться в Кишиневі. Місто пе
реживає друге народження. 
Зробити столицю республіки 
ще красивішою стало ’ програ
мою дій для тисяч юнаків і 
дівчат.

Будувати швидко, будувати 
добре, — значить перш за все 
виховати в кожній молодій лю
дині почуття господаря будо
ви, високу відповідальність за 
доручену справу. В цьому рес
публіканська комсомольська 
організація бачить одне з сво
їх головних завдань.

пМИ- 
РЕСП.УБЛІКА 
МАШИНОБУДІВНА“

Майже на 3 мільйони кар
бованців надпланової продук
ції реалізували з початку ро
ку молдавські машинобудівни
ки. Змагаючись на честь 50- 
річчя утворення СГСР, колек
тиви металообробних підпри
ємств республіки відвантажи
ли додатково до завдання 1300 
пральних машин, 1660 елз:<- 
трохолодил^ників, 1530 авто
мобільних причепів, 290 елек
тронасосів і багато інших ви
робів.

У бесіді з кореспондентом А ГЕМ 
і олова Республіканського комітету 
профспілок робітників машинобуду
вання В. Ф. Семенов повідомив, 
іно лише , за останні > п'ять років у 
Молдавії споруджено, реконструйо
вано І розширено И підприємств, 
змонтовано близько ЗО потокопо-мс- 
ханізованих ліній та автоматичних 
версіатів, запроваджено понад 1600 
збірних універсальних пристроїв. 
Значного поширення здобули на
укова організація праці, здача про
дукції з першого подання, пере.то- 
пї методи обробки металу. На ба-

ла в районі Новий 
Кишиневі. Діючі тут

користуються 
комунікаціями, 
господарством, 

язку. Численні 
заводи реє- 
головними в 
— запод ли- 

імені Кірова,

гатьох підпр)”. глстцгх повністю ме4 
ханізоиамі процес'! гєл..ван іного 
покриття І пофарбування деталей 
в електростатичному полі.

Великим кроком у розвитку 
молдавського машинобуду« 
вання було створення промне» 
нового вузла в районі Новий . 
Чекам у І' 
підприємства 
спільними 
енергетичним 
засобами зв 
машинобудівні 
публіки стали 
країні. Серед них 
гарних машин 
об'єднання «Молдавгідромаш» 
та інші.

Великі завдання стоять перед 33- 
тнеячннм загоном молдавських 
машинобудівннкіп у дев’ятій п'я
тирічці. До 1975 року належить 
збільшити випуск валової тіродук-. 
ції в 2,1 раза. Дальше розширення 
і реконструкція дозволять довести 
річне виробництво тракторів до 14 
тисяч, пральних машин — до 300 
тисяч, автопричепів — до 30 тисяч.
штук.

Заводи освоять єиробництао 
ряду нових видів виробів, в 
тому числі бурякових тракто
рів підвищеної потужності, га
зових плит, холодильників з 
автоматичним розморожуван
ням випарника, пральних ма
шин з підігріванням води.

МОЛДАВСЬКА PCP. ВЮРІКА. ТАК ПО-МОЛДАВЄЬКОМУ 
НАЗИВАЄТЬСЯ ПРОЛІСОК. ЦЕ ІМ'Я НОСИТЬ ОДИН З 
НАППОПУЛЯРН1111ИХ САМОДІЯЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ РЕС
ПУБЛІКИ. В НОГО РЕПЕРТУАРІ ТАНЦІ МОЛДАВСЬКІ, УК
РАЇНСЬКІ, російські...

ТИРАСПОЛЬСЬКІ ТАНЦЮВАЛЬНИКИ ВИСТУПАЛИ В Г.А- 
LaIfeOX МІСТАХ НАШОЇ КРАЇНИ. НЕ РАЗ БУЛИ ПЕРЕ- 
о?£ЦЯМК 1,А республіканських оглядах і ФЕСТИ- 

КОЛЕКТИВУ ОДНОМУ З ПЕРШИХ З РЕСПУБЛІЦІ 
•wn,JÎ},’V.C30eHO ЗВАННЯ НАРОДНОГО.
ticvÀ®'BHG «ВйОРІКА» ОДЕРЖАЛА ЗАПРОШЕННЯ В 
ІЗДКА Л0ВЛЧЧПНу. НЕ БУДЕ П ПЕРША ЗАРУБІЖНА ПО- 
С)(^Б:^ЧКУ- БОЛГАРСЬКИЙ ТАНОК у ВИКОНАННІ АН-

Фото Е. ДРАЙШНЕРА.

ЖИВА ДУША НАРОДНА
«Флуераш» і Сергій Лункевич—ці імена 

стали нерозривними. Творчі шляхи ор
кестру і його художнього керівника по
чались в різний час, але вони неминуче 
повинні були перетнутися, І нині важко 
уявити собі керівника «Флуераша» без 
цього колективу, а колектив — без його 
головного диригента.

...У високому вечірньому небі над 
столицею Фінляндії холодним вогнем 
палахкотіли зірки. Міцнішав мороз, і 
люди, котрі поспішали вулицями Хель- 
сінки, ховали носи в коміри. А в од
ному з концертних залів міста буяло 
спекотливс південне літо. Швидкі, тем
пераментні мелодії в звучанні скрипок, 
віолончелей, флейт, народних інстру
ментів переносили жителів країни ти
сячі озер па зелені горби Молдавії.

А наступного дня в одній з фінсь
ких газет з’явилась рецензія, що мала 
такни заголовок: «Викрадачі з Мол
давії». Фініш писали, що артисти 
«Флуераш а» назавжди захопили їх 
серня. Вони примушують плакати 
свої інструменти і разом з тим викли
кають з них іскри».

Говорять, що пісня — це душа на
роду. Самобутні й мальовничі, лірич
ні, і запальні пісні допомагають піз
нати душевне багатство й внутрішню 
красу працелюбного й гостинно г о

молдавського народу. В творчому до
робку «Флуераша» поєднується кла
сична школа виконання з народною 
виконавчою манерою, з традиціями 
леутарів.

Хто не знає молдавських леутарів, 
без яких, бувало не обходилося жод
не свято на берегах Дністрі і Пруту. 
Бродячі музиканти і поєні, котрі самі 
створювали і викопували пісні, леута- 
ри — теж, що трубадури у Франції, 
кобзарі на Україні, ашуги в Дагестані.

Нещодавно пісні леутарів зазвуча
ли з кіноекрана. Збулась моя мрія — 
кінорежисер Еміль Лотяпу створив 
яскравий і поетичний фільм «Леута- 
ри», в якому мені довелось зіграти 
одну з ролей — роль Томи Алістара. 
Образ леутара Томи — втілення твор
чого генію народу, ного любові до 
прекрасного.

...Ніби птахи, летять над землею 
молдавські наспіви. По суші, по морю, 
на крилах несе їх по світу «Флуераш». 
Сибір і Закавказзя, Середня Азія і 
Поволжжя, Фінляндія, Чехословач- 
чппа, НДР, Франція; Югославія... І 
всюди найгепліший прийом.

С. ЛУНКЕВИЧ, 
народний артист республіки, 
лауреат Держапної премії 
Молдавської PCP.ТАРС.

І
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Леонід НАРОДОВИЙ.

НА ХУТОРІ 
«НАДІЯ»

На хуторі «Надія* і досі б кри
ниця, викопана Іваном Карпен- 
ном-Карим, шумлять могутні дуби, 
посаджені Панасом Саьсаганськнм 
та Марією Заньковсцьною.

Тут кожний крок — 
то спогад чи надія,

Що й досі в людській пам’яті 
не сплять.

Шумлять дуби на хуторі
«Надія»

Про невмирущість творчості 
шумлять.

Сюди іду ть і в спеку, і в неї оду. 
Тут кожний кущик мудрістю 

пропах. 
Духовною оазою народу 
Стоїть «Надія» в сонячних 

степах.

Бе джерело — тож можете 
напиться,

І зрозуміти здаваені роки. 
Панасів дуб, Іванова

криниця, 
Маріїііі задумані стежки...

Л навкруги дзвенять пшеничні 
плеса,

І щедрий труд дає важкий 
укіс.

Життя іде немов найкраща 
п'єса,

Яку Каряеико-Карпй в серці ніс.

Шум лять дуби...
Про віру і Надію — 

Той молодий зеленовічіиій шум, 
їх слухаючи, сиві молодіють, 
А молоді мудрішають від дум.

Зелені крони небо мнуть 
гілками, 

Па них воркують дикі голуби. 
Тут думаймо над власними 

роками,.
Про власні криниці і про дуби.

Сюди ідім і в спеку, і в негоду, 
Шануймо тут близькі й далекі 

дні, 
і сили набираймось, щоб народу 
її віддати в творчому вогні.

У
СЕЛІ — весілля.

Музиканти зупинились бі
ля школи. А молодята, взяв
шись за руки, рушили че
рез яблуневий сад на цвин
тар.

— О, бачили, цс ж вони 
Драчукові, таткові нашому

прийшли поклонитись. Дивіться, кладуть ай
стри, листя сухе визбирують, — стишено каже 
бабка Настя і з подивом оілядаеться до 
мене й діда Кайма.

Молодята зупинились біля крайньої могили, 
де височів білий обеліск.

— От пишеш ти про тих, хто голову положив 
па далекому кривавому полі, зірну за герой
ство по смерті приготували йому. А Іван Гри
горович буя першим комсомольцем в нас, 
в куркульнею йшов нав
кулачки, владу 
селі підіймав, 
зоверпувся 
танкістом, 
гоїв рани, 
свого дня 
пам’ятаєш, 
лннщнці заінали в ста
вок за те, що в старій 
церкві зібрав своїх ком
сомольців 1 концерт за
тіяв. Вони думали, 
вчить їх дітей 
погані, та коли 
гарні українські співан
ий, віамувалися... Так 
ото и іі кажу: напиши 
про нього, — хай молоді 
знають, Іількн не процен-

•- Треба жити і молотити так, аби виста
чило і для себе і для інших. Бо он пишуть 
мені з Ростова, що па їх землі не дуже густе 
зело.

Невдовзі справляли обжинки. Мати йшла до 
молотарки і мене взяла з собою.

— Ти теж заслужив бути на святі. Збирав 
тне колоски по стерні, І воду носив косарям.

Люди сідали біля стіжків, клали па рушни
ки щойно спечені паляниці з нового млива, 
Іван Григорович примостився серед них, під
няв кухлятко вишняку:

— ІЦоб це багатство було поисякчае на всій 
вашій радянській землі,

f З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

ТИРАЖ 
СПОРТЛОТО

ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ТИРАЖ ЛОТЕРЕЇ 
«СНОРРЛОТО». ВИГРАНИ ВИПАЛИ НА ТА
КІ ЦИФРИ: І, 2, 27. 31, 39, 41,
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вели. А виграєте кубок — поїдете на тиждень 
до Києва. Відпочинете 1 заразом «упите «ос» 
тюмн, штангу, м’ячі...

нову в 
------ З війни 

офіцером- 
носив ордени, 
до останнього 
і оловував. А 
як ного во-

4.-
Коли вирушали з Ульяновки, Іван Грі»! їро- 

вич не міг намилуватись погожим малюнком 
осінньою дин, І а ось на небі хмари Ненаро
ком починають набрякати водою, яка струме
нить он по принадній трубі, веселки з-за тем
ної стрічки далеко» діброви.:

доїхали до лісосмуги, . Аж ненароком і(® 
шлях вийшла літня жінка з кошиком в руції

— Стань, — сказав стишено. Та й до жіпкії:
— А куди вам, тітонько?
— До станіславчика, Оце злізла з київсько

го автобуса і ніяк не можу • добрати до бра
тової, Злягла моя Соломія. То її спішу прові
дати...

— Берн тітку, любче, та чимчикуй до Ста* 
Ніслаачика, а я..,

їемнозелений «бобик» пустив попід лісосму
гою хвіст пилюки. Жінка оглянулась, здиво
вано вимовила:

— пік що, справді до стіжків пішов?
— Не знаю... Мо' й піде... А може оуде йти 

полем, поки яка попутна не візьме... Ьш у нас 
такий, бабцю... х

Водій насовує но лоб картуза, прибавляє 
«газу». Та й далі:

— Були, розумієте, ми в райспожпвспілці, 
На міжрайбазі, їздили купувати придане для 
кращої доярки колгоспу. Через тиждень ве
сілля в неї. Щомісяця заробляє гарно, а в на
шому магазині не може купити путяще плат
тя. Ну іі ото наш голова зайшов у као нес 
до начальства в райсножпвспілку і каже: «Ви
даю заміж в сусіднє село найкращу дівчину 
колгоспу. Мені терміново погрібно купити 
пальто з чорнобуркою, ваіімЬдніше плаття, дві 
пари туфель, матеріал на фату і пухощй®уст- 
иу, А ще роздобудь радіолу, Все це наша мо
лода хоче купити на свої іроші. Щоб не ка
зала свекруха, що в злиденному колгоспі пор
палась на фермі. 1 ми купимо їй гостинця, 
Отакі Прошу виконати мо'є замовлення, )іс 
зробиш — на сесії пущу таку славу, що...»

— 1 дістали що треба? — 'зацікавлено ди
виться на хлопця жінка.

— Аякже! Завтра автолавка все привезе до 
нашої контори.

— Подумати тільки, — заради однієї дояр
ки цілий день побивався.

+ *
Ввечері він виступав на 

них активістів, радився з 
вирішити проблему з будівництвом

Іній щедрішіІ...........ІГбСТВДІ
ти, які він виконугіав,
а ного щедрість і людяність покажи...

що
ВСЯКІЙ 

почули

1.-
... Стояв на обніжку в долий сірій шинелі. 

Поруч — троє незнайомців. Розмовляють з 
Іваном по-російськи. Иаймолодшіні — кремса
ний і смаглявий — на вірмена схожий.

— Кажеш, сутужно тооі головувати, лейте
нанте?

— На танках було безпечніше. А тут, 
мов скажена тічка лрооігла — клуб розва
лили, подовий і конюшня на трьох стовпах 
тримаються, житло латами сзітиться, в амба- 
рі — одні миші. 1 через одну хату вдова жи
ве. От і мізкуй, як викрутитись.

— Іірнснлаи людей до Севана. Дамо, що має
мо... Холи я сказав своїй Русадан, що ти мене 
витяг з вогню, пропонувала половину нашої 
отари тобі подарувати. Я ж думаю, що цс мі
зерний гостинець за рятунок.

— Ні, Магаладзс, це ти паш рятівник.
В розмову втрутився другий гість Іпаїїа 

Драчука — Сергій ІІГідрін з Дону.
— Пришлю тобі дроту, заліза, всякого рема

ненту для господарства.
і третій;
— Приїжджай за бульбою л Варановичі...

I додав:
— Я п’ю за здоров’я ваших жінок, щоб 

не зігнула їх вдовина доля. Це вони і сіяли 
і орали, і перший сніп молотять.., Спасибі 
вам, дорогенькії..

і раптом перевів погляд на наше хлоп'яче 
кубло. Усміхнувся:

— А вам, за назбирані мішки колосся гос
тинці в школу артіль передасть, Трудодні ж 
треба було писати не на мамів, а на себе, 
1 тоді б паш хліборобський стаж мірявся з 
восьмилітнього віку,

... Очищене зерно вантажили на безтарки, 
везли на станцію. 1 тоді я знову згадав слова 
комуніста Івана Гриюровича:

— Треба Й Іншим оддячити, допомогти. За 
борону, за молотарку. Продамо державі хліб 
— матимемо іроші на хату для вдови і на— матимемо іроші на хату для вдови і 
лову короварню...

А мати привезла тієї осені додому аж 
в’ять мішків пшениці. Казала, що чотири 
дн — моїх — за колоски.

3.

;<

од** •

Мама з тії кою Геклею титла борони до ви
балку. А він, зіскочивши з брички, скорботним 
поглядом окинув ріллю, поклав на мою пестри- 
жену голову руку.

— Ти ходиш за галушками до спільної 
кухні?

Стверджувально киваю головою,
— Не голодний?
— Трохи. Баба сама галушки виловила, а 

мені синю юшку залишила,
Він вийняв з кишені ці тушку черствого жит

няка, простягнув мені:
— їж. Будеш голодний — скажеш дядькові 

бригадирові.
— А мама?
— Мамі ввечері випцшемо круп і макухи. А 

там, синок, заживемо, Цього року повинно 
вродити.

... Як вийшли в поле женці, він перший взяв 
косу і, благословляючи людей на працю, зна
чимо сказав:

ДЄ‘ 
ну-

... Правлінці засідали в конторі допізна. 
Через відчинене вікно чулись голоси бригади
рів, завгоспа, самого Драчука.

— Тепер будувати хати, .хго як 
бажає, не слід.

— ... За школу братись будемо з
— В першу чергу допоможемо

хоче і де

весни, 
сім’ям, 

немає чоловіків, — не Іван Григорович. - 
за селом нову перію хатів зведемо 
ЛОДОЖОНІВ.

— То ще й клуб треба ремонтувати, і ко
рівників не вистачає...

— А хто ж цс встиінс стільки глини перемі
сити?

— Будемо більше будувати з ііегли і камін
ня. В Одесі мені обіцяли допомогти. Мав роз
мову в місті з досвідченими майстрами — 
згодні приїхати на сезон. А звичні для нас 
будівлі самі виліпимо.

... Він вийшов з контори втомлений. Та 
все ж вирішив навідатись до клубу, де ще не 
вмовк баян. В першу чергу підійшов до Ми
хайла Козловського — кайзаповзятішого фут
боліста з сільської команди.

— Виграли в заводчан?
— Три штуки навішали.
— Буде премія. І стадіон за тс, що не під-

де
- і 

для мо-

*
засіданні колгосп
ними, як краще 

. ..................,.......... і дороіи в 
бригади, на ферми, вулицями села. А ніс про
понував купити більше машин, комбайнів. 
Говорили про підготовку керівних кадрів для 
найголовніших виробничих дільниць господар
ства...

А вночі ііою завезли п лікарню. I більше г.Іп 
не приходно в свій невеличкий кйоінст, де 
завжди стояли снопи пшениці і жита...

Похорони влаштували в недільний день. То
ді в селі мало бути три весілля. Та музиканти 
не починали свій урочпстиіі марш. Всі оркест
ри рушили до хати голови колгоспу, і наре
чені йшли селом з усіма хліборобами аж дм 
того місця, де тепер височить обеліск на мо
гилі комуніста Івана Григоровича Драчука...

1 ось через роки я теж кладу квіти до біло
го граніту. А потім ватажок сільських комсо
мольців Микола Забурапний веде мене в кол
госпний Палац культури. Каже мені:

— Відкрили краєзнавчий музей. Є досить ці
каві документи, знахідки.

Одкривае перед! мною двері, і я о.ір.'їд^рі- 
зпаь портрет усміхненого Драчука, На френ
чі — орден Леніна, І ще фотознімки — Герой 
Радянською Союзу, генерал-майор Логвин Да
нилович Червоній, один з керівників парти
занського руху на Україні Григорій Арсентье
вич Мельник. Побачив їх, І о кімнаті, ніби 
більше стало сонця. Світло рідних, дорогих 
імен підносили мою гордість і шанобу до лю
дей з такою добрістю 1 людяністю...

Михайло ШЕВЧУК
Село Грушка,
Ульяновського району.

підтвердили розряд«
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ХОЧ БУЛИ 
МОЖЛИВОСТІ

А У Новоукраїпці та Новом нргороді відбулися класи
фікаційні змагання з вільної та класичної боротьби, в яких 
Орали участь понад 150 спортсменів з Мзлозискіпського, 
Добровеличківського. Голова пінського. Олександрійського, 
Новоміїргородського, Повоукраїнського, Устипівського та 
Кіровоградського районів. Понад 39 атлетів підвищили саою 
спортивну кваліфікацію, близько 20 
ні нормативи.

А А в Новомнргороді відбулися 
Тут закінчилася особікто-комаидіїа 
ТИВІВ фізкультури середніх 
ДСТ «Колос».

Найуспішніше виступили олександрійські легкоатлети, які 
стали переможцями у командному заліку, Спортсмени Зла- 
топільського зоотехнікуму були другими’, легкоатлети Боб- 
риненького сільськогосподарського технікуму — третіми.

Найкращі результати показали О. Константинова та 
Ф. Фомін (стрибки у довжину), М. ОЖжутеііськиІІ (ядро), 
П'ятнадцять легкоатлетів виконали розрядні норми,

змагання легкоатлетів, 
першість серед коле«- 

учбових закладів, які об'єднує

ж

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, із жовтня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 
Новини. (М). 9.45
школярів. «Співають піонер 

горни».

«Сільські жнива». (М). 10.25 — 
Художній фільм «Доживемо 
до понеділка». (М). 12.05 «-»
«Шахова школа». (М). 12.35 — 
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (,М). 1(1.05 
— «Д. І. Фонвізін». Навчаль
на передача з літератури. (М). 
17.00 — До 50-річчя утворення 
СРСР. «Для дружби відкриті 
серця». (Ужгород). 17.30 — 
Телефільм. (Кіровограл). 17.45 

50-річчя СРСР. «Народ- 
в змаганні». (Кірово- 
18.00 — «Хроніка тнж- 
(Кіровоград). 18.10 —
школярів. Олімпіада

«Флот Батьківщини». 1 тур. 
(М). 19.00 — «Союз непоруш
ний*. Таджицька PCP. (М), 
21.00 — Програма «Чаг». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня, «Російські романси у вико
нанні народного артиста СРСР 
Д. Гнатюка». (М). 22.00 —
Спортивна програма. (ЛІ). 23.45 
— Новини. (ЛІ.)

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телсвісті. (K). 11.15 — Теле
фільм «Господар білого золо
та». (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Українська література 
для учнів 8-го класу. (К). 17.00

«Я
«у/* •

— «Об’єктив». Передача для 
фотолюбителів. (М). 17.30 — 
«Ташкент-72». Міжнародний 
сімпозіум «Актор і національ
на культура». (М). 18.00 — 
Фільм-концерт «Саратовські 
дзвіночки». (К). 18.30 — «Чут
тя єдиної родини», (К). 19.00
— Інформаційна програма
«Вісті». (К), 19.40 — «Чиста
криниця». (Львів). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Вечори на 
хуторі біля Диканьки». (К). 
22.35 — Вечірні новини. (К).

- До 
жено 
град).
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Футболісти «Зірки» в чер
говому матчі зустрілися з 
полтавським «Будівельни
ком». Ця напружена і ціка
ва гра закінчилась нульовою 
нічиєю.

Тепер після 41 зустрічі на
ші земляки мають 40 очок, 
я турнірній таблиці вони на 
чотирнадцятій сходинці.

Х-Ліборобн колгоспу імені Ко- 
товського Кіровоградського ра
йону своїх односельчан, КОМСО
МОЛЬЦІВ Володимира Сялі&жті —> 
заступника бригадира трактор
ної бригади та Юрія Нетиса •— 
агронома, не раз бачили па бі
гових доріжках, легкоатлетич
них секторах. Юнаки успішно 
складали норми і вимоги ново
го комплексу ГПО.

Фото Ю. ЛІ ВАШ ВИКОВА.

СУБОТА, 14 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ко
льорове телебачення. Гімнас
тика для всіх. (М). 9.20 — Но- 
вини. (М), 0.30 — Концерт ор
кестру народної музики 
«Фольклор», (Кишинів). 10.00 
— На запитання телеглядачів 
відповідає голова Державного 
комітету стандартів Ради Мі
ністрів СРСР В. В. Бойцов. 
(М). 10.30 — Тележурнал
«Життя ташно». (М). п.10 — 
«Актуальні проблеми науки і 
культури». (М). 11.40 — Ху
дожній фільм «Повітряний 
візник». (М). 12.50 — «Прес-
конференція майстра виробни
чого навчання, Героя Соціа
лістичної Праці тов. ФІліппо- 
ва». (М). 14.00 — Кольорове
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з хокея: «Динамо» — ЦСКА. 
(М). 16.15 — Науково-популяр
на програма «Здоров’я». (М). 
10.45 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин». (М). 18.00 
— Новини. (М). 18.10 - Кольо-

V -• . ~~

рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.30 —
Міжнародна програма. (М), 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. «Естрадна програма для 
працівників харчової промне* 
ловості». (М). 19.50 — Худож
ній фільм «Золоте теля». 1 се
рія. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — До 50-річ- 
чя утворення СРСР. «Вітчизно 
мои неозора». (К). 22.30 —'
Ліультфільм для дорослих* 
(К). 22.50 — Вечірні новини. 
(К). 23.00 — Чемпіонат Європи 
з баскетбола. Жінки. По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
«В ефірі - 01». (К). 17.30 — 
«Старт», (К). 18.05 — «Екран
молодих». (Дніпропетровськ/- 
19.00 — Іііформац1йі«£?.’Ч’О,Ра* 
ма «ВісіІ», (К). 19.40 - «Кем
пінг «Верховина». (ЛЬвівр 
20.45 — «Па добраніч, діти-* 
(К). 21.00 - Програма «час»* 
(М). 21.30 — «Майстри мис
тецтв». (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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