
На фотої хор-ланка Пстрокарбівського сільського Будинку культури Мовіородківською району,
Фото В. КОЕПЛК\.

В ЗАПАСІ
Комсомольсько - моло

діжна зміна в механо
складальному цеху Олек
сандрійського заводу під
йомно-транспортного об
ладнання створена недав
но. Колектив, очолюваний 
майстром, комуністом 
Ф. В. Кучзєм, став на 50- 
денну вахту на честь юві
лею СРСР.

З перших днів вахти змі
на Ф. В. Кучая перевико
нує змінні норми. В запа
сі тут уже 250 нормого- 
дин від початку року, і 
працюють есі в рахунок

останнього місяця року« 
Секретар комсомольсько? 
організації' цеху, токар 
комсомольсько - м о л о« 
діжної зміни Володимир 
Ткач йде з випереджено 
ням на 434 нормогодини« 
Не набагато відстали від 
свого ватажка групком- 
сорг Ніна Юрчук, комсо-> 
мольці Георгій Лисечко і 
Олена Притула.

А. ЗАХАРЧУК, 
секретар комсомоль
ської організації Олек
сандрійського заводу 
підйомно - транспорт
ного обладнання.

{ЗВЕРНЕННЯ
і УЧАСНИКІВ ВСЕСВІТНЬОЇ ЗУСТР1ЧГ 
ТРУДЯЩОЇ МОЛОДІ ДО РАДЯНСЬКОЇ 

МОЛОДІ З НАГОДИ
50РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ СРСР

Юнаки і дівчата Радянською Союзу!
Ми, учасники Всесвітньої зустрічі трудящої молоді, шле

мо вам, усьому радянському народові палкі поздоровлення 
з нагоди 50-річчя утворення Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік, першої в світі багатонаціональної дер-, 

і жави робітників і селян.
Поїздки, які ми зробили по союзних республіках, зна- 

, йомство з умовами життя, роботи, навчання і відпочинку 
радянської молоді, відвідання промислових підприємств, 
колгоспів і радгоспів, численні зустрічі з різними катего
ріями молодого покоління Країни Рад показали нам зрос
таючу роль, яку відіграють радянські юнаки і дівчата в 
господарському і культурному будівництві, в житті радяи- 

і ського суспільства.
Працюючи на благо своєї Батьківщини, ви вносите тим 

' самим важливий вклад у боротьбу трудящої молоді світу 
проти імперіалізму і експлуатації, за - права молоді, за на
ціональну незалежність, соціальний прогрес і мир.

.Ми висловлюємо вам, ВЛКС.М і КМО СРСР щиру подя
ку за велику роботу по забезпеченню успіху всесвітньої 
зустрічі трудящої молоді.

Ми глибоко зворушені увагою, яку виявили вам радян
ський народ і трудящі, і висловлюємо нашу вдячність за 
привітання, надіслане на адресу учасників зустрічі Гене
ральним секретарем ЦК КПРС Л. 1. Брежнєвим.

У зв’язку з 50-річчям Радянської держави ми палко 
бажаємо молоді і народам СРСР нових успіхів і звершень 
у розв’язанні грандіозних завдань по будівництву кому
ністичного суспільства.

(ТАРС).
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

(ШИЗЫ«?*
Н’^ГЛ^лпМОЛЬСЬК

ФОРУМ
ЕНТУЗІАСТІВ 
ТЕХНІЧНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ДОРУЧЕНЕ

Відбувся пленум Світло- 
водського міськкому ком
сомолу. Пленум розглянув 
питання «Завдання місь
кої комсомольської орга
нізації по зміцненню дис
ципліни і підвищенню від
повідальності комсомоль
ського активу за доруче
ну справу у світлі поста
нови VIII пленуму ЦК 
ЛКСМ України». З допо
віддю виступив перший 
секретар міськкому ком-

сомолу В. Петраков.
В обговоренні доповіді 

взяли участь секретар 
комсомольської організа
ції цеху № 6 заводу чис
тих металів С. Григор’єва, 
член міськкому О. До
нець, секретар комсо
мольської організації Кре
менчуцької ГЕС Л. Склич, 
та інші.

Пленум в розглянутому 
питанні прийняв відповід
не рішення.

НУРЕКСВЯТКУЄ
НУРЕК. (ТАРС). За 70 кіло

метрів від столиці Таджицької 
PCP міста Душанбе, в горах 
хребта Каратау народжується 
енергетичне серце республіки — 
Нурекська ГЕС. Видатну трудо
ву перемогу здобули 15 листо
пада будівники станції. На від
знаку 50-річчя утворення СРСР 
достроково поставлено під про
мислове навантаження її пер
ший агрегат потужністю 300 ти
сяч кіловат. Всього Нурекська 
ГЕС матиме дев’ять таких ма
шин.

Відбувся урочистий мітинг 
гідробудівників; 3. величезним 
піднесенням було зустрінуто по
відомлення про тс, що будівель-

ішків, монтажників, експлуата
ційників, всіх учасників споруд
ження Нурекської гідроелектро
станції сердечно поздоровна з 
видатною трудовою перемогою 
Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв.

У всесоюзній ударній комсо
мольській будові бере участь 
вся країна.

Станцію будують представни
ки 44 національностей нашої 
Батьківщини. Вони споруджують 
не тільки ГЕС, У горах їх пра
цею споруджене місто Ііурек — 
одне з наймолодших міст краї
ни, яке виросло на місці пиль
ного стародавнього кншлака 
Н орак.

Нурекська ГЕС — енергетична 
основа створюваного п респуб
ліці Південно-Таджицького те
риторіально-виробничого комп
лексу. До нього увійдуть спо
руджувані Яванський електро
хімічний комбінат, Регарськнй 
алюмінієвий завод, залізниця 
Термез — Яван та інші об’єкти. 
Ііурек дасть струм найбільшій в 
Середній Азії Явано — Обі — Кі- 
їкській іригаційній системі та 
сусіднім республікам Середньої 
Азії. Енергія Цурскського ве
летня буде найдешевшою в 
країні.

Водоймище ГЕС вмістить 10,5 
мільярди кубометрів води. Воно 
дасть можливість, зросити.близь
ко мільйона гектаріп у Таджін 
кис гані і Узбекистані,

Через кілька днів першу електро
плавильну піч Побузького нікелевого 
заводу буде поставлено на сушіння. 
24 доби погрібно для того, щоб пов
ністю висохла футеровка. 1 відразу 
після цього — довгождана плавка 
феронікелю. Будівництво першої чер
ги заводу наближається до кінця.

Днями підбито підсумки напруже
ної праці будівельників та монтажни
ків за десять місяців. За 305 ударних 
днів введено в дію чимало об’єктів 
заводу: азотно-кисневу станцію з пер
шим розподільним блоком, трубчасту 
піч № І, цех крупного подрібнення, 
цех перевантаження руди, рудник, 
гуртожиток металургів та інші 
об’єкти.

Кожен з них потребував ударної 
праці молодих будівельників. За цей 
час освоєно капіталовкладень на 448 
тисяч карбованців при плані 257.3 ти
сячі. Особливо напружену роботу вів 
генеральний підрядник — будівельне 
управління № 6 комбінату «Кірово- 
градважбуд» та спеціалізовані мон-

тажні управління тресту сЗапсріж- 
металургмзнтаж», які план по освоєн
ню капіталовкладень перевиконали 
відповідно в 3,3 та в 4,3 раза.

Для того, щоб досягти таких ре
зультатів, потрібна була чітка праця 
всіх бригад цих організацій. І ому і 
не дивно, що одними з кращих ви- • 
робничих колективів визнано бригади 
монтажників СМУ-200 Володимира 
Шмаровоза, арматурників Омеляна 
Велита та теслярів-бетонннків Аксеп- 
тія Деркача з Побузького БУ-6. За 
жовтень монтажники Шмаровоза ви
конали роботи, які оцінюються більш, 
ніж в дев'ять тисяч карбованців при 
плані 5040 і зекономили матеріалів 
на 320 карбованців. Бригади Омеляна 
Велита та Аксешія Деркача викона
ли місячні норми на 133 та 127 про
центів.

Це — зразки праці комсомольсько- 
молодіжних колективів, їх трудові 
дарунки славному ювілею — 50-рі ічю 
Союзу PCP.

м. М АЙСТР EH KO.

ПЛЕНУМ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МІСЬККОМУ ЛКСМУ

Відбувся пленум Кіровоградською міськкому комсомолу. Пленум 
розглянув організаційне питання. Пленум звільнив від обов’язків 
першого секретаря і члена бюро міськкому комсомолу Руднева 
ІО. С. и зв’язку з переходом на іншу роботу.

Першим секретарем міськкому ЛКСМУ обрано СКЛЯПНЧЕНКА 
Миколу Кириловича.

В роботі пленуму взяли участь другий секретар Кіровоградсько
го МК КП України А. Д.СУХАЧОВ та перший секретар Кірово

градського О К ЛКСМУ М. Г. ГАЙДАМАКА,

Щороку молодшає садиба радгоспу «Маріампольськнй*, що в Петрівському районі.
На фото: центр садиби, Фото’ А. БУДУЛАТЬЄВЛ,

ТВОРЧОСТІ
На Україні діє понад 

13 тисяч первинних ор
ганізацій Всесоюзного 
товариства винахідників 
і —раціоналізаторів, що 
об'єднують 1 мільйон 
240 тисяч членів, серед 
яких є чимало молодих 
виробничників. Новато
ри вносять гідний вклад 
у дальше прискорення 
технічного прогресу в 
усіх галузях народного 
господарства, змагають» 
ся за створення в дев’я
тій п'ятирічці триміль
ярдного фонду еконо
мії за рахунок впровад
ження у виробництво 
технічних новинок. До 
цього фонду вже вне
сено більш ЯК МІЛо ярд 
карбованців.

Ці факти наводилися 
на третьому українсь
кому республікансько-, 
му з’їзді ВТВР, який 15 
листопада закінчив свою, 
роботу в Києві, його 
делегати обговорил«, 
підсумки творчого по
шуку ентузіастів техніч
ного прогресу, намітили, 
шляхи поліпшення ді
яльності організацій то® 
вариства.

З великою увагою, 
присутні заслухали при« 
вітання Центрального 
Комітету КГі України; 
третьому Українському, 
республіканському з’їз« 
дові Всесоюзного юва« 
риства винахідників і ра* 
ціоналізаторів, яке ого« 
лосив член Політбюро^ 
секретар ЦК КГі Україч 
ни О. А. Титаренко.

Обрано новий склад 
Української республі
канської ради і ревізій-« 
ної комісії товариства.

У роботі з'їзду взяли, 
участь кандидат у члени. 
Політбюро ЦК КП Укч 
раїни, голова Українсь« 
кої республіканської 
ради професійних спіч 
лок В. О. Сологуб, пер« 
ший заступник Голови. 
Президії Верховної Рач 
ди УРСР С. О. Стецен-: 
ко, заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР, 
О. О. Бурмистров, пер
ший секретар ЦК 

' ЛКСМУ А. М. Гіргнко« 
керівники ряду респуб
ліканських міністерств^ 
відомств і організацій«

(РАТАУ). .
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/(ЧТО, як закінчив Микола восьмиріч- 
* ’ «у, вже було твердо вирішено: пі
ти о тракторну. Мати, та перечила,- 
мовляв, малий ти, Миколо. Закінчиш 
десять класів, тоді воно видніш буде.

Один він у матері. Виростав без 
батька, ну й, звісно, мати є мати... Дуже 
хотілося, щоб її дитина в інституті на
вчалася. Студенти, коли приїжджають 
з міста, завше при краватках. А трак
торист, що?І Знай — від солярки одіж 
прати. Та й в школі, кажуть, до науки 
смак має Микола неабиякий. Так ду
мала мати.

А він, Микола, вирішив: будь-що 
правуватиме трактором і ще доведе 
сзоє. Нічого, що будуть невдачі.

Отож десь на третій день після ви
пускного вечора пішов до секретаря 
партійної організації Віктора Федоро
вича. Не скажеш, щоб Микола за сло
вом в кишеню лазив, або був з лякли
вого десятка, але в ту мить, усе зазда
легідь завчене якось вилетіло. Секре
тар побачив, що хлопець розгубився, і, 
приховавши смішинку в очах, запросив 
сісти. Розпитав про намір хлопця і в 
кінці розмови:

— Хороше маєш бажання, • хлопче. 
Тільки пошлемо ми спочатку тебе на 
навчання в училище механізації...

— Що тут думати, — схвильовано, 
почав Микола. — Піднімемо зсе село 
від малого й до старого, організуємо 
чергуоальні бригади, і, як проясниться,— 
перевертати покоси. А інакше — хліб 
пропаде.

Другого дня Микола сам бігав у 
кожну хату загадувати до людей, роз'
яснював, в чім справа. До колосочка 
перевернули валки. Як зимно було пе
ред тим на душі: боялись, що пропаде 
хліб, — а воно, дивись, ще н врожай 
на славу. По 40 центнерів на круг взя
ли з цього поля.

118.

ДОПІРУ Микола прийшов з роботи. 
Освіжився холодною водою прямо 

з криниці, і всією /лати,

18. НАРИС
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ШУБА

КІМНАТІ туманіло од цигаркового 
е диму. Хвилин кільканадцять — ке-
рвонапружене мовчання. І тих, що 
більше, як чверть віку на тракторній, і 
що тільки-но зі шкільної парти. Як зби
рати без втрат?...

Що не кажіть, а таки складним ви
дався на погоду цей рік. було оце 
прояснилося, то хлопці враз поклали 
у валки усе стодвадцятигектарне поле, 
а тут тобі, як назло, задощило. Скіль
ки разів комбайна виганяли, на поле, 
шнек забивається, і хоч ти що роби, а 
не вмолотиш.

— То що ж будемо робити, — по
рушив тишу бригадир тракторної Г. І. 
Коломієць. — Миколо, що ти скажеш?

— Рятувати будемо хліб, а що ж.
— Рятувати, то рятувати, але як? — 

загомоніли.

чарку,

Чимось 
дозірли-

Миколо, що тц скажеш?

дружина Валя та трирічний син Віталик 
— сіли вечеряти. Коли це в двір при- 
бігла Ганна Ляховіцька. Сльози горо
хом котяться і слова не може вимо
вити. Чув Микола, живеться Ганні не з 
медом. Чоловік полюблюваз 
майже щодня сварки.

Запросили гостю до столу, 
близьким, давно знайомим і
вим повіяло від оцієї злагодженої сі
м’ї Сологубіа. І Ганні стало навіть со
ромно чомусь, як поду.мала, що вона 
лише перед цим хотіла сказати. Мов
ляв, не буду я з ним жити і край, і сама з 
двома дітьми проживу. Про все, що 
давно накипіло, розповіла Миколі і 
просила поговорити з чоловіком.

Невідомо, що то була за розмова, 
мабуть, справді чоловіча, бо Кирила,

чоловіка Ганни, мовби хтось «пошеп
тав»: кинув випивати, зовсім по-іншому 
зажилось. І сваритись більше не сва
рились, і про дітей турбота більша. А 
Микола опісля став бажаним гостем у 
Ляховіцьких.

І не в одній сім’ї завдяки йому, як 
депутату 
злагода, 
особливий 
ських, і чи то з природи даний, а, ско
ріше, від уваги до людей, до життя.

Або таке. Задумали в селі збудувати 
громадську криницю, 
дівельного не стачає. 
йон поїхав, аж до 
В. В. Чучка, розповів 
сельців. І невдовзі 
ліс.

Такий він в усьомуг як надумав що 
зробити — недоспить, а доб'стьс» 
свого

Знають Миколу Сологуба ще, як і 
прекрасного спеціаліста. Він, наче 
душу людини, техніку розуміє. Мину
лого року одержав був новенького 
«Т-74» Володимир Однорал. Недавно 
він на тракторі, досвіду бракувало. З 
агрегаті раз по раз шланги гідросисте
ми рвалися. Микола 
гулюваз перепускні 
все до ладу-

Миколин комбайн 
працює, що годинниковий 
справно. Тож одразу 
робота. Якщо пройтися вслід за ком
байном, бодай однієї -зернинки не знай
деш. І від інших цього вимагає.

Розповідають, побачив якось Мико
ла, що стерня висока, в коліна, і зерно 
слідом в колосках лишається. Нездогназ 
він комбайна і до недбайливого:

— В тебе совість є? Хоч би ж встаз 
та подивився на свою роботу.

Вилаяв добренько, що той довго ще 
раки пік, і дав зрозуміти: з ним цяць
куватися довго не будуть. Він тримає 
першість у соціалістичному змаганні. 
За працю сумлінну неодноразово гра
мотами обкому та райкому комсомолу, 
правлінням колгоспу нагороджувався. 
Одержав медаль «За доблесний труд». 
ТГ АЖУТЬ, у селі кожен у 8сіх на ви-

4 ду. І якщо хочеш знати про лю
дину, спитай корінного жителя — про 
все, все буде розказано. Той буває на

районної та сільської Рад, 
Є з Миколи Сологуба отой 

«ключик» до сердець люд-

А матеріалу бу- 
То Микола у ра- 
голови райради 
про задум одио- 
зааезли цемент,

допоміг — еідре- 
клапани, і тепер

завше «на мазі» і 
механізм, 

видно, де його

гЧ - у

На фото: приміщення евп- 
нофабрнки колгоспу ім. Ле
ніна Долинського району.

Фото В. КОВПАКА.

ЦАВРЯД чи знайдеться 
иі в нашому районі таке 

підприємство, на якому б 
поруч з українцями ие 
працювали росіяни, біло
руси, молдавани, литовці, 
башкири, люди інших па- 
ціональиостсй.

ЩОДЕННО прохідну До
линського цегельною 

заводу проходять понад 
250 робітників. З них 200 
українців, 34 росіянина, 
6 білорусів. Є латиші, осе
тини. Інакше кажучи, за
водський колектив — це 
справжня інтернаціональна 
сім’я. І, як у дружній сім’ї, 
інтереси тут загальні. Сьо
годні —- це успішно 
лювати в життя плани 
в’ягої п’ятирічки.

— Нашу цеглу можна 
побачити на багатьох бу
довах як України, так і ін
ших союзних республік, —«

втІ- 
де-

м

ВОНИ 
очолюють 
ПЕРВИННІ '

роботі людина, 
як людина, а 
вдома — не 
питай. Інший — 
навпаки.

Коли поспи
тав у райко
мі комсомолу 
про найкращого виробничника, то 
відповідь була про нього, Миколу Со
логуба: «От, де хлопець. Він, дк і ком
сомольський секретар завзятий, він і 
по справах депутатських встигає. Реко
мендуємо його секретарем на позий 
строк».

Технікум недавно закінчив. (Мамина 
мрія). Грамоти обкому і райкому ком
сомолу. Медаль «За трудову доблесть».

Секретар парторганізації про Миколу 
— коротко і на рідкість влучно: «Ми
кола а усьому твердий». Такої ж думки 
комбайнер Василь Сабашков, шофер 
Іван Коваль: настирливий, справедливий. 
Твердий.

IV,—
1? ОЛИ вперше зустрівся з Миколою 
' Сологубом (він саме фарбував ок% 

ремі деталі комбайна), то вловив такс^ 
про що не говорили його товариші. 
Лагідна усмішка. Приємне обличчя. 
Якась доброзичливість, коли з перших 
двох-трьох фраз одразу впізнаєш «сво
го».

Говорили про справи комсомольські, 
роботу, плани на майбутнє. Про себе 
розповідав мало, а здебільшого про 
комсомольців, яких в організації, очо
люваній ним, двадцять шість. Про пе
редових механізаторів Андрія Конова
ла та Віктора Рудя, шофера Володи
мира Дудника, тваринниць Валю Сави- 
цьку та Милю Хащевську...

...У дипломній вкладниці лише дві 
оцінки «добре». Останні — «відмінно».

— Отже, колгосп має дипломрвано- 
го спеціаліста, — кажу... ;г ,

— Двічі дипломованого, — пожарту
вав Микола. — В інституті думаю навча
тися. Як мама хотіла...

О. МІЩЕНКО.
Колгосп «Дружба».
Новоархангсльський район.

говорить головний інже- 
заводу С. Т. Черно- 
Часто одержуємо за

мовлення з Грузії, При
балтики, Молдавії, Білору
сії. Наші робітники їздили 
на навчання в РРФСР. 
Цього року, наприклад, 
успішно закінчивши Сверд- 
лоаську технічну школу, з 
посвідченнями спеціалістів

ки, про яку говорилося на 
XXIV з’їзді КПРС, відправ
лено 4 мільйони 870 тисяч 
штук високоякісної цегли.

Тісні зв'язки підтриму
ють виробничники і з ор
дена Леніна будівельно- 
монтажним трестом «Чор- 
номоргідробуд».

Долинський цегельний 
завод — підприємство-по- 
стачальник. Але з нарощу-

повернулися на завод шо- 
фер-екскаваторник Мико
ла Бойко, екскаваторник 
Микола Мигач, черговий 
електрик Іван Санжароз. 
Нині там набуває спеціаль
ність машиніста екскавато
ра Андрій Жакун.

Цегельники гордяться 
тим, що стіни ударної ком
сомольської будови —• ГІо- 
бузького нікелевого заво
ду —- зводяться з їхньої 
продукції. Тільки протя
гом 1970—1972 років на 
пускову будову п’ятиріч»

ванням те/лпів виробни
цтва, з впровадженням 
нової техніки він часом 
дає замовлення іншим за
водам. Тоді завдання ко
лективу цегельників допо
магають виконувати тру
дящі багатьох союзних 
республік. Наприклад, ми
нулого року бригада сан
техніків з братньої Мол
давії спорудила у форму
вальному цеху притоко- 
витяжну вентиляційну си
стему. А регулятор елек
троенергії для наї вигото
вив Краснодарський завод

«Спецелектром о н т а ж». 
Електромотори і двигуни 
для пресів і глиноміша

лок надіслали цегельникам 
робітники Московського 
заводу електроприладів 
З столиці Вірменської PCP 
Єревана надходять елек
тровироби.

На кожному кроці за
водчани бачать плоди до- 

заіду- 
Сьогодні 

8а- 
Семено- 

Прога- 
працює 

бульдозе- 
виготозле- 

ному на Волгоградському 
транспортному заводі іме
ні Ф. Є. Дзержинського. 
З заводського кар'єру до
ставляют формувальни
кам глину мотовози, 
сконструйовані машинобу
дівниками Російської Фе
дерації. Завод імені Ли- 
хачова надіслаз нещо
давно шість автосамоски
дів «31Л-130».

Дружний колектив тру
диться на заводі. Немає, 
мабуть, тут людини, яка б 
не знала росіян змімаль-

помоги 
сіль, 
росіянин 
СИЛЬ 
вич 
сов 
на 
Р’г

ницю цегли В. Г. Ковален
ко, кочегара О. М. Мака- 
чова, вантажника А. П. 
Мотасова, білорусок ви- 
ставницю випаленої цегли 
М. Ф. Геріну, садчика цег- 
лн-сирцю 3. М. Логіну, 
транспортувальника - від
катника Є. С. Пастухову. 
Вони своєю багаторічною 
ударною працею примно
жують здобутки колекти
ву, з них беруть хороший 
приклад молоді виробнич
ники.

Партійну організацію 
підприємства очолює та
кож росіянин син орен
бурзьких степовиків в. А. 
Задорожнєв. Передовою 
зміною формувальників 
керує росіянин, заступник 
секретаря комсомольської 
організації Микола Суро- 
викін.

Якби сьогодні складали 
анкету колективу заводу, 
в графі — ■ '
стояло 
нальний.

національність
б — інтернаціо-

С. МАТ УСЯК, 
позаштатний корес
пондент еМолодого 
комунара».

м. Долипська,

Нові І
надходження

Домашні бібліотеки міцно 
ввійшли в наш побут. Влас
ники їх мають змогу знову 
поповнити свої зібрання, Кіг 
ровоградський мага?нй по«- 
редплатпих видань, маразкг 
ни Олексдндрії, Зійм‘янкиі 
Світловодська. рЬоі-ттаїчиїі | 
селищ Паятаївкн і Днмит4 | 
рового приймають передплат | 
ту та вручають передплат- І! 
никам такі витання:

«СЛОВНИК УКРАЇН- І 
СЬКОІ МОВИ» в *.0 томах І 
(вийшли 1— 3 томи): «ХУ- 5 
ДОЖНИКИ НАРОДОВ 
СССР» — бібліографічний і; 
словник в 6 томах (1—2 то- |і 
мн): Л. СИМИРЕНКО. «ПО- і 
МОЛОГІЯ» (перший том 
тритомного видання): «ДРЕ
ВНЕКИТАЙСКАЯ ФИЛОСО
ФИЯ» V 2-х томах; «ЭКО
НОМИКА И ПОЛИТИКА 
СТРАН СОВРЕМЕННОГО 
КАПИТАЛИЗМА» о семи 
книгах та ін.

Р. КОЖУХАР, 
завідуюча магазином 
передплатних видань. —А

«КОРОЛЕВА» 
В ЖУРАВЛИННІ

Постановку комедії 
Юрія Мокрієва «Коро
лева тюльпанів» здійс
нив Журавлинський 
сільський будинок куль
тури. П’єсу поставив ху
дожній керівник Леонід 
Янчук.

Гра самодіяльних ак
торів сподобалась гля
дачам. В залі чувся ве
селий сміх, оплески. Це 
аплодували Ларисі Мо- 
гиленеиь, яка зіграла 
роль Ліни, шоферу 
Олександру Шкуровсь- 
кому, Анатолію Руса- 
иовському та Івану 
Швецю, молодій доярці 
Надії Камінській,

Головку роль — «ко-, 
ролевя тюльпанів» Вар
вари Гирик впкопаля 
літня колгоспниця Полі
на Загородки.

Л. ПОЛІЩУК.
Головааівський район1.

Ж



- IS листопада 1912 року „МОЛОДИИ КОМУНАР» З стор.

Фото В. КОВПАКА»

Цих днів довго чекали само
діяльні артисти« І ось — третій 
тур фестивалю«

На фото: вгорі — жіночий во
кальний ансамбль «Прялі» 
Мартоіванівського сільського 
будинку культури Олександрій
ського району, внизу — хор 
Палацу культури «Ювілейний» 
м, Новоукраїнкн,

ТРОЛИ відкрилась завіса, мов вишиваний 
рушник простелився. То вишикувався 

хор колгоспу «Маяк» Знам'янського райо
ну. Ще диригент тільки вклонявся гляда
чам, а в повітоі вже чулось, як народжу
ється пісня. І раптом виплеснула в зал;

«Світи, «Маяк» наш, величаво — 
Колгосп здобутків трудових. 
Хай промінь твій горить яскраво 
В серцях трудівників твоїх!

'Лунала пісня, створена в колективі.
Якось В. Г. Черкас, прийшовши па за

няття, прочитав свого вірша.
— От би музику написати! — загомоні

ли учасники хору.
І за словом — діло. Через кілька днів 

хористи розучували нову пісню, яка у про
граму обласного фестивалю конкурсу само
діяльного мистецтва на честь 50-річчя утво
рення СРСР так і увійшла під назвою ьСві- 
ти, «Маяк» наш, величаво».

Але не було потім. Спочатку ж... Секре
тар парткому колгоспу П. М. Кондратенко 
представив хористам нового керівника:

— Григорій Андрійович Палій. Закінчив Кірово
градське музичне училище. Має досвід роботи.

— Цей оперних арій вчитнме, — ие одні, по-

Конкурс «Моя Батьківщина»
думки.

І ніби у відповідь:
— Будемо співати. Тільки ось що. Не так. як у 

«арі імені Верьовки. А так, як співають у вас. у 
ТрепівпІ. Хіба, тільки дещо краще і, звичайно, 
грамотніше.

А потім:
— Хотілось би послухати вас. Можливо 

виконаєте? Те, пто найбільш до вподоби.
Вмовляти не довелось — відразу сокови

тий альт повів:
Ой, чий то кінь стоїть...

Григорію Андрійовичу подобалась ця не
вимушеність виконавців, їх закоханість у 
пісню. Відчув він: і тут співають по-своєму. 
То було підтвердженням його ж спостере
ження, що у різних колективах пісня на
буває свого забарвлення.

Щозаняття число учасників збільшува
лось. Постійними відвідувачами їх стали 
молоді дояркп Галина Коисак і Людмила 
Сіроклин. телятниця Марія Лужанська, 
медппацівник Олександра Кривенко, слю
сар Леонід Ямковий, літні кранівники А. А. 
Машковськнн, В. Г. Дружиніна. пенсіонер 
Олесь Маркіяиович Кравченко. Влились у 
хор і група вчителів місцевої школи на чо
лі з директором.

— Сором признатися. — пригадує Анатолій Ми
колайович Коонеео, староста хору, — але на пер
шому турі фестивалю виступали в позичених. 
(Це він про костюми). А тепер — погляньте. Гри 
з лншнім тисячі карбованців виділило правління, 
щоб одяг ги для снени наших хористів.

Минали дні В репертуар хору увійшла «Пісня 
про Леніна» М. Фінаровського, білоруська «Руш* 
«яки», пісні, які були записані тут. у ТрешвцІ, * 
Оброблені для хооу Григорієм Андрійовичем —• 
«Віє вітер, віє буйний», «Стоїть гора, гора»...

...Виступ закінчено. Поки шо рано гово
рити. яке місце посядуть співаки із колгос
пу «Маяк», чи посміхнеться їм призове міс^ 
Це. Бо на конкурс з’їхалясь кращі хорові 
колективи області. Але обличчя учасників 
світиться радістю. Вопи відпули. шо вис
тупили успішно. „ Л

— Хор яаіп —• народжений фестивалем, 
ніби підсумовує секретар парткому. —

'Але, не тільки для того, шоб виступи і и на 
фестивальному концерті. Нас вже чули 
односельчани, глядачі у Дмптровському 
будинку культури, у Знам янському клу м 
Залізничників. То було ного народженням. 
’А попереду — зр:-.сгь” кумднський

Колгосп «Маяк», 
Знам'янського району.

Георгій ПОЗНЯК

ОТЧИЙ КРАЙ
Берізка і клен біля хати.
А ген через степ — лісосмуга, 
Ще далі — шумлять 

різиовіттям
Веселі гаї і ліси...
Он хутір маленький в долині, 
Я в ньому на світ народився. 
А он за горою квітує 
Велике і гарне село...
Мін батьківський краю 

щасливий,
Мене ти гойдав у колисці, 
Навчав мене грамоти в школі, 
Учив Батьківйину любить...
До тебе я піснею лину, 
Повітря твоє я вдихаю.
До тебе грудьми припадаю, 
О, земле моя дорога!

Долииський район,

Юрій ФРЕНКЕЛЬ

Слово
про
Світловодськ
Ти даруєш трудовому люду 
Щирості і сонця світлий 

сплав ■==>
В кожній твоїй вулиці 

й споруді 
Жевріють краплиноньки тепла. 
Тут розквітла сила парубоцька 
ГЕСу й моря, радості й добра. 
Не любить не можна 

Світловодська, 
Як ве можна не любить 

Дніпра,

його пісня в трудовому леті 
Навкруги вітання шле палкі, 
І джерельні роздуми поетів 
Неспокійно дивляться з рядків. 
Світловодськ не може 

постаріти — 
Він в будовах, вічно молодий. 
Дума Леніна у кожнім серпі 

світить 
І єднає трударів ряди. 
Ранок міста — в співі 

солов'їнім.
Ген курличуть кранн-журавлі. 
Під зорею рідної країни 
Ти квітуєш щасно на землі.

м. Світловодськ.

Чи буяють квіти, чи морози, 
Знаю я: з дороги не зіб'юсь. 
Всі путі до тебе, в сніг

і в грози — 
Всеодно до тебе повернусь. 
...Я такий, нітрохи не змінився, 
Де б не жив і що б я не робив, 
Б’ю чолом землі, де народився 
І де перший крок на ній зробив.

II.
Розквітли яблуні рожево, 
Немов коханої слова,
И здається: сну чарівне мово 
Над пашим садом повіва. 
Щасливий сад! Він тягне

вгору — 
До сонця квітчані гілки, 
Щоб в осінь, теплу І прозору, 
Віддать нам яблука дзвінкі. 
Так я тягнусь до Батьківщини, 
їй всі чуття віллам сповна. 
А треба’буде — я загину, 
Щоб не загинула вона.

м. Кіровоград.

ШАНОВНІ читачі! Письменник Олександр Мотор
ний запропонував редакції нашої газети початок 

нової повісті про молодих сучасників, їх життя і 
працю, думи і прагнення, навчання та вибір доріг у 
житті. Герої цієї повісті -- ваші ровесники, сільські 
і міські хлопці та дівчата, вони кохають одне одно
го і буває сваряться, переживають радість перемог і 
сумують під невдач, вершать щоденні непомітні тру
дові подвиги, в їх серцях, киплять пристрасті, їх жит
тя сповнене творчого буяння. Але повість тс не напк- . 
сана. В першому розділі, ми знайомимося тільки з , 
двома основними героями. Ми ще не знаємо навіть, 
як їх зовуть, звідкіль вони і що роблять, а відчува- > 
ємо: щось сталося в їхньому житті, якісь пристрасті 
киплять у їхніх серцях. В наших героїв, безперечно, 
є батьки, рідні, друзі і товариші, ідейні наставники, 
ветерани праці і війни, з яких можна брати прик
лад. „Життя наших героїв кипуче, натхненне, зразки 
його щоденно бачите в себе в селі, в бригаді, ланці 
на заводі, в установі, в школі, інституті.

Давайте спільно, дорогі читачі, продовжимо цю по
вість про ровесників. Кожен з вас може стати спів
автором повісті. Як, па вашу думку, будуть розгор
татися події далі? Чим були сіривожені герої? Коли, 
і де вони зустрінуться знову? Що їм доведеться пе
режити? Які імена в героїв?... На багато питань 
треба відповісти нам спільно, долю кожної дійової 
особи продумати і уявити. А головне — описати все 
так, як є воно в житті.

Отже, чекаємо від вас продовження, листів і про
позицій. Кращі продовження будемо друкувати з га
зеті, зазначатимемо Імена авторів^ Згадаємо І тих, 
хто дасть цікаві пропозиції щодо розгортання сюже
ту, змалювання героїв.

РОВЕСНИКИ
Погожою ОСІННЬОГО дня 

рівною степовою дорогою по
над кленовими лісосмугами 
мчала вантажна автомаши
на. В повному кузові пломе
ніли янтарем качани куку
рудзи. Обабіч стелилася гус
та зелена озимина, вкочена 
дорога аж дзвеніла під ко
лесами, і машина, то спуска
ючись у вибалки, то підій
маючись на узвишшя, мов 
би пливла по хвилях.

Літній шофер, попихкуючи 
цигаркою у відкрите віконце 
кабіни, оіс машину пінно, 
спокійно поглядав уперед. 
Відкрита траса пустувала, І 
він все надавав І падавао 
газу.

Раптом на злеті в лошин- 
ку. де край дороги стояла 
кам'яна криниця з дубовими 
цямринами, прямо Із-за де
рев на засипане листям обіч- 
чя вихопилась дівчина з че
моданом І вузлом. Вона нас
тійно «заголосувала» рукою:

— Ей, візьміть!
Шофер по встиг відразу 

загальмувати, машина за
скрипівши. ще пробігла кіль
ка метрів І зупинилась тро
хи поодаль під просілка з 
вказівним знаком: «Яблуне
ве, 2 км.» Дівчина підхопи
ла важку свою ношу, загля
нула до кабіни.

— Дядьку, візьміть!
Була вона надто розпіаоі- 

ла від швидкої ходи. З-під 
барвистої хустини вибилося 
біляве шовковисте ВОЛОССЯ, 
поли світлого плата позпах- 
нені. рукава закочені, за 
кожним ривком подиху здій
малися повні груди.

— Чи тобі аптобуса Нема, 
що поєні прямо під колоса? 
— сувооо запитав шофео.

— Автобус тільки ввечері 
прийде, а я поспішаю, — 
пояснила дівчина, трохи пе
редихнувши. — Візьміть.

— Всі тепер спішать, — 
знову обізвався шофер. — 
Спішать на роботу і з робо
ти, спішать в гості і з го
стей...

Він пиПпіоа з кабіни, обій
шов машину; заглянув до 
мотора, а тоді висадив паса- 
жіючину ношу на кузов, 
вмостив усе мінно під бор
том І сказав:

— Ну, сідай, де ж тебе 
подіти.

Машина знову рушила. Від 
утоми дівчина відкинула го
лову на спинку сидіння. Во
на відповіла шоферові на 
кілька запитань. сказала, 
хто вона 1 звідкіль, а потім, 
заколихана швидкою їздою, 
тихо задрімала. «Мабуть, п 
далеку дорогу зібралась». — 
подумав шоіЬеп. притишуючи 
машини пп вибоїнах.

Незабаром показався рай
центр. ІІо селище розкину
лося по обидва боки невели

кої степової річки. Зараз, піс
ля кількох рясних дошіо, бе
реги її наповнились, річка 
розлилася плесами, заюпила 
трав'янисті луги. За річкою, 
на гопі — великий цукроза
вод, ближче, біля залізнич
ної станції, височіла чотири
кутна ееисі елеватора.

Коли машина, спустившись 
згори, загуркотіла по широ
кому мосту, дівчина враз 
стрепенулась, зніяковіло ус
міхнулась, мов би вибача
ючись за свій настирний 
сон, і попрохала:

— Станете, буді. ласка, 
біля автобусної. — Вона ді
стала з гаманця гроші, але 
шофер попередив жестом, 
щоб заховала.

Що чого не було, — 
буркнув вія.

Поміг зняти ношу, ВІДНІС , 
на тротуар

— Щасливої
— Спасибі.
Незабаром дівчина в ка

сирки біля віконця брала 
.квиток на рейсовий до облас
ного центру. До відходу за
лишалося ще з чверть годи
ни, І пасажирка підійшла 
до газетного кіоска. попрока- • 
ла конверт, а потім тут же, 
діставши з сумочкн ручку І 
вирвавши листочки з блок
нота. стала писати. Щось 
закреслювала, задумувалась, 
пооловжувала .знов. Нареш
ті, есе засунула в конверт, 
заклеїла І опустила в пош
тову скриньку, яка висіла 
біля входу.

1 наче зітхнула.
Тут обізвався гучномовець:
— Громадяни пасажири...
Дівчина потягла свою но

шу до великого блискучого 
автобуса, голій якого уже не- 
теопляче сигналив.

За кілька хвилин після то
го. як автобус відчалив віл 
опустілого перону, по авто
станції підкотив на запиле-- 
йому мотоциклі молодий чо
ловік По замасленому одя
гу можна було взнати в ньо
му механізатора, можливо, 
механіка чи бригадира. Та
кій люпині повозиться чима
ло їзоитн по степу, І тому ,. 
ВІН ЗОПЯГІ|ЄН«Й С.ЛМС для ньо
го — в теплій куртні з пух
настим коміоом. п заячій 
иійппі-уіпяниі, пппеох якої 
топом Не злглуніуючі: мо- 
тоіп'к-я. ппиїжпжіій побіг по 
дисч-тчепа.

— р-Пгл-ий пішов?
— ЛІіплп.
— Давно?
Хтось Із присутніх показав 

рукою за піку, що звивалася 
розлг.гою петлею Там, на да
лекому косогорі, ше маячів 
блискп-пипч,і .ппйиеп. пл-лю- 
ЧИ ЦІ зйом.

— Он!..
Ч0"0В>Ц. ЯК ЗАВЗ«Пий веп- 

тпник. пілрл.зу стрибнув на 
СВОГО РОЗГАРЯЧІЛОГО коня і 
лав газу. Ня ближньому ро
зі вія»<уло сизим димком, і 
МОТО”"КЯ ПОМПЯВСЧ ВУЛНПП- 
МИ СПЛЦШД П ПОТОПІ МЯ1ПИ11. 
шо й'поп по зляплу й сле- 
ватооа. Обмінюючи їх. він 
ВИХОПИВСЯ НЯ рбгл ДЖОНУ ТО
ПОЛЯМИ ЛОПОТУ. Мптпп ГУВ 
як оса. І мотопнкл миготів. ' 
між дерев, нячо блискавка. І 
Та за гппою асваактову по
рогу пеоесікпля залізниця. ! 
раптом за сотню метрів Пе- 
оед мотоциклістом ип пере
їзді сп-тпахнуп червоний вог
ник • ОПУСТИЛСЯ ПО"ПГЯТ«Й 
шлагбаум.

Довго тягнулися хвилина 
за хви"ипою. а поїзд все не 
йшов. Плоєшті, з-за повопо- 
ту висунувся пажк«ій состав. 
І безкінечною стрічкою по
тяглися влюпи впереміжку 
з цистернами та платформа
ми. Тільки колеса все ішко- ! 
ТІ"1І і цокотіли.

Але ось цокіт затих, І чо
ловік готовий був рпанути 
вперед, проте вогник не гас, 
шлагбаум не піднімався. Шо 
минуло кілька хвилин, І ко- 
леса ззнокоііли п зворот- ■ 
ньому напрямку — пішов ■ 
зустрічний, теж довгий 
важкий.

Кола нарешті, переїзд 
звільнився, наздоганяти нв- 
тобуса було вже пізно. Мото
цикліст круто розвернуисв і 
помчав назад. В центрі зу
пинився. Зайшовши до ка
фе, важко ctp у кутку до-і| 
СТОЛИКА

(Продовження папщЩгьЬ: І
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У СІЧНІ 1972 року в газеті «Молодий комунар» було надру
ковано замітку Л. Кучмаїри «Марія співала «Землянку»< 

І В той час «червоним слідопитам» Люшнезатської восьмирічної 
школи не було відомо, де похований майор Козубський. не зна
ли навіть його імені, не знали точко імені його подруги. Тепер 
«слідопитам» стало відомо, що майор Василь Варфолсмійовнч 
Козубський похований в братській могилі м. Кіровограда. Пого 
подруга Антоніна Василівна Корягіна зараз живе в м. Нижньо
му Ломові Пензенської області. Пише «слідопитам». В пошуках 
Нам допомогли читачі газети «Молодий комунар», колишні вої
ни 95-ї гвардійської стрілецької дивізії. Розшукали також р'дннх 
В. В. Козубського. Вони живуть у Вінницькій області. Надісла- 

I лн фотографію майора.
І Одночасно їм стало відомо про подвиги колишніх воїнів 95-ї 
і гвардійської стрілецької дивізії — дігчат-комсомолок, Про них 
| і розповідає керівник загону Л. Кучмаїра,

кочасннй відпочинок. В цен- 1 
трі була вбличезна красуня- 
ялннка, притрушена снігом.

— З Новим, 1944 рокс-м, то
вариші! — почувся голос ко
мандира дивізії А. І. Алей- 
нікова. —' Попереду нас че
кають важкі бої. До Кірово- І 
града ворог підтягує все 
нові і нові сили.

1 ось — Кіровоград. Во- 
їнн-гвардійці кинулися в 
бій. Поряд з нами були дів- 
чата-медсестри. Посуворі
шало обличчя в завжди ве
селої Марусі. Вона готова 
прийти на допомогу пора
неному і, коли потрібно, са
мій вступити в бій. Іут же 
була й Антоніна Корягіна. 
саме пекло Дуся Мешкова.Он поповзла в ___ ____ ______

Винесла пораненого, і знову вперед. Ця росій
ська дівчина з Саратова, внносячи з-під вогню 
поранених, проповзла по. землі не один кіло
метр. Виносила поранених під Сталінградом і 
на Курській Дузі, під Харковом і Полтавою. 
Дуся була поранена, лікувалась у госпіталі. 
1 хоч їй не дозволяли повернутися в дивізію 
(за станом здоров’я), вона вгекла з госпіталю 
І знову була поряд з однополчанами.

# 4- <1
ТЯ ЕРЕД медпрацівниками стояло завдання 
»А не тільки винести з поля бою солдата, 
але зробити псе можливе і неможливе, щоб 
повернути його в стрій. 1 вони виконували 
свій священний обов’язок.

...З тилу посилали на фронт кров. На ампу
лах було написано: «Живи, солдат, і перема
гай фашистів».

— Я пам'ятаю ці дорогоцінні ампули, — при
гадувала лейтенант медслужбн, старша опера
ційна сестра Галина Андріївна Коберник під 
час зустрічі з ліошисватцями. А далі згаду
вала ті далекі роки...

...Це сталося на Кіровоградщині. «Летучка» 
зупинилась в селі Іванівці. Операції робили 
одразу на двох столах, а поранених все під
возили і підвозили...

рОНИ прийшли на фронт звідусіль. В 95-у 
“й гвардійську прибула українка Галина Ко
берник з Києва, росіянка Дуся Мешкова — з 
Саратова, росіянка Ангоціна Корягіна, україн
ка Дуся Дубіла, завжди весела, співуча Ма
рія Рохліна — «Червона шапочка», як називав 
її командир дивізії А. 1. Алснніков. 19-річна 
комсомолка, сільська учителька Дуся Дубіна 
під Полтавою була контужена. Коли в 1941 ро
ці відступали з цього району начіі частини, її 
в степу знайшла колгоспниця і таємно при
несла додому. Зняла з неї військовий одяг і 
почала лікувати. Сусідам сказала, що до неї 
прийшла хвора племінниця.

Дуся вилікувалась. Додому було рукою по
дати, але комсомолка вибрала інший шлях. 
Вона почала боротися з фашистами в підпіллі. 
А коли дивізія звільнила Полтаву, вона при
йшла в свій рідний 284-й гвардійський стрі
лецький полк і знову стала медсестрою, пере
в’язувала гарячі солдатські рани.

Тоді дивізія розташувалася в дісі на корот-

Нарешті останнього пораненого перенесли в 
госпітальне відділення. Смеркало. Зовсім 
близько було чути вибухи снарядів, впднілися 
спалахи ракет. Та цього не бачили і не чули 
медпрацівники. Стомлені, вони заснули. Хто 
сидячи на стільцях, .хто примостився на міш
ках з бинтами.

Раптом заходить майор медслужбн хірург 
Поплавський і санітар Рои.

— Негайно готуватися до операції живота, — 
почувся владний голос хіруріа.

Йому негайно зробили операцію, га станови
ще залишалося загрозливим. Погрібна кров. 
Така група крові була тільки в однієї сестри, 
але брати в неї неможливо тому, що недавно 
вона перенесла запалення легенів і ледве три
малася на ногах.

Хірурги зробили все, що можливо. На дру
гий операційний стіл лягла дівчина. Вона про
стягнула руку і твердо сказала: «Беріть!».

— Тобі самій потрібно було б влити кров. 
Зрозуміло?

Вона навіть не повернула голови.
— Ну, беріть же! Я витримаю.
Лікарі дивляться на пораненого. Він лежить 

тихо, витягнувши бліді руки. Ного обличчя 
покрили дрібні росинки поту. Очі закриті. Гу
би міцно стиснуті... Вій покірно чекав.

Декілька швидких звичних рухів медсестер і 
лікаря Тамари Доценко, гумовою трубочкою 
побігла гаряча кров.

Пройшла хвилина... За нею друга... третя. 
Обличчя солдата поступово починало рожеві
ти. Ось він відкрив очі.

— Стій! 500 кубиків! Досить!
Він зрозумів усе, і по його обличчю покоти

лася скупа чоловіча сльоза.
Потім побачив, як піднялася з столу мед

сестра і як в її тремтячі руки подали солдат
ську залізну кружку чаю, а хтось турбо гливо 
почав стелити їй на мішках з бинтами, щоб 
вона поспала декілька годин. Це поки все, що 
могли запропонувати донору.

А на другий день «ця сестра» разом з свої
ми товаришами знову пішла туди, де чекали 
допомоги поранені воїни. Вона так і не поба
чила того, кого врятувала. Бо війна..#

Ніхто з однополчан не пам’ятає прізвища 
сестри і пораненого солдата. Всім запам’ята
лося тільки те, що медсестра розмовляла чис
тою українською мовою, а боєнь — росій
ською...

— Москвич я, — часто повторював він...
Л. КУЧМАГРА, 

учителька, керівник загону 
«червоних слідопитів».

с. Люшневата
Голованівського району.

НА ЗНІМКАХ: ЄВДОК1Я МЄШКОВА і МА
РІЯ РОХЛІІІА,

Фото 1945 року.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 19 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Програма передач. (М). 0.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30

Передплачено До рівня
Райони на 100 комсо- минулого

мольців року
Новомиріородськнц 69 —106
Олександрійський 64
Компаніївський 60 — 98
Добровелнчківськнй 60 — 105
Кіровоградський 58 — 99
Вільшанський 58 —193
Малоьисківський 56 —457
Онуфріївський 55 — 137
Бобрннецький 55 —337
Петрівський 5-1 4-34
Новоархангельськнй 53 —210
Олександрівськніі 52 —196
Новоукраїнський 48 —248
Знам'япськнй 48 —112
Ульяновський 45 4- 3 4
Долинськнй 42 4- 49
Устннівський 41 — 191
Голованівський 40 — 93
Новгородківськнй 40 —121
Гаііворонський зо —269
м. Олександрія зо •-921
м. Кіровоград 29 — 4313
Світловодський 2« —343

Останні дні передплати. Окремі ком» 
сомольські організації вони радують. 
Досягнуто значної насиченості облас
ною газетою. В Новомиргородському, 
Олександрійському, Комп-зніівському, 
Добровеличківському з кожних і00 ком
сомольців молодіжне видання перед
плачують 60 і більше членіз Спілки.

Прикрі справи у Гайворонській, Усти» 
нівській районних, Кіровоградській, 
Олександрійській та Світловодській *лісь- 
ких комсомольських організаціях, де пе
редплатниками стала лише третя части
на комсомольців,

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
Пам’ятайте, останній строк передпла» 

ти на 1973 рік минає 25 листопада.
Передплатна ціна на рік — 2 крб. 
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Посмотри, какое небо за окном — 
На заре печаль бесследно тает в нем. 
Оно, как парус, земле досталось, 
И мы с тобой под ним плывем.

ПРИПЕВ:
Мне не надо судьбы иной,
Лишь бы травам шуметь весной,
Лишь бы день начинался
И кончался тобой.
Каждый день бывает разным на земле.
А любовь приносит радость

на крыле...

Тому, кто верит, любовь, как берег, 
Опа маяк в туманной мгле.

ПРИ ПЕВ.
А пока нам солнце свстиг с высот. 
Будет жить любовь на свете,

. будешь ты... 
Любовь — как небо, где много света, 
И нет границ, и нет черты.

ПРИПЕВ:
Мкс не надо судьбы иной,
Лишь бы травам шуметь весной, 
Лишь бы день начинался
И кончался тобой,

Тетяні Тнсевнч і Олександру Сівакову, Тетяні Шн- 
ленко і Ігорю Фурманову, Галицні Сироватко і Василю 
Жабку, Людмилі Кургузі і Віталію Сергачу, Тетяні 
Корчієнко і Володимиру Дубодєлову, Тетяні Аврамен- 
ковій і Геннадію Лаврінову, Любі Ткаченко І Олексію 
Адамову, Світлані Маржам і Петру Голиченку, Ніні 
Жупіній і Віталію Яковлеву, Наталії Бородіній і Юрію 
Полтанову, Любі Моторній і Миколі Капншу, Марії 
Магелюк і Володимиру Шляніну, які сьогодні реєстру
ють свій шлюб в Кіровоградському бюро ЗАГС.

— Кольорове телебачення. 
Для школярів. «Будильник». 
(ЛІ). 10.00 — «Сьогодні —
День ракетних військ і артиле
рії». (М). 10.15 — Кольорове 
телебачення. «Музичний кі
оск». (М). 10.45 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М) 11.15 — «Літера
турні зустрічі». (М). 12.00 —
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Батьки і діти». 
(М). 13.40 — «Людина І за
кон». (М). 14.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту.

(М). 14.30 — «Пісня крокує з 
солдатом». Концерт. (М). 15.30 
— «Сільська година». (М). 
16.30 — Кіножурнал «Новини 
дня». (М). 16.40 — Кольорове 
телебачення. Документальний 
кінонарис «Переможний Ста- 
лінград». (ЛІ). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіио- 
иодорожеіі». (М), 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Безмовні друзі». (М). 19.30 — 
VI пленум правління Спілки 
композиторів СРСР. «Концерт

радянської пісні». (М), 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Концерт радянської пісні». 
Продовження трансляції. (ЛІ). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 
Програма передач. (К). 17.00

— «Танцює «Юність». Концерт. 
(Донецьк). 17.30 — «Сьогодні — 
День ракетних військ і артиле
рії». (К). 18.00 — Кольорове
телебачення. Для дітей. «Олі- 
вець-.малювець». (К). 18.30 — 
Кольорове телебачення. «Бар
ви пісні», (К). 19.00 — «На

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обнома ЛКСМу, г. Кировоград.

316050 ГСП, КІровоград-50, еул. Луначарськоїо, 36,.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

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

Друкарня їм. Г. М. Діімитрова.’ обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, пул. Глінни, 2.

меридіанах України». (К). 
З включенням Кіровограда.
19.45 — Телефестипаль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, присвячений 50-річ- 
чю утворення СРСР. Звітує 
Одеська область, (Одеса).
20.45 — «Па добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«В’язні Бомопа». 2 серія. (К). 
22.35 — Вечірні новини, (К).

ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИСТО
ПАДА. ПЕРША ПРОГРАМА.
16.30 — «Наука — сільському 
господарству». (М). 17.00 — 
Концерт. (Кіровоград). (К).
17.30 — Інформаційна програма
«Вісті». (К). 18.90 — Новини. 
(ЛІ). 18.10 — «Союз непоруш
ний». Чсчено - Інгушська 
ЛРСР. (М). 18.40 - «Росій
ські мелодії». (М). 19.40 — 
Кінофестиваль, присвячений 
60-річчю утворення СРСР. Ху
дожній фільм «Весна на За-

Б К 05238, , Індекс 6Н97. Зам. № 11043. Тираж 56 000.

З ЕМБЛЕМОЮ 
«КІРОВОГРАД»

Цю пору року з Західній 
частині нашої республіки 
справді називають золотою 
осінню. І ось вчора в спеці
альному туристсько-екскур
сійному поїзді з емблемою 
«Кірозоград» понад 370 пред
ставників К.іровоградщннн 
вирушили в мандрівку по 
містах Закарпаття і Прикар
паття. Серед них — трудів
ники колгоспних ланів, авто
мобілісти, машинобудівники, 
гірники, майбутні спеціаліс
ти сільського господарства, 
більшість туристів — мо
лодь.

За дев.ять днів наші зем-_ 
ляки відвідають Львів. Дру- 1 
га зупинка в Ужгороді. По
тім знайомство з Раховим і 
Яремчою.

Остання зупинка в Чернів
цях.

В. ТВЕРДОСТУП.

річній вулиці». (К). 20.35 — 
«Все про спортлото», (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!,: 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(ЛІ). 21.30 — Телеинсіапа «Фа
раони». (К). 22.45 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА, 17.00-■> 
«Творчість народів світу», 
(М). 17.30 — Для юнацтва,
Телевізійний клуб «Шукачі». 
(Л1). 18.00 - Для дітей. «БІ-
лочка-кннгоноша». (Харків). 
18.30 — «Від понеділка до по
неділка». (К). 18.40 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 — 
Міжнародна панорама. (М). 
19.25 — Кольорове- телебачен
ня. О. Арбузов. «Шестеро ко
ханих». Прем’єра гелсспек«^ 
таклю. (ЛІ). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — «Обличчя 
друзів». (М). 22.15 — Кольо
рове телебачення. «Танцю
вальний зал». (ЛІ). 22.45 —• 
Спортивний щоденник. (М), 
23.10 — Новини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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