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<0 . ЛЛМА-АТА. (ТЛРС). Знаменній події ■— врученню Казахській 

PCP ордена Дружби народів було присвячене спільне урочисте за
сідання ЦК Комуністичної партії Казахстану і Верховної Ради Ка
захської PCP, яке відбулось 15 серпня в столиці республіки.

Бурхливими, довго не стихаючими оплесками, вітальними вигука
ми зустріли учасники засідання Генерального секретаря ЦК КИРС 
.товариша Я. І. Брежнєва.

З великим піднесенням присутні обрали почесну президію в скла
ді Політбюро ЛІК КПРС.

Генеральний секретар ІДК КПРС товариш Л. І. Брежнєв висту
див на засіданні з промовою, яка була вислухала з величезною ува
гою і не раз переривалась тривалими оплесками. Зачитавши Указ 
Президії Верховної Ради СРСР про нагородження Казахської Ра
дянської Соціалістичної Республіки орденом Дружби народів, това
риш Л. І. Брежнєв прикріпив орден до прапора республіки.

З вромовою-відповіддю виступив член Політбюро ЦК КПРС, пер* 
вінй секретар ЦК Комуністичної партії Казахстану Д. А. Кунаєв.

У своїх виступах учасники урочистого засідання висловили пал
ку, сердечну подяку Комуністичній партії і Радянській державі за ви
соку нагороду.

З величезним піднесенням присутні прийняли вітальний лист Цент
ральному Комітетові КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Раді 
Міністрів СРСР,

ЗБОРИ ПАРТІЙНО- 
ГОСПОДАРСЬНОҐО 
АКТИВУ 
КАЗАХСЬКОЇ PCP

АЛМА-АТА. (ТАРС). Тут від
булися збори партійно-госпо
дарського активу Казахської 
PCP, які обговорили питання 
про хід виконання трудящими 
республіки народногосподар
ського плану і соціалістичних 
зобов’язань 1973 року,

З великою сердечністю і теп- 
I лртою зустріли учасники збо- 
рф ■ Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва.

З доповіддю виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК КП Казахстану 
тое. Д. А. Кунаєв.

У дебатах виступили перші 
секретарі обкомів КП Казах
стану — А. М. Бородін, М. Ю. 
Кручина, Є. Н. Ауєльбєков, 
С. К. Кусаїнов, 0. П. Демиден
ко, А. А. Аскаров, І. А. Абду- 
карімов, В, К. Акулінцев.

Перед учасниками зборів 
партійно-господарського акти
ву з промовою виступив това
риш Л. І. Брежнєв.

Збори партійно-господарсь
кого активу республіки прийня
ли на доповідь тов. Д. А. Куна
ева рішення , в якому постав
лено завдання забезпечити 
дострокове виконання народ
ногосподарського плану і соці
алістичних зобов'язань трудя
щих Казахської PCP 1973 року 
по розвитку промисловості, ка
пітального будівництва і всіх 
галузей сільського господарст
ва. Республіканський актив од
ностайно прийняв рішення про
дати державі в цьому році не 
менш як один мільярд пуд»! 
зерна,

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ПИХОЛИТЬ 0 1939 РОКУ
СУБОТА, 18 серпня 1973 року

ОБКОМУ АКСИУ

НА ЗЕЛЕНІ ЖНИВА —
З ІНІЦІАТИВОЮ
V ЖИТТІ молоді села напружена 
* пора не спадає. Сьогодні, в 
останні дні збирання ранніх зер
нових, набирає темпів не мент 
відповідальна сільськогосподарсь
ка кампанія — зелені жнива. І чи
мало молодих механізаторів, від
святкувавши обжинки, пересіли з 
комбайнів зернових на силосо
збиральні, перейшли на транспор
тування зеленої маси — йде за
кладання кормової бази для тва
ринництва майже на три сезони 
року.

В Постанові ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про заходи по своє
часному проведенню заготівлі 
кормів і підготовці колгоспів і 
радгоспів до зимівлі худоби в пе
ріод 1973—74 року» наголошено: 
«Центральний Комітет КПРС і Ра
да Міністрів СРСР висловили впев
неність, що партійні, радянські, 
сільськогосподарські, профспілко
ві і комсомольські організації 
вживуть всіх заходів для організо
ваного проведення заготівлі кор
мів і підготовці до зимівлі худоби 
і забезпечать на цій основі знач
не зростання виробництва і заку
пок продуктів тваринництва». Ви-

соке довір’я молодим хліборобам 
у великій, державної ваги справі. 
І у відповідь — синівська готов
ність виправдати його.

З самого початку зелених жни» 
комсомольці і молодь області 
продемонстрували неабияку тру
дову активність. Запорука такого 
старту — велика підготовча орга
нізаторська робота райкомів, 
міськкомів комсомолу, первинних 
комсомольських організацій. Був 
заданий єдиний загальний настрій 
— докласти всіх зусиль, щоб спов
на використати навіть найменші 
резерви других жнив. Тільки в 
Знам’янситому районі в ножній 
комсомольській організації були 
створені комсомольсько-молодіж
ні екіпажі силосозбиральних ком
байнів, на заготівлю кормів ви
йшли 17 комсомольсько-молодіж
них ланок і бригад. Між екіпажа
ми та колективами міськком ком
сомолу оголосив змагання за ви
сокі темпи та якість робіт на за
кладанні кормів.

Дуже важливо і правильно по
ступають ті комітети, які по-діло
вому використовують передовий

досвід минулих років, сприяють 
мого розповсюдженню і нині. Са
ме спираючись на набутий досвід, 
комсомольці і молодь колгоспу 
«Дружба» Новоунраїнського ра
йону дали слово в цьому році за
готовити на кожну корову по пів
тори річні норми кормів. Як ми 
вже повідомляли, ініціативу ком
сомольської групи комсомольсь
ко-молодіжної тракторної брига
ди, комсомольської організації 
господарства схвалили днями на 
засіданні бюро обкому комсомо
лу. Досвід новоукраїнціе заслуго
вує на широке розповсюдження в 
усіх районах, усіма номітетами 
комсомолу.

Наступальна турбота молоді се
ла про долю кормової бази 1973— 
74 року, бо зелені жнива зараз 
особливі. Густа й буйна видалась 
силосна нукурудза, комбайни ча
сом не витримують навантаження« 
Виручає тільки зразкова підготов
ка техніки, професійна майстер
ність. І завдання перед кормоза- 
ютівельниками високі: разом з 
своїми старшими товаришами мо
лодь села має нині закласти деа 
мільйони вісімсот тисяч тонн си
лосної кукурудзи, не менше, ніж 
по 10 тонн нз кожну голову ро
гатої худоби. І те, як успішно 
справляться з цим завданням, за
лежить доля майбутніх надоїв мо
лока і майбутніх приростів ваги по
голів’я. їож сьогодні по-бойовому 
звучить клич: «Комсомольці і мо
лодь — на зелені жнива’.».

«Ми віримо, ш.о трудівники сільського господарст
ва України справляться з цією справою і постара
ються закріпитись на досягнутому мільярдному 
рубежі».

Л. І. БРЕЖНЄВ. (З промови я<? урочистому зд- 
сіданні при врученні Казахській PCP ордена 
Дружби народів)

для
УКРАЇНСЬКОГО 

МІЛЬЯРДА
........... ФОТОРЕПОРТАЖ

ОСТАННІЙ валок покір- 
" но ліг під мотовило, 

останній струмінь зерна 
вилився з бункера в ку
зов автомашини.

Андрій Циганенко пе
ревів мотор комбайна на 
малі оберти.

— Ну, Миколо, — від- 
жнивували?

— Точно! — весело 
оді звався помічник ком
байнера Микола Бровка.

Біля тракторного стану 
переможців уже чекали.

— Качати, качати його! 
— І щасливий Андрій 
опинився на сильних ру
ках товаришів.

Оплески, поздоровлен
ня.

— Товаришу голова 
колгоспу, — доповідає 
механізатор. — Жнива за
вершені. Наш екіпаж упо
рав 135 гектарів ранніх 
зернових, намолотили 
7485 центнерів зерна. 
Дозвольте від імені всіх 
механізаторів вручити 
правлінню колгоспу, пар
тійній та комсомольській 
організаціям цей сніп

пшениц» нового врожаю.
Урожай у колгоспі «Па

м’ять Леніна» виростили 
дорідний. На круг ранні 
зернові дали по 40,6 
центнера на кожному з 
1500 гектарів, а озима 
пшениця (її було посіяно 
на 980 гектарах) — по 
45,6 центнера при зобо
в’язанні хліборобів ви
ростити по 39,2.

— Молодці, механіза
тори, — схвильовано дя
кує жниварям голова 
колгоспу !. М. Тютюн. — 
Славний подарунок Бать
ківщині підготували. Спа
сибі!

Вітають славних тру
дівників товариші по 
бригаді, гост» з інших 
бригад, ланкова Надія Бо- 
гатиренко підносить пер
шому комбайнеру кол
госпу духмяну паляницю 
із зерна нового врожаю.

А в полі не змовкає 
гул моторів — тракторис
ти готують грунт гід осін
ню сіебу. Ф. Колесник з 
товаришами добре угно
їв площі, і нині Василь 

(Закінчення иа 2-3 стер.)

Фею В. КОВПАКА.

МЕХАНІЗАТОРИ ВІТАЮТЬ ПЕРЕМОЖКЧ 

ЖШІВ КОМБАЙНЕРА АНДРІЯ 11НГА- 

КЕПКА.

(Фото вгорН,
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ЗРОБЛЕНИЙ ОСТАННІЙ 
УКІС. 1 КОМБАЙНЕР А. ЦІІ- 
ГАНЕНКО ВРУЧИВ ГОЛОВІ 
КОЛГОСПУ І. ТЮТЮНУ СИІГІ 
ПШЕНИЦІ (ФОТО ВГОРІ),

•

А В ЦЕЙ ЧАС КРАЩИЙ 
ШОФЕР КОЛГОСПУ МИКОЛА 
ПОГРЕБНЯК ВІЗ НА ЕЛЕВА
ТОР НАДПЛАНОВІ ЦЕНТНЕ
РИ ЗЕРНА,

И

-18 серпня 1923 року

МІСТО НАЗВАЛО
ПЕРШИХ

КОМСОМОЛЬЦІВ 
ВИКОНАНА НА 170

• В НАСТУПІ - 480 
л ЗМІННА НОРМА 

ПРОЦЕНТІВ

В 63 країни світу йдуть дироби Олександрійського 
електромеханічного заводу. Експортери повсякчас 
турбуються про марку підприємства, та боротьба за 
якість тут йде паралельно з високими темпами у 
праці. План семи місяців колектив заводу виконав 
на 108,6 процента і зайняв перше місце в соціаліс
тичному змаганні серед промислових підприємств 
міста.

Для цієї трудової перемоги по-ударному працю
вали 480 комсомольців, 9 комсомольсько-молодіж
них колективів, всі молоді робітники цехів і діль
ниць. Змагання очолили бригади Олександра Руд- 
ненка та Бориса Кривоконя. Змінна норма виробіт
ку в колективі, де бригадиром Б. Кривоконь, стано
вить на сьогодні понад 170 процентів. Від початку 
року тут зекономили гетенаксу на 58 карбованц'в. 
Кожен член бригади — це й активіст громадського 
житія ззводу, всі комсомольці мають комсомоль
ські доручення.

Л. СКІЧКО, 
зав. відділом комсомольських організацій 
Олександрійського МК ЛКСМУ.

ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО МІЛЬЯРДА

Важка дощова хмара нависла 
над бункерами, ніби сперечаю
чись з ними, хто вагоміший. 
Сім комбайнів, піднімаючи пи
люку, один за одним ідуть по 
останній загінці. їхній могутній 
гул розкочується по степу, від
лунює в густих лісосмугах. І 
раптом все стихло — остання 
золотава смужка пшениці зни
кає в барабані. Микола Бонда
ренко- зіскакує з містка і, пі
дійшовши до гурту механізато
рів, весело рапортує:

— Рядовий Бондаренко від
стрілявся!

Сиплять сміхом 1 без того ве
селі очі жннваріп. І на серці п 
кожного стає легко-легко. Таке 
почуття має щастя відчути тіль
ки та людина, яка всю свою 
щедру душу вклала у якусь 
справу, довела її до перемож
ного кінця.

Не випадково хлібороби кол
госпу «Росія» одними з перших 
в районі завершили хлібні жни
ва. Готувались до них серйозно. 
Микола Шморгун та Іван Зава-

ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО МІЛЬЯРДА ШКОЛА. СТУПІНЬ ГОТОВНОСТІ

...тільки-но очистили ПЛОЩІ ВІД пожнивних 
РЕШТОК І ОДРАЗУ В СТЕПУ ПРОЛЯГЛА БОРОЗНА. АГРЕ

ГАТИ МИХАЙЛА УРСОЛОВА ТА ВАСИЛЯ ПЕТРЕНКА ПОЧА
ЛИ ГОТУВАТИ ПЛОЩІ ПІД ОЗИМИНУ,

ОСТАННЯ СМУЖКА
ПШЕНИЦІ

РЕПОРТАЖ
лов відремонтували для «СК-1». 
які підлягали списанню. І від
роджені кораблі знову стали 
в стрій. Півтисячі гектарів ско- 
«яв на звал тільки Іван Зава
лов. До першої години ночі тру
дились комбайнери в погожі 
ДНІ.

...Тепла густа злива полоще 
стерні, видзвонює об тракторний 
причеп, під яким поховалися 
комбайнери. Голова колгоспу 
Данило Платонович Кузьменко 
присів біля хлопців, поздоровив 
їх з перемогою.

— Ну як справи, комсомол? — 
звернувся він до Олега Барда- 
ся.

Олег, секретар комсомольсь
кої організації колгоспу, пішов 
на період жнив на комбайн, 
взявши собі в помічники теж 
комсомольця Івана Лнткевича. 
Працював на рівні з досвідче
ними комбайнерами.

— Та бачите ж, який смагля
вий став, — сказав котрийсь Із 
хлопців і всі засміялись.

— Жаль, — зітхнув інший. — 
Не дасть дощ докосити сусідам.

— А я якраз хотів говорити з 
вами про це, — підхопив слова 
комбайнера голова. — Треба до
помогти щорсівцям.

Колгосп «Росія» 
Долннського району.

— Поїдемо! — почулась друж
на підповідь...

Відповідальна пора заверше
на. По п’ять—сім тисяч центне
рів кожен намолотили комбай
нери, а всі зернові видали в гос
подарстві по 35,3 центнера на 
круг. Відпочинуть сьогодні хлі
бороби, а завтра знову сіяти
муть, збиратимуть, хвилювати
муться.

Комбайнери Микола Бонда
ренко, Михайло Нікітін та Ілля 
Сербії: пересядуть на бурякові 
комбайни. Григорій Поправка, 
Леонід Неруш — на кукурудзя
ні. Іван Лисенко — на силос
ний. Трактористи перевозять по
дрібнену кукурудзяну масу в 
траншеї, готують грунт під ози
мі. Робота, робота... Людина не 
може прожити без неї, вона 
звеличує її, прикрашає, збага
чує і матеріально, і духовно.

М. ЧЕРНИШ, 
працівник районної га

зети.

А ІТО для села — пора, 
• * що особливо потре
бує робочих рук: йде 
битва за хліб нового уро
жаю. Та навіть і в цей 
гарячий період комсо
мольці району не забу
вають про своїх молод
ших товаришів, про те, 
що незабаром перше ве
ресня.

Організуючим і конт
ролюючим центром 
шефської роботи пер
винних комсомольських 
організацій є штаб «Ком
сомол — сільській шко
лі», що вже п’ять років 
діє при РК ЛКСМУ. Ши
роке коло питань дово
диться вирішувати шта
бу: будівництво шкіль
них новобудов, ремонт 
приміщень, організація 
громадського харчуван
ня, турбота про молодих 
освітян... До складу шта
бу входять представники 
різних районних органі
зацій, з яких кожна по- 
своєму займається проб
лемами сільської школи, 
комсомольські активісти.

Заслуговує на увагу 
метод планування робо
ти штабу. Чітко сплано
вані завдання на рік. Ви
разний й перспективний 
план до кінця п’ятиріч
ки. Одна з деталей, що 
переконують у доціль
ності перспективних пла
нів: в райкомі є списки 
всіх молодих людей ра
йону, які не мають се
редньої освіти. До кінця 
п’ятирічки планом пе
редбачено, що кожен з

(Закінчення).
Петренко, Михайло Ур- 
солов та інші орють зем
лю. І не відстають від то- 
варишів-жниварів — при 
нормі 6—6,2 гектара зо
рюють за зміну по 7—8.

Ранні зернові зібрані. 
Державі продано 40245 
центнерів хліба, що май

ЦІЛЕСПРЯМОВАНО 
Й ОПЕРАТИВНО
них здобуде атестат про 
середню освіту. На за
сіданнях штабу час від 
часу комсомольські сек
ретарі звітують про те, 
що зроблено для під
шефних шкіл. Тоді ж 
плани коректуються, 
уточнюються. До речі, 
цікавий такий досвід. 
Здебільшого над однією 
сільською школою бе
руть шефство комсо
мольці місцевого кол
госпу і обов'язково ще 
якогось підприємства.

В основному допомога 
школам району направ
лена на зміцнення мате
ріально-технічної бази. 
Шефи взяли участь у 
спорудженні трьох типо
вих шкіл, оформленні на
вчальних кабінетів, піо
нерських кімнат, добудо
ві їдалень, роздягалень, 
упорядкуванні спортив
них залів та майданчиків. 
Під контролем комсо
мольських організацій — 
й виділення колгоспами 
автотранспорту для під
везення учнів з віддале
них населених пунктів, В 
шістнадцяти школах ра
йону вміло організовано 
цю справу. Відчутну до
помогу з боку комсомо- 

же на 12 тисяч центнерів 
більше передбаченого 
народногосподарсь ким 
планом. '

Загальне трудове під
несення панує на всіх ді
лянках колгоспного ви
робництва.

А. ПАВЛЕНКО.
МаловисківсБкпй район.

лу одержали сільські 
школи і в налагодженні 
громадського харчуван
ня: працює 26 їдалень, в 
яких харчується 6650 
школярів.
ПРОТЕ шефство район- 

ної комсомольської 
організації не обмежує
ться лише зміцненням 
навчально - матеріальної 
бази шкіл. Воно — бага
тогранне. З початком но
вого навчального року 
170 вожатих-виробнични- 
ків прийдуть у класи. До 
старшокласників Свир- 
невської СШ завітає гру
па старших товаришів на 
чолі з інженером кол
госпу «Україна» В, Мель
ником. Відповідальну ді
лянку роботи з школяра
ми взяли вони на себе— 
керівництво учнівською 
виробничою бригадою, 
гуртком юних механіза
торів, професійно-орієн- 
таційною роботою. Уч
нівські виробничі брига
ди, а їх у районі шість, 
користуються авторите
том у хліборобів. Ниніш
нього року їм було дові
рено догляд за врожа
єм на площі 218 гектарів, 
для обробітку земель
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Завтра—День 
Повітряного Флоту СРСР

-
ШКОЛУ ми 
через поле.

Одним своїм 
поле прилягало 
ла, і треба було 

і ти добрий гак,
' обійти його, а потім то

локою, балками, через 
стару греблю, через забутий і зди-. 
чавілий Кубенків сад дістатися до 
Першотравеїікп, де стояла на горі 
наша старенька школа-семирічка.

Кружним шляхом піхто не хо
див. Ішли навпростець — гонами.

Раз або й два на рік — весною 
і восени — поле орали. І наша 
стежка пропадала зовсім. Зникала 
вона під ріллею, присипана груд
ками, розрівняна н заволочена. На 
чорному оксамиті поля не залиши
лось ні найменшої мігки, що нага
дувала б про стежку. Рівний пе- 

тількп. Зда-

ходили

краєм 
до се- 
зроби- 

щоб

День Повітряного Флоту СРСР — свято не лише 
авіаторів, а й усіх радянських людей. Ось уже чоти
ри десятиріччя країна проводить його як огляд до
сягнень вітчизняної науки і техніки, успіхів льотчи
ків, інженерів і техніків військової і цивільної авіації.

Великі зміни за останні роки сталися у Військово- 
Повітряних Силах, авіації військ ППО і Військово- 
ІМорського Флоту.
• Це грізна бойова сила, яка успішно виконує склад
ні і відповідальні завдання щодо гарантування безпе
ки повітряних рубежів нашої Батьківщини. Новими 
успіхами в боновій і політичній підготовці зустріча
ють своє свято воїни-авіатори. У класах і на аеро
дромах, у пілотажних зонах і над полігонами льотний 

■’склад шліфує свою бойову майстерність, по-справж
ньому навчається військовій справі.
* НА ФОТО: ОФІЦЕР-ІНСТРУКТОР ПРОВОДИТЬ РОЗБІР 
ПРОВЕДЕНИХ ПОЛЬОТІВ.

ФОТО М. АКИМОВА І Г. НАДЄЖДІНЛ. 
(Фотохроніка РАТЛУ).

виділено 6 тракторів, 8 
культиваторів, сівалки 
кількох систем.

Плідна робота шефа- 
ми-виробничниками про
водиться по пропаганді 
Професій. Так, торік з 
385 випускників в сільсь
ке господарство пішли 
95 чоловік, в промисло
вість — 125. За направ
ленням райкому комсо
молу на навчання у різ
ні вузи відбуло 20 чоло
вік. Це — відмінники на
вчання, комсомольські й 
громадські активісти. До 
Кіровоградського педін
ституту спільно з райвно 
за комсомольськими пу
тівками направлено 5 
чоловік.

^жМіцні зв'язки єднають 
4г^лодь колгоспів імені 
XX партз’їзду, «Пам’ять 
Леніна», Перегонівського 
Цукрокомбінату, Побузь- 
кого нікелевого заводу 
з школярами місцевих 
шкіл. Активно включили
ся комсомольці колгоспу 
«Україна» в операцію 
«Книга», внаслідок чого 
бібліотечний фонд Свир- 
невської середньої шко
ли зріс на 300 екземпля
рів.
ЛДНАК за досягнутими 

- успіхами, як за па
радною вітриною, не 
слід забувати й про не- 
Іоліки. що, на жаль, ма- 

■ «ть місце в діяльності 
районного штабу «Ком
сомол—сільській школі». 
Так, поза увагою райко
му опинилося будівницт
во двох пускових ДИ
ТЯЧИХ садків: голованів- 
ського на 140 місць і По-

бузького — на 280. На 
спорудженні голованів- 
ського. дитсадка, ново
сілля якого мало відбу
тися у вересні цього ро
ку, не освоєно досі 180 
тисяч карбованців. Отже, 
важлива ділянка роботи 
штабу залишилася без 
контролю, без допомоги 
з боку комсомольців і 
молоді: Немає виправ
дання й безпосередньо
му виконавцю робіт По- 
бузькому БУ комбінату 
«Кіровоградважбуд». Ад
же на прохання райкому 
ЛКСМУ було направлено 
у район студентський бу
дівельний загін, сто п’ят
десят випускників про
фесійно-технічних учи
лищ. Невідомо лише, чо
му не потрапили вони 
за призначенням, не на
дали такої, конче потріб
ної допомоги у зведенні 
дитсадків. Думається, 
що не останню роль у 
зволіканні будівництва 
зіграло й пасивне став
лення БУ, керованого 
тов. Ю. М. Дутченком до 
освітянських новобудов.

Слід вітати ініціативу 
юнаків і дівчат Побузь- 
кого нікелевого, які зо
бов'язалися відпрацюва
ти на будівництві дитя
чого садка та житла по 
одній робочій зміні. Зо
бов’язання своє молоді 
робітники успішно вико
нують — вже зараз на 
рахунку кожного по дві- 
три відпрацьовані зміни.

А. БАБАК, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Голованівський район.

реорапий клин, та 
валось, наш путі
вець щезав назав
жди, ніщо вже не 
могло повернути 
його до життя. А 
проте наступного 
дня стежка народ
жувалась — якось 
несміливо, напівта- 
ємно, у вигляді то
ненького, ледь по
мітного людського 
сліду, що петляв 
між грудками по 
свіжій ріллі.

Скільки не пере
орювали поле, а 
стежка народжувалася знов і знов.

Влітку вона губилась у високо
му житі, пірнала під важке полот
тя проса або темним шнурком тяг
лася серед білого квіту гречки. 
Бджоли теж любили нашу веселу 
стежку, що бігла ген-ген за село, 
вони носились над нею золотим 
метеорним потоком, сповнюючи 
літню тишу густим тривожним гу
дінням — музикою спеки й жнив. 
А коли прибирали поле, і на ньому 
виростали розкішні хороми скирт, 
наша доріжка якось блякла серед 
голої стерні, потроху старіла й 
зморщувалась, ніби ждала осін
нього плуга, який перекришить її 
ножем і пригорне землею.

Найбільше мене дивувало (та й 
зараз дивує) що стежку хтось . 
прокладав не де заманеться, а і-а- . 
че по одному шнурку: навскоси — 
.від крайніх хат до лісосмуги, і са
ме туди, де світилась у лісочку 
прогалина, ніби хтось там вирубав 
шмат зеленої бровки; далі сіежка 
спускалася вниз до того ж таки 
Кубенкозого саду, де ми завжди 
робили привал, щоб досхочу гаду- • 
рітись перед уроками.

Я не знаю, хто перший протоп
тав стежку. Це був хтось ранній, 
той, що поспішав кудись вдосвіта. 
Можу тільки уявити собі тітку чи 
дядька з нашого села, що на зорі 
виходить з двору (у вікні всю ніч 
поблискував вогник — лихі або 
добрі клопоти не давали спати); 
і от самотня постать човгає сон
ною вулицею й зупиняється коло 
крайніх хат. Ще темнувато, пере
оране поле зливається в суцільний 
лахматий клапоть, над ним курить

й

ріденький туман. Подорожній при
дивляється, де ж той просвіт у лі
сосмузі, яка ледь-ледь Сіріє попе
реду, і, зітхнувши, як перед вся
кою’ важкою роботою, поволі ру
шає полем — через борознії, нали
ті сутінками, через грудки-(а трак
тор на втоптаній стежці вивертає 
чималі брили), йде людина, в пі
тьмі весь час позирає на лісосму
гу, щоб не збитися, не скособочн- 
ти, бо твоїм слідом підуть інші, 
бо з тебе починається стежка.

Хто був перший, па жаль, я ні
коли не бачив. Як би рано ми не 
виходили в школу, хтось уже на
мічав нам слід — легенький пунк
тир через пагорб. Другим чи тре
тім мені доводилося йти, і, прига
дую, то була неабияка радість: 
широко, по-дорослому ступати, 
приловчатися, попадати ногою в 
кимось залишені ямки. Ти не яро

вився: ось воно, найбільше диво 
земне — як в живому народжуєть
ся живе! Легке прозоре зерно на
бубнявіло, викинуло госірий.ко
рінчик, і він — з мудрістю живого 
єства — потягся не вгору, не вбік, 
а саме до ріллі, до цілющих соків 
землі. А до сонця вже пнеться ту
га блідозелспа стрілка; важко на
віть уявити, що в цьому пагіичй- 
ку, в мікроскопічному зародку, 
спить високе, на зріст людини, 
гнучке й вусате стебло жита, що 
воно хилитиметься від важкого на
литого колосу. В зародку ще спить 
стебло, та ось під вітрами й теп
лим дощем воно розів’ється, роз
горнеться, викине листя, настобур- 
чнть зелене густе осгюччя. А по
тім (це буде літнього ранку, коли 
ги бігтимеш у школу) тихо-тихо 
дріматиме поле і тихо, над самими 
житами,

НОВЕЛА
сто йдеш, 
суєш, стрибаєш через грудки, і дух 
тобі перехоплює, бо то серйозний 
клопіт — не оступатися, не схиби
ти, а ставити ногу (і це обов’язко
во!) точнісінько слід у слід.

Потім стежку розтопчуть. Вгруз
не вона в землю й побіжить по
лем, як жолобок для дощової во
ди. А скоро роздасться, поширшає, 
бо йдуть люди й парами та ще й 
цілуються. Згодом стежка перерос
те саму себе, стане польовим пу
тівцем, д°бре втоптаним, і сухий 
вичовганий чорнозем блискотітиме 
на сонці, як зацементований діл. 
Влітку не вже буде дорога, і — 
дивись — хтось уже скаче кспем у 
сусіднє село (щоб не гнатися круг 
поля), а там якийсь дядько, еко
номлячи на цигарках (бо поки об’
їдеш — вважай, півпач’ки й нема), 
покотить по нашій стежці на вело
сипеді чи мотоциклі, і якщо ді
лянка засіяна соняшниками, то 
довго білітиме проти сонця вплн- 
няний дядьків картуз, що поваж
но плиеє поверх соняшникових го
лів.

По цін дорозі прекрасно не йти, 
а бігти в школу, гупаючи свого то
вариша в спину сумкою, а потім 
ловлячи ту сумку десь V гущині 
між рядками соняшників чи куку
рудзи. - г''‘ ‘

Цілу повість можна написати про 
те, чим була в нашому житті ця 
польова стежка —■’ літня, осіння, 
зимова, кожного разу інша, кожно
го разу з новими пригодами йтай- 
нощами. Не раз, ненароком зупи
нившись (благословенна мить від
криття!), ти схилявся над лункою 
чи борозною і приголомшено ДИ-

а ніби граєшся: балац-

котитиметься жовто-сиза 
хмара, вона огор
татиме пилком кож
не стебло, і в жит
ньому суцвітті за
ворушиться нове 
життя, а там з’я
виться па світ ціла 
сімейка тугих золо- 
гобоких зернят, і 
вони теж просити
муться в землю, 
щоб і собі пророс- 
іи й заколоситися, 
щоб повторити. — 
слідом • за .бать
ками н дідами — 
одвічний цикл 

сущого під сонцем, 
повертало на осінь, 
торохтів комбайн і 
ящірки, цвіркуни.

Ж1І-
вого й

Літо
пу, де 
шіли 
раптом ставало тихо й порожньо. 
Все ховалось, відлітало, прищулю
валось. Тільки сіріли наїжачені 
стерні під холодним високим не
бом.

Трактор приорював нашу стеж
ку, розривав її колись теплей ви
човгане босими ногами русло, без
жально пригортав землею. Стежка 
вмирала, здавалось — і сліду від 
неї не залишиться. А проте вона 
тут же й народжувалась — як 
трава, як дощові 'потоки, як есс 
живе, що на час завмирає, але ні
коли не перериває своє існування 
назовсім.

Цікаво. Минуло майже «верть 
віку. Все змінилося в селі: нові 
люди, якісь зовсім інші, не схожі 
на тих, пошарпаних війною; нові 
провулки, що розповзлись ІІО ко
лишніх толоках і пустирищах. Усе 
стало солідніше й добротніше — і 
хати, і колгоспні будівлі, і ставки 
із дзеркальним коропом. Але гля
нув я од крайніх хат — стежка! 
Та сама! І, здається, така ж самі
сінька, як і була! І бігли по ній 
діти — з портфелями, спортивними 
сумками, ранцями — у ту ж таки 
школу, що. правда,.; стала десяти- . 
річкою і розрослась па горі цілою 
купою нових приміщень.

Живе наша стежка! Ми лостарЬ ■ 
. ємо, а вона ще довго житиме і во

дитиме — хтозна-скільки весей і 
’зим — наших дітей до науки.

-Ота польова стежка, що єднала 
нас не тільки з школою, а з полем, 
з вітром, з далекими обріями.
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ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО 
МІЛЬЯРДА

МЕХАНІЗАТОРІВ ПРИЙШЛИ ВІТАТИ ВСІ ХЛІБОРОБИ КОЛГОС
ПУ. ЛАНКОВА И. БОГАТИРЕНКО ВРУЧИЛА ХЛІБ-СІЛЬ КОМБАЙ
НЕРУ А. ЦИГАНЕНКУ.

Фото В. КОВПАКА.
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РОЗМОВА була принциповою і діло
вою. Голова міського комітету по 

фізкультурі і спорту О. Березам, зіб
равши своїх активістів, зауважував:

—- Ми переглянули рапорти з кожно
го колективу фізкультури. Цифри, ніби 
к справні. Але неясно одне — коли ви 
приймали заліки з плавання. Всі ви обі
цяєте: будуть нові басейни, будуть вод
ні станції. На заводах тисячі молодих 
робітників, є свої спеціалісти, є можли
вість знайти будівельні матеріали. Та 
далі обіцянок ніхто не пішов, — ні 
двангардівці, ні динамівці, ні товариші 
з «Колосао. А елітну саме пора прийня
ти нормативи на воді...

— От на літо ми і плануємо найбільш 
масові заходи. Аякже —- кожної суботи 
і неділі збиратимемо хлопців і дівчат, 
оновимо спортивні бази, влаштуємо зма
гання, — МІСЬККОМ комсомолу теж обі
цяв допомогти...

Минуло що два-три тижні. Літо було в 
розпалі. Але знову та ж сама проблема 
•— залічи з плавання складати ніде. І 
тоді працівники міського комітету по 
фізкультурі і спорту змушені були як і 
раніше бути в ролі опікунів

Нарешті, треба було складати загаль
ний звіт про те, як комсомольці та мо
лодь виконали нормативи ГПО. З міськ- 
харчоторгу № 2 статистична довідка 
свідчила — на старт мали стати 1100 чо
ловік.

• СИГНАЛ ГРОМАДСЬКОЇ ТРИВОГИ
— Скільки ж вначківців?
— ... Один.
— Донументї
— ?
З Кіровоградського заводу радіови- 

робів повідомили, що вже 60 ро
бітників стали значківцями. Та ко
ли перевірили документацію, то могли 
переконатись, що лише ЗО з них справ
ді мають право отримати значки ГПО.

Таке ж становище і на заводі трак- 

ПІСЛЯ ПЕРЕПОЧИНКУ— 
ВІДПОЧИНОК
• ПАПЕРОВІ «МАНІПУЛЯЦІЇ» ЧИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ® СУБОТ

НІ ДНІ - ПЛЯЖНІ. • ОДИН - ЗА 1100.

торких гідроагрегатів, на ремзаводі 
«Укрсільгосптехніка».

У вихідні дні нам довелось побувати 
на кількох спортивних майданчиках міс
та. Там — тиша. Навіть на майданчиках 
спортивного комплексу, що біля швей
ної фабрики, не побачили жодного юна
ка і дівчини. Може, на водній станції 
вони! Та в авангардіеців міста й понині 
не має можливості прийняти заліки з 
плавання. А спартаківці поновили свою 
водну базу так-сяк.

Здивував і той факт, що й в житлово- 
експлуатаційних конторах міста запуще

на фізкультурно-масова робота з під
літками. Там теж обіцяли поновити її 
влітку. І ось сигнал з міського спортко» 
мітету:

— Інструктори по спорту в ЖЄК № 4 
І № 6 пішли у відпустку, а в ЖЕК N2 1 
зовсім нема інструктора. Отож і вий
шло: після перепочинку і обіцянок фіз
культурні активісти іще раз вирішили 
відпочити... аж до осені.

І знову, мабуть, прийматимуться рі
шення в міськкомі комсомолу, в місь- 

ному спорткомітеті, житлоуправлінні. А 
заради чогої Тут паперові маніпуляції 
марні. Якщо хлібороб дав слово зібра
ти дорідний урожай, він тепер рапортує 
про свій ужинок. Фізкультурні і комсо
мольські активісти Кіровограда теж обі
цяли: влітку ми допоможемо молоді 
скласти екзамен з фізичної та військо
во-технічної підготовки. I ось за словом 
— сірий папірець; з 1100 працюючих..» 
один значківець.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

ЦІ НАПРУЖЕНІ ПОЄДИНКИ З ВО- 
ЛЕЯВОЛА ЩОДНЯ ТОЧАТЬСЯ НА МІСЬ- 
КОМУ ПЛЯЖІ. ПО 5-6 ГОДИН. І ми 
ЗОВСІМ НЕ ХОЧЕМО ЗВИНУВАЧУВАТИ 
ХЛОПЦІВ, ЩО IX ЗАНЯТТЯ ОДНОМА
НІТНІ. ТА БАГАТО ХТО З НИХ ЩЕ й 
НЕ ПРОБУВАВ СКЛАДАТИ НОРМАТИВІ! 
КОМПЛЕКСУ ГПО, А ЧОМУ Б. СКАЖІ
МО, НЕ ПРИЙТИ СЮДИ ІНСТРУКТО
РАМ ГІО СПОРТУ, НЕ ЗІБРАТИ СВОЇХ 
ТОВАРИШІВ І НЕ ПОВЕСТИ НА СПОР
ТИВНИЙ МАЙДАНЧИК? ТУТ ЖЕ. БІЛЯ 
РІЧКИ. Є ПЕРЕКЛАДИНА. МОЖНА ВИ
ПРОБУВАТИ СВОЇ СИЛИ НА КРОСО
ВИХ ДИСТАНЦІЯХ. АЛЕ ОРГАНІЗАТО
РАМ - КРАЩЕ ПОКУПАТИСЬ, ПОЗАГО
РЯТИ НА СОНЦІ.,,

УРОЧИСТЕ 
ВІДКРИТТЯ 
УНІВЕРСІАДИ

15 серпня у Москві на Цент
ральному стадіоні імені В. І. 
Леніна відбулась урочиста це
ремонія відкриття найбільших 
в історії Всесвітніх літніх сту
дентських ігор — Унівсрсіа- 
ди-73. У Москву прибули більш 
ян чотири тисячі спортсменів 
майже з 70 держав світу.

На відкритті Універсіади бу
ли присутні товариші Ю. В. 
Андропов, А. П. Кириленко, 
О. М. Косигін, Ф. Д. Кулаков, 
К. Т. Мазуров, Д. С. Полян- 
ський, П. Н. Демічев, Б. М. 
Пономарьов, М. С. Соломен- 
цев, В. І. Долгих.

Разом з ними у центральній 
ложі був Перший секретер ЦК 
Угорської соціалістичної ро
бітничої партії Янош Кадар.

(ТАРС). І

МУДРИЙ друг і незмінний порад
ник — книга настільки запов

нила наше життя, що воно без неї не
мислиме. Кожен з нас намагається 
придбати необхідну літературу чи то 
для своєї власної бібліотеки, чи в да
рунок. Наші запити — найрізноманіт
ніші. І, звичайно, задовольнити їх ду
же важко.

Ллє працівники Кіровоградського 
облкниготоргу докладають зусиль, 
щоб максимально забезпечити необ
хідними виданнями мешканців таких 
міст і сіл області.

Приємною звісткою стало повідом
лення, що наш колектив за другий 
квартал 1973 року зайняв перше міс
це в республіканському змаганні. Він 
»вгороджений перехідним Червоним 
прапором Комітету у справах видав
ництв, поліграфії і книжкової торгів
лі УРСР та Республіканської Ради 
профспілок працівників торгівлі 
та грошовою премією. При пла
ні 717 тисяч карбованців ми реа
лізували літератури на 736,4 тисячі 
карбованців. Наш облкниготорг об’єд
нує 20 магазинів. Між ними точиться 
дружнє змагання. Проходить воно 
жваво. Перед веде то один, то інший 
колектив. За півріччя переможцем 
став магазин технічної сільськогоспо
дарської літератури № 9 (завідуюча 
О. Глібова). Ним значно перевикона
но планові завдання.

Для кращої організації і розпов
сюдження літератури ми використо
вуємо різноманітні форми продажу

В ДАРУНОК—
МУДРІСТЬ
Є ПРАЦІВНИКИ КНИЖКОВОЇ 

ТОРГІВЛІ КІРОВОГРАДЩИНИ — 
В РЕСПУБЛІЦІ ПЕРШІ

книг. Так, на заводі «Червона зірка» 
працює народний книжковий мага
зин. Маємо 31 кіоск па громадських 
засадах. В школах області працює 42 
кооперативи «Юні друзі книги». Нам 
допомагають також близько сотні гро
мадських розповсюджувачів літерату
ру - .Слід відзначити таких товаришів, 
як завідуючі кіосками Г. Федоровз, 
Л. Вовченко, Є. Мазурспко, 3. Чорна, 
завідуючі шкільними кооперативами 
«Юні друзі книги» — О. Прохоренко, 
Н. Рибальченюо, Л. Бенько, В. Геть
манець, громадських розповсюджува
чів преси — О. Гуртовенко, А. Стела- 
иов, Л. Воскова, П. Рижкова, Н. Ши
ли, Л. Бондаренко. Це справжні дру
зі книги.

Зараз наш колектив працює в ра
хунок третього кварталу вирішально
го року п’ятирічки. Ми намагаємося 
працювати так, щоб перехідний Чер
воний прапор залишився у нас до 
кінця п’ятирічки.

О. МАЗУРЦОВ, 
директор Кіровоградського обл- 
клнготорту.
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ВИГРАШІ 
„СПОРТЛОТО“

Як повідомило Голов
не управління спортив
них лотерей Спорткомі- 
тету СРСР, переможці 
22 тиражу «Спортлото», 
який відбувся 10 серпня, 
одержать за шість вга
даних номерів 5000 кар
бованців, за п’ять—3439 
карбованців, за чотири— 
68 карбованців, за три— 
4 карбованці. По Украї
ні в цьому тиражі вгада
но 15 «п’ятірок», 1220 
«четвірок», 26968 «трій
ки». Виплата виграшів 
починається з 2і серпня.

(РАТАУ).

ВЕЧІРНІЙ ЕТЮД.
Фото Ф. ГОНЧАРА.
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СУБОТА, 18 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. У.05 - Ко
льорове телебачення. Гімнас
тика для всіх. (М). 9.20 — Но- 
пнпи. (М). 9.30 —
лективін художньої самодіяль
ності. (Передача з Кишинева). 
(М). 10.00 — «Поезія». (ЛІ).
10.15 — «Кінострічки минулих 
років». (М). 11.15 — Концерт 
майстрів мистецтв України. 
(Передача з Киева). (М). 12.00
— «Актуальні проблеми науки 
і культури». (ЛІ). 12.30 — Ко- 
льороио телебачення. Доку
ментальний фільм «ЯК-40». 
(ЛІ). 12.45 — - Кіровоград ш.чна 
жнивує». (Кіровоград). 13.03— 
Телефільм «Стюардеси». (ЛІ).
13.45 — «Здоров’я». (М). 14.15
— Мультфільми. (М), 14.40 — 
Кольорове телебачення. «У сві
ті тварин». (М). 15.30 — Ко
льорове телебачення. До Дня 
Повітряного флоту СРСР. (М), 
16.00 — Концерт майстрів мис
тецтв, присвячений Дню По
вітряного флоту СРСР. (ЛІ).
17.30 — Кольорово телебачен
ня. «УнІверсіада-73». (М). І9.45
— Художній фільм «Сімнад
цять моментів весни». 7 серія. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30
— «Майстри мистецтв у коне 
цертній студії». (М). 22.25 — 
Кольоропе телебачення. «Уні- 
всрсіада-73». (М). 23.45 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 12.45 - 
«За дальше оздоровлення між
народної обстановки». (ЛІ). 
13.00 — «Товаришу пісне». 
(М). 13.45 — Фільм-концсрт
«Спісае Ірина Богачова». (К). 
1-1.45 — «Сонечко». (К). 15.15— 
Художній фільм «Варвара 
краса — довга коса». (К). 16.45
— «Біля Чорного моря». (Оде
са). 17.15 — «Екран молодих». 
«Штаб с Винахідника». (К).
18.15 — «Київська панорама». 
(К). 19 00 — «Вісті». (К). 19.50
— Л. Синельников — «Хвилі 
над нами». Вистава. (Львів).
20.45 — «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00 — «Час». (М), 21.30
— Продовження вистави. 
(Львіп). 22.25 — «На лапах 
республіки». (К). 22.30 — Ве
чірні новини. (К).

НЕДІЛЯ. 19 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (ЛІ). 9.30
— Кольорове телебачення.
Мультфільми. (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу!». 
(М). 11.00 — «Музичний кі
оск», (М). 11.30 — «Сьогодні— 
День Повітряного Флоту 
СРСР». Виступ головнокоман
дуючого Військово-Повітря ни
ми силами СРСР, заступника 
міністра оборони СРСР, го

ловного Маршала апіації П. С.
Кутахова. (М). 11.45 — Кон
церт до Дня Повітряного фло
ту СРСР. (М). 12.15 - Кольо
рове телебачення. Екранізація 
літературних творів. (М). 13.45
— «Сільсько година». (ЛІ).
14.45 — «Шляхами бойової 
слави». (Харків). 15.20 — «Ек
ран молодих». «Твій вільний 
час». (Донецьк). 16.00 — Ко
льорове телебачення. «Клуб кі- 
нопоДорожсй». (ЛІ). 18.20 — 
Художній фільм «Сімнадцять 
моментів песик». 8 серія, (М).
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
футбола: «Динамо» (Київ) —

«Арарат® (Єреван). (К). 21.15
— «Час». (ЛІ). 21.45 — Но сто« 
рійках «Голубого вогника», 
(М). 22.15 — Кольорове теле
бачення «Унівсрсіада-73». (ЛІ],
23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.15 — 
Кольорове телебачення. «Візе
рунки». (К). 12.45 — «Тслеец- 
ран пошани». (Одеса). 13.45— 
Сьогодні — День Повітряного 
флоту СРСР. (К.). 14.00 — 
Фільм-концерг «Пісні над 
Львовом?, (К). 14.15 — Сьо-
годні — День Повітряного 
флоту СРСР. (К). 14.30 —,
Фільм-концерт. (К). И;45 -• 
«Чішгіз Айтматов». Літератур- 
ви передача. (М). 15.30 — Ко
льорове телебачення. «Пошта 
«Музичних зустрічей». (М), 
16.00 — Документальний фільм 
«Вдень 1 вночі». (К). 17.00 
«Олівець-малювсць». (К). 17л¥
— Концерт патріотичної пісні. 
<К). 18.00 — Художній фільм. 
(К). 19.30 — «Вісті». (К). 20.00
— Кольорове телебачення. 
«Наші гості»; (К). 21.С0 —• 
«На добраніч, діти!». (К).
21.15 — «Час». (М). 21.45 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт ансамблю «Кобза». (К]»
22.15 — Вечірні Повний. (К).

ПОНЕДІЛОК, 20 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К.). 11.15 — Для
дітей. «Ведмедик і мед». 
(К). 11.45 — «Шляхами бойо
вої слави». (Донецьк). 12.20 — 
«•■ Правофланговим хлібного 
лану». (К.). 15.45 — Програма 
передач. (ЛІ.). 15.50 — Для 
школярів, «Пригоди пса Ци- 
віля». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм, 
(Польша). Перша і друга се
рії. (М.). 17.00 — Наука —«
сільському господарству. (М.]>
17.30 — Кольорове телебачен
ня. «Універсіада-73». (M.J. 
18 -15 — Країні рапорт дав
Молдавська PCP. (М.). 19.30
— Чемпіонат СРСР з футбо
ла «Динамо». (Київ), 
«Арарат». (Єреван). (Киги]» 
(М.). 21.15 — Програма «Час». 
(М.). 21.45 — Музиканти про 
музику. (ЛІ.). 22.35 — Кольо
рове телебачення. «Упівсрсіа- 
да-73». (М.). 23.45 — ІІОВИНІГ. 
(М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00
— Наша афіша. (К.). 16.05 —
«Партійне життя». (Одеса]. 
16.35 — Дл» дітей. •Операція 
«Літо». (К.). 17.15 — «ІЦедрї 
ниви, щедрі люди». (Кірово
град). 17.30 — інформаційна
програма «Вісті». (K.). 1S.00
— Фільм-концсрт. (K.). 18.30
— «Культура слова». (К.). 
19.00 — Є. Ростан «СІрано де 
Бержерак», Вистава Омсько
го драмтеатру. В перерві — 
«На добраніч, діти!». (К.1.
21.15 — Програма «Час». (MJ. 
21.45 — Продовжений вистави 
«СІрано де Бержерак». (К«Ь 
22.10 — Коментар «Сільсько.« 
господарський тиждень». (К?/, - 
22 25 — Вечірні ноипнн. (К.)»

316950, ГСП, КІровоград-50, цуп. Луиачарського, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного вихбьання та спорту — 2-46-87.

ПОПРАВКА
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

сблзсиого управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вуя. Глінкн, 2.

В поморі газети за 11 серпня трапилася помилка. В статті 
па 2-Ій сторінці «Відповідь тримає кожен» з сьомого рядна 
першої колонки читати: «.Однак будівництво Лозуваїськбї 
та Грузьківської шкіл...» і далі за текстом.
■СИНОМ1 ЛйІКГ МіИИЗ^тавм.мта

БК 00289. Індекс ОН97, Зам. № 13341, Тираж 57 500, Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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