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ВІВТОРОК, 27 листопада 1973 року Ціна 2 неп.< ВІД’ЇЗД ТОВАРИША Л. І.
25 листопада з Москви в Делі з офіційним дружнім 

візитом на запрошення прем'єр-міністра Індії І. Ганді 
оідбув Генеральний секретар ЦК КПРС, член Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв.

У поїздці товариша Л. І. Брежнєва супроводять член 
Політбюро ЦК КПРС, міністр закордонних справ СРСР 
А. А. Громико, член Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК КП Казахстану Д. А. Кунаев, заступник Голо-

БРЕЖНЄВА В ІНДІЮ
ви Ради Міністрів СРСР, голова Держплану СРСР М. К. 
байбаков, голова Державного комітету Ради Міністрів 
СРСР по зовнішніх економічних зв'язках С. А. Скачков, 
а також помічники Генерального секретаря ЦК КПРС 
А. М. Александров, А. І. Блатов, генеральний директор 
ТАРС Л. М. Замятін, посол СРСР В. Ф. Мальцев, рефе
рент Генерального секретаря ЦК КПРС Є. М. Самотей- 
кін. (ТАРС).

ПРИБУТТЯ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА В ІНДІЮ
прем'єр-міністра Індії І. Ганді 26 листопада прибув з

ДЕЛІ. Генеральний секретар ЦК КПРС, член Презп- офіційним дружнім візитом у республіку Індія.
дії Верховної Ради СРСР Л. 1. Брежнєв на запрошення —....... ' (ТАРС),

Великй
Трудівники сільського 

господарства Таджицької 
PCP, втілюючи в життя 
рішення XXIV з’їзду 
КПРС, добилися в цьому 
році великих успіхів у 
збільшенні виробництва 
бавовни, успішно викона
ли соціалістичні зобов’я
зання, взяті па Ташкент
ських зборах партійно-гос
подарського активу ба- 
вовносіючих республік, у 
роботі яких взяв участь

внярів Таджикистану
Генеральний секретар ЦК 
КПРС тов. Л. І. Брежнєв, 
продали державі понад 
790 тне. тонн бавовнн-сир- 
цю, що значно більше, 
ніж передбачено народно
господарським планом. 
Така кількість бавовни за
готовляється вперше. З 
кожного гектара зібрано в 
середньому по »30,3 цент
нера бавовни-сирцю. Зби
рання і продаж бавовни 
державі триває.

(ТАРС).

Дбати про ефективність 
справи політичного 

загартування 
ОБЛАСНА НАРАДА ІДЕОЛОГІЧНОГО АКТИВУ

23 листопада в Буднику політосвіти обкому Ком
партії України відбулася нарада обласного ідеоло
гічного активу.

Нарада розглянула питання про завдання обласної 
партійної організації по дальшому підвищенню ефек
тивності марксистсько-ленінського навчання та еко
номічної освіти трудящих,

В роботі наради взяли участь секретарі, завідуючі 
відділами пропаганди і агітації та кабінетами полі
тичної освіти міськкомів і райкомів партії, редактори 
районних і міськрайонннх газет, секретарі міськко
мів і райкомів комсомолу, голови обкомів, міськко
мів і райкомів профспілок, ректори і завідуючі ка
федрами вузів, директори технікумів, голови прав
лінь міських і районних організацій товариства «Знан
ня», завідуючі кабінетами політичної освіти на гро
мадських засадах, пропагандисти, керівники облас
них відділів, управлінь та організацій.

З доповіддю па нараді виступив другий секретар 
обкому Компартії України Л. Ф. Кібець.

В обговоренні доповіді взяли участь другий сек
ретар Кіровоградського міськкому партії А. Д. Суха- 
чов, пропагандист Світловодського виробничого об'
єднання «Дніпроенергобудіндустрія» Л. ІО. Головко, 
пропагандист школи маркензму-ленінізму заводу 
«Червона зірка» Г. О. Мазуринський, другий секре
тар Онуфріївського райкому партії В. Г. Галаган, 
другий секретар Добровеличківського ргйкому пар
тії М. К. Пашолок, секретар ларткому колгоспу «Зо
ря комунізму» ІІовоархангельського району І. І. Ми- 
галь, секретар Олександрійського райкому партії 
М. І'. Цибульськнй, перший секретар Олександрій
ського міськкому комсомолу В. І. М’яснянкін, голова 
правлінця Долпнської районної організації товари
ства «Знання» 1. Л. Євсєєв та інші.

Із заключним словом на нараді виступив другий 
секретар обкому партії Л. Ф. Кібець.

І
ТРИБУНИ конференції громадський 

маиіиніст-інструктор локомотивно
го депо Олександр Савін звернувся до 
ісвоїх ровесників:
• — Відповідаючи на заклик IX плену
му ЦК ВЛКСМ — розгорнути соціаліс
тичне змагання за гідну зустріч XVII 
з’їзду комсомолу і 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені Леніна — наша колона 
зобов'язалась працювати в день відкрит
тя з'їзду на зекономленій електроенер
гії. Ми викликали на змагання вагову 
електровозну колону локомотивного де
по станції Помічна, яку очолює Воло
димир Крохмаль.

На рахунку юнаків і дівчат Знам’янсь- 
кого району багато хороших справ. І 
коли починаєш аналізувати, що у най
більшій мірі визначає роботу комсо
мольців, то знову »і знову повертаєшся

звіти і 
ВЫБОРЫ 

КОМСОМОЛІ

'Т

мольців і молоді в патріотичному русі «Тва
ринництво — ударна справа комсомолу», мі
ський комітет ЛКСМУ, комітети первинних 
комсомольських організацій закликали молодь 
району йти працювати на ферми. В результа
ті сім’я молодих тваринників поповнилась 
цього року 167 юнаками й дівчатами. Зараз в 
районі працюють 93 майстри машинного до- 
їнни, 24 слюсарі-наладчики по механізації 
трудомістких процесів, десятки молодих тру
дівників — на птахофермах і свинофермах. В 
колгоспах району сіворено Я комсомольсько- 
молодіжних тваринницьких колективів. Кра
щий з них — колектив майстрів машинного 
доїння колгоспу «Путь Ильнча». Пого члени 
Надія Захарова та Ольга Чиж надоїли по 
3120—3780 кілограмів молока при зобов'язанні 
3000.

Глибоко схвилював учасників місь
кої конференції ЛИСТ від комсомоль
ців Шепетівки. В ордена Червоного 
Прапора Шепетівській міській комсо
мольській організації виховувались Ми
кола Островський, Валя Котик, Микола 
П'яскорський — представники трьох по
колінь радянської молоді. Делегати XIII 
Шепетівської міської конференції при
вітали знам’янців з їх трудовими успі
хами. В листі говориться:

«Молоді вагонники нашого вузла ви
ступили ініціаторами боротьби за при-

ДОБРИМ АВТОРИТЕТОМ 
СЕРЕД ТОВАРИШІВ КОРИ
СТУЄТЬСЯ МИКОЛА СКО- 
РОХІД, МЕХАНІЗАТОР КОЛ
ГОСПУ.
КОГО
РАПОНУ, 
ТРАКТОРІ 
ПІДВОЗИТЬ 
ФЕРМ. 1
ПЕЦЬ ВИКОНУЄ ДОРУЧЕ
НУ СПРАВУ ВМІЛО, З ІНІ
ЦІАТИВОЮ,

Фото
Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ІМЕНІ ПЕТРОВСЬ- 
КОМПАШЇВСЬКОГО 

ПА СВОЄМУ 
ВІН ВЧАСНО 

КОРМИ до 
ЗАВЖДИ ХЛО-

І

ША ПКА,
XXI ЗНАМЯНСЬКА МІСЬКА КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
думкою до слів, сказаних Олександром. 
Творчий дух соціалістичного змагання, 
прагнення якомога більше зробити для 
успішного виконання планів п’ятирічки 
— цим жила районна комсомольська 
організація.

Звітна доповідь, з якою виступила 
секретар Знам’янського МК ЛКСМУ 
К. І. Ківерник, виступи комсомольців та 
представників старшого покоління, що 
взяли участь у обговоренні доповіді, 
називали імена переможців соціаліс
тичного змагання, цифри, які красно
мовно свідчать про трудовий внесок 
молоді.

57 комсомольських організацій району 
включились у масовий молодіжний рух «П’я
тирічні -- ударну працю, майстерність і по
шук молодих». Понад дві тисячі учасників 
цього руху працюють за особистими ком
плексними планами «Вчитися комунізму».

Соціалістичне змагання серед юнаків і дів
чат району стало невід’ємною- справою. їх . 
трудової діяльності, а для комсомольських 
організацій — завданням номер один. Молодь 
станції Знам’янка, локомотивного депо, ди
станції сигналізації і зв’язку, колгоспів імені 
Леніна, імені Ульянова іде в авангарді у бо
ротьбі за успішне виконання планів третього, 
вирішального року п’ятирічки. Десять колек
тивів КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ колон локо
мотивного депо за 10 місяців провели 3242 ве
ликовагових поїзди, в яких перевезено понад 
встановлену норму 1 мільйон 717 тисяч тонн 
народногосподарських вантажів.
«і НИВА цього року стали предметом 

особливої уваги міського комітету 
комсомолу та первинних. Для організа
ції дійового змагання серед сільської 
молоді на період збирання врожаю бу
ло створено штаб «Жнива-73». На полях 
району трудились 17 комсомольсько- 
молодіжних екіпажів. Ними зібрані зер
нові з 2492 гектарів. Молодіжний екі
паж з колгоспу «Октябрь», який очолив 
Леонід Бузько, скосив 186 гектарів і 
намолотив 6744 центнери хліба.

Надаючи великого значення участі комсУ-

своєння почесного звання «корчагін- 
ців».,; Пропонуємо вам, шановні Зна
м’янці, руку на дружбу і трудове су
перництво».

В цей день з їх уст не сходило ім'я 
Павки Корчагіна. Лист шепетівців, ще не 
згаслі враження від багатосерійного 
фільму «Як гартувалась сталь» демонст
рували спадкоємність справ поколінь, 
підвищену відповідальність за право бу
ти членом ВЛКСМ.

Трудові здобутки юнаків і дівчат Зна- 
м’янського району наочно показують, 
яких вагомих результатів може доби
тись комсомольська організація там, де 
її райком поведе справу по-діловому, з 
комсомольським вогником. Тому на тлі 
добрих справ було чітко видно і ті не
доліки, що мали місце в міській ком
сомольській організації. Перш за все, 
це стосується упущення у внутріспілко
вій роботі ПМК-ІЗЗ, колгоспів «Друж
ба», «Шлях до комунізму» та інших, 
окремих організацій, в економічній ос
віті молоді на ряді підприємств і кол
госпів, в атеїстичній пропаганді тощо. 
Викриття недоліків — лише півсправи. 
Попереду — серйозна рсбога по їх по
доланню.

З обговоренням доповіді виступили 15 
учасників конференції.

В роботі конференції взяли участь та 
виступили перед делегатами перший 
секретар Знам’янського міськкому КП 
України В. П. Івлєв та перший секретар 
обласного комітету ЛКСМУ М. Г. Гай
дамака,

Відбувся організаційний пленум Зна- 
м янського міськкому комсомолу. Пер
шим секретарем МК ЛКСМУ обрано 
В. Д. Сікорського, другим — К. І. Ківер- 
нии, секретарем-завідуючим відділом 
учнівської молоді Т. К. Смик.

ЗВІСТКУ ПРО
ЦЕП ДЕНЬ О 7

ХВИЛИН ДРУ-

МЕТАЛ ПІШОВ.
МИНУЛОЇ СУБОТИ в го- 

ЛОВАШВСЬКУ ДЕЛЕГАТИ 
XXXIII районної комсо
мольської КОНФЕРЕНЦІЇ 
БУРХЛИВИМИ ОПЛЕСКАМИ 
ЗУСТРІЛИ

ТЕ, ЩО В 
ГОДИНІ 10 
ГА ЧЕРГА ПОБУЗЬКОГО НІ
КЕЛЕВОГО ЗАВОДУ ДАЛА 
МЕТАЛ.

АГРЕГАТИ ШТУЧНОГО ХОЛОДУ
Харківський завод холодильних машин — найбіль

ший в країні постачальник малих агрегатів штучного 
холоду. Більш як мільйон таких установок виготов
лено на цьому підприємстві. Ними оснащуються при
лавки і вітрини магазинів, холодильні шафи і камери 
їдалень, фабрик-кухонь, кафе і ресторанів. На під
приємстві освоєно серійний випуск машин, які дають 
до 12—15 градусів холоду в прилавках, де зберігаю
ться заморожені або консервовані фрукти. «Нульову» 
прохолоду підтримують агрегати, з допомогою яких 
зберігаються м’ясні і молочні продукти. Завод нала
годив також масове виробництво не зовсім звичайної 
продукції — оригінальних машин для випікання 
млинців. Механічний «кухар» за годину випікає їх 
675 штук.

«ТАЙЗІ» - ЗНАК ЯКОСТІ
Пальтовій тканині «Тайга», виробництво якої 

освоєно недавно на Ворошиловградському тонкосу
конному комбінаті, присвоєно Державний «Знак 
якості». Цього року на підприємстві налагоджено ви
пуск те шести нових видів матеріалів. Це тканини 
для костюмів, жіночих пальт і дитячого одягу

Про цю подію повідо

мив учасників конфєрен 

ції перший секретар Гс 

пованівського райком 

партії Ю. І. Кузьмін.



2 стор. „МОЛ ОДНІЇ КОМУНАР“ у

27 листопада 1973 року

ЗАК1НЧИВШИ обіднє доїння, доярка 
поспішає додому. По дорозі їй обо

в’язково треба забігти в продовольчий 
магазин, щоб прикупити деяких продук
тів. І можна зрозуміти її настрій, коли в 
цей день в продажу немає риби, сала, 
жирів, ковбасних виробів або інших то
варів. А хіба не прикро покупцеві, коли, 
маючи необхідну суму грошей, він помо
же купити в магазині хутряну шапку, 
столовий сервіз, килим і т. ін.? Вузький 
асортимент товарів, таким чином, відби
вається, з одного боку, на матеріально
му забезпеченні трудящих, а з другого— 
на виконанні торговельними організація
ми плану.
' Але серед усіх причин є, як завжди, 
найголовніша. І вона криється в недо
статній роботі по добору, розстановці і 
вихованню кадрів, внаслідок чого мають 
місце великі розтрати кооперативних 
коштів, порушення правил радянської 
торгівлі, недоброякісне, виробництво 
продуктів харчування. Тільки нього року 
в районі допущено розтрат більше, ніж 
на 50 тисяч карбованців. Причина цього 
та, що на матеріально-відповідальну ро
боту приймаються особи, які не виклика
ють довір’я, зовсім не мають досвіду та 
елементарних знань у цій галузі.

У зв'язку з цим особливої гостроти на
бирає проблема підготовки і виховання 
молодих працівників торгівлі і громад
ського харчування. На районній конфе
ренції молодих спеціалістів .споживчої 
кооперації, яка відбулась нещодавно, 
вказувалось па серйозні недоліки у цій 
справі. Так, із 1012 працівників торгівлі, 
громадського харчування і заготівель ли-
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ше 15 чоловік мають вищу спеціальну і 
173 — середню спеціальну освіту. За на
правленням райспоживспілки в Кірово
градському торгово-кооперативному тех
нікумі навчається 37 чоловік (з них 12 — 
заочно), в професійно-технічному учили
щі 15, в інституті — 1, в школі-магазині 
райспоживспілки — 27 чоловік. Це ре
зерв. Але резерв недостатній, якщо вра-
--- — ~ “ 

АСОРТИМЕНТ,
ПОПИТ І КАДРИ

© Відбулась районна конференція молодих спеціалістів 
споживчої кооперації

хувати, що частина магазинів не працює 
через відсутність продавців, що ще до
сить висока плинність цієї категорії пра
цівників.

Ті молоді спеціалісти, які приходять з 
навчальних закладів, в переважній біль
шості мають добру теоретичну підготов
ку, але практичних навичок у них недо
статньо. І добре, коли молодий спеціа
ліст потрапляє в дружний, згуртований 
колектив; де його оточують увагою,, до
помагають у роботі. Але є колективи ко- 
операторів/котрі мало приділяють ува
ги молодим працівникам торгівлі, не ви

ховують в них почуття гордості за свою 
професію, відповідальності за доручену 
справу. Як наслідок — розчарування у 
своїй спеціальності і перехід в інші орга
нізації. Гак поміняли місце роботи ко
лишні працівники торгівлі —- завторг 
Псрвоззанівського ССТ В. Костенко, еко
номіст райспоживспілки О. Годяєва, то
варознавець Грузьківського ССТ Л. Зґрн-

/

вень та деякі інші. Плинність кадрів 
зумовлюється і вкрай недостатньою за
безпеченістю молодих спеціалістів жит
лом.

На конференції молодих працівників 
торгівлі підкреслювалось, що рада моло
дих спеціалістів райспоживспілки ще не
достатньо проводить виховну роботу. За 
два роки, наприклад, члени ради по суті 
лише один раз обговорювали на своєму 
засіданні питання про стан трудової ди
сципліни серед працівників прилавка. А 
між тим, є немало скарг па низьку куль
туру торгівлі в окремих магазинах, па 

порушення розпорядку дня, відсутність 
елементарних товарів вжиіку.

В райо-i: є немало колективів модо^ 
працівників торгівлі, які добре Освоїли 
«секрети- своєї професії, уміють працю
вати з покупцями, вивчати і задовольня
ти їх запити. Скажімо, з магазині по.- . 
всякденного попиту, якни працює у селі 
Шевчеяковому, колгоспники завжди мо
жуть купити необхідні їм речі і продо
вольство. Завідуюча магазином Любов 
Бажай, її брат Григорій Рада разом з 
дружиною Ольгою постійно дбають про 
впровадження прогресивних форм тор
гівлі — і виїжджають у поле і на ферми, 
беруть участь в ярмарках, розпорядок 
магазину будують так, щоб вій був най
зручнішим для колгоспників. В магазині 
затишно, чисто, світло, тут немає зале- 
жанлх товарів, а ті, які надходять за 
заявками продавців, швидко розходя
ться. Молодіжний колектив магавину 
вже виконав свій річний план.

Багато теплпх відгуків можна почути 
про роботу завідуючої продмагом № 12 
Аджа.мського ССТ Валентини Мережко, 
завідуючого продмагом № І Володимп- 
рівського ССТ Григорія Сазоненка, заві
дуючої взуттєвим магазином № 15 Осит- 
нязького ССТ Віри Феїнеико, робітниці 
кондитерського цеху харчокомбінату 
Païen Шлапак і багатьох інших молодих 
спеціалістів. їх досягнення необхідно 
щонайширше поопагуватн, так само як і 
здобутки ветеранів, серед яких немало 
відмінників торгівлі, ударників кому
ністичної праці.

А КРЯТЕНКО.
Кіровоградський район.
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ВОДІЇ ВИРУШАЮТЬ
У рейс і

«-РЕПОРТАЖ З АВТОПАРКУ
Тут робочий день починається 

ще задовго до схід сонця. Чути 
голоси людей у синіх спецівках, 
доноситься гуркіт двигунів. Одна 
за одною вирульовують із гаража 
машини. Шофери одержали зав
дання. їхні шляхи простеляться 
усюди. Ось шляховий лист за но
мером 1055. Його виписано на ім’я 
водія Галини Лобухарської. Сьо
годні комсомолка зробить три 
рейси у Долинську і наза/Г. Вона 
доставлятиме з колгоспного току 
на ’■'бридкий завод кукурудзу. А 
щгб н-> робити порожніх рейсів, 
на .■’•гсоотному шляху з міста Га
вина завозитиме в господарство 
мі”"--’пьні добрива.

Кс-ГО'П веде будівництво нової 
шн-'-* -сочосховища, інших об'єк
тів Ргботи там у розпалі. Тож на 
допомогу будівельникам виділено 
два гоузовика підйомний кран. 
За кеомом цих машин — Василь 
Михайльонок. Леонід Чорнозуб і 
Віктоо Глушко.

Чотири машини чергуватимуть 
по відділках. Михайло Віденко, 
Олександр Яковенко, Леонід Брик 
і Василь Турпак вивозитимуть лю
дей а поле, на тік. Потім викону
ватимуть різні господарські робо
ти, возитимуть вантажі.

Знайшлася справа й іншим во
діям. Одні — Анатолій Заїка, Ан
дрій Локотсш — поїхали на Долин- 
ський цукрозавод за жомом, інші 
завозитимуть макуху з комбінату 
хлібопродуктів на тааринницькі 
ферми, транспортуватимуть в по
ле місцеві добрива. 50 автомашин 
налічується у колгоспі. На тридця
тьох з них працюють молоді шо

фери, члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу. Прикладом 
у роботі служать комуністи Іван 
Ґоринський (він же й секретар 
парторганізації авюгаражу), Лео
нід Брик, комсомольці Микола 
Турпак (групкомсорг), Віктор 
Глушко, Галина Лобухарська та 
інші. Всіх І не перелічити. 29 хлоп
ців і одна дівчина досконало ово
лодівали професією водія. Особ
ливо дружно й завзято попрацю
вали вони в гарячу жнивну пору 
нинішнього, вирішального року 
п’ятирічки. Доставляли хліб у кол
госпні і державні засіки. В україн
ському мільярді пудів зерна є 
частка і їхньої праці.

...Машини вирушають у рейс. За 
кермом ■— молоді водії. Біографії 
їх схожі одна на одну. Закінчив 
школу, курси шоферів, одержав 
права, відслужив у лавах Радян
ської Армії, повернувся до рідно
го колгоспу.

Галина Лобухарська була спо
чатку трактористкою, водила «Бе
ларусь». Пізніша одержала права 
шофера третього класу. Працюва
ла на бортовій, а нині її рукам під
владний самоскид, на спідометрі 
якого уже 29 тисяч кілометрів.

—- Мені ще їздити на ньому та 
їздити, — говорить всміхаючись, 
Галина. — Чудова, безвідмовна 
машина.

Такі вони всі, шофери колгоспу 
імені Кірова, працелюбні, зароб
лені в техніку, згуртовані, дружні. 
Таким під силу нові далекі і близь
кі рейси.

Г. ПОЗНЯК.
м. Долнпська.

■

КІННИЙ
Серед державних кінних заводів країни Онуфріївський-— 

один із наймолодших. Його трудівників і спеціалістів відзна
чає пошук нового, застосування у господарстві найновіших 
досягнень науки і техніки, всього кращого з досвіду роботи 
вітчизняних та зарубіжних кінних заводів.
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Про те, що це дало онуф- 
ріївським конярам, можна 
дізнатися в кімнаті-музеї, 
розглядаючи багаточисельні 
призи. Врожайним був 1963 
рік. Не знав поразок Гудзон. 
Жокеї на ньому виграли між
народний приз імені Москви, 
тричі — головні всесоюзні 
призи. А потім відзначилися 
інші скакуни. Чотири криш
талеві вази «привезла» із 
різних міжнародних змагань 
Едіт, по два — Редакція, 
Дар. А в 1970 році завод 
став переможцем у Всесо
юзному соціалістичному зма
ганні.

Мені не пощастило зустрітися 
із юнаками, які були на змаган
нях у Москві. Оглядаючи госпо
дарство, бачив маточну бригаду, 
у просторому загоні струнких 
лякливих лошат, у стайні — кра- 
сеіНв-скакуніп. А потім бачив у 
стрімкому бігові Аніліна, Квадра
та, Рапіда. які у швидкості зма
галися із вітром. Об'їжджали ко- 

нев комсомолки Галина Іванцс- 
ва та Тетяна Обіход.

Обох в Онуфріївну привела лю
бов до скакунів. Тетяна — киян
ка. Три роки займається кінним 
спортом. Мріє стати жокеєм. Тож 
із задоволенням оволодівав май
стерністю внїздки, а вечорами 
навчається у школі сільської мо
лоді. Галина приїхала з Харко
ва, де закінчила зооаетікстнтут.

Онуфріївські скакуни ко
ристуються великою попу
лярністю в Італії, Бельгії, 
Франції, ФРН, НДР, їх купу
ють спортивні товариства 
Москви, Києва, Миколаєва. 
Спеціалісти, конярі заводу 
багато шукають, щоб поліп
шити якість коней, У їхніх 
розповідях відчувалося вели
ке вболівання за це.

Ю. СТОРЧАК-
На фото: на тренуванні (злі

ва). Вгорі — тренер Петро Ар- 
сеитібович Цибулько перед тре
нажем дав вказівки Г. ІВАНЦЕ- 
ВІИ та Т. ОБІХОД.

Фото автора.

ЮНИМ ЧИТАЧАМ
в?мАл«Ж»ОТБКА ДЛЯ ДІЇЕ» ІМЕНІ А. П. ГАЙ- 
ДАРЛ ОДЕРЖАЛА НОВІ КНИГИ. ХОЧЕМО ЗАПРОПО
НУВАТИ ЇХ НАШИМ ЧИТАЧАМ. СЕРЕД КНИЖКОВОГО 
ПОПОВНЕННЯ ВИ ЗУСТРІНЕТЕ ТАКІ ВИДАННЯ:

Крупская II. К-. «Воспитывать достойную смену». М„ По
литиздат, 1973 г. Це — збірник статей, виступів, листів ви
датного діяча Комуністичної партії і Радянської держави, 
До нього у ішли опубліковані в різний час роботи, при
свячені ПИ1..ШЯМ комуністичного виховання підростаючого 
покоління.

«Дипкурьеры». Очерки о первых советских дипломати
ческих курьерах. М., 1973,

Дипкур'єри... Відважні 1 К7ИІТЛИВІ помічники ленінських 
жчорвоних послів». Важко знайти людину, яка б ке чула 
про подвиг Теодора Нетто. Але мало кому відомі Імена ба
гатьох інших дипкур’єрів, які ‘в найважчих умовах внкоиу- 
П “1д,І0пілл''ЬІ,і зпвланиі1 Радянського уряду, які захи
щали, часом ціною власного .життя, інтереси робітннчо-св- 
•пінської влади, .
мЛомХто?Й)?>к7.',.КМ'1“1''1 мтеранк нашої де,
^Воробьев Є. «Этьен и его тень». Роман, М„ йДег4 лит,», 

Книга розповідає про героїчне життя радянського військо
вого розвідника Героя Радянського Союзу Льва Маневича, 
Для Маневича (Етьєна) і його багатьох товаришів війна по
чалась задовго до 22 червня 1941 року, далеко від Батьків
щини. Вперше широко познайомилися читачі з життям роз
відника Л, Маневича в романі Е, Воробйова «Земля, до за
питання»,

Алексеев С. «Закоичат поход другие». М , «Молодая гвар
дия», 1973.

«Разін, Разін іде!» — заклик цей влітку 1670 року проле
тів багатьма містами і селами Росії. Знедолені, пригнобле
ні царем і боярами трудові маси піднялись на збройну бо
ротьбу проти своїх поневолювачів.

«Разін, іде, Разіні» — селянське військо вирушило у вели
кий похід по Волзі. Захиталась боярська Русь. Про Степа
на Тнмофійовича Разіна — народного вождя, видатного пол
ководця селянської війни і людину — написана ця книга

Бнкчеіітаев А. Г. «Прощайте серебристые дожди», М., 
»Молодая гвардия», 1973.

Ця книга — про участь підлітків у партизанській бороть
бі проти фашистських окупантів в роки Великої Вітчизня
ної війни. Головний герой повісті — юний ад'ютант коман
дира загону Лзат Байгужіш. Повість — продовження книги 
«Скільки років тобі, комісаре?^

П. НАТОЧ1Й, 
зав. бібліографічним відділом обласної бібдіо- 
теки для дітей їм. А. П. Гайдара,

Вугілля Сахаліну
Шахтарі Сахаліну завершили 

виконання плану трьох років 
п'ятирічки. Гірничі підпрнбмстпа 
комбінату «Сахалінвугілля» ви
добули з початку п'ятирічки 
И4Оо тненч тонн вугілля.

Проектна 
потужність— 
достроково
Колектив найбільшого в Турк

менії газоконденсатного промис
лу на півночі Зауигузькнх Кара
кумів добився найвищої продук
тивності з початку експлуатації 
родовища. Вперше за добу одер
жано 43,5 мільйона кубометрів 
голубого палива. Таким чином, 
промисел достроково досяг вста
новленого ДЛЯ НЬОГО рівня видо
бутку палива ~ 15 мільярдів ку-

бометрін «а рік. Магістральним 
газопроводом Середня Азія 
Центр паливо надходить у євро
пейську частину країни.

Інститут захисту 
тварин
Новий науковий заклад ство

рено в Тюмені — Всесоюзний 
науково-дослідний Інститут вете
ринарної ентомології і арахно
логії — ВАСГН1Л. Цей перший 
в країні інститут такого напрям
ку призначений для широкого 
здійснення практичних заходів 
по захисту тварин 1 птахів 
від гнусу. гедзів і кліщів. Тю
менські вчені вже впровадили 
Ряд цікавих розробок у колгос
пах і радгоспах Західного Сибі
ру й Уралу.

(ТАРС — РАГАУ),
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ПОШУК:
НОВИЗНА
І НОВАТОРСТВО

„МОЛОДШІ КОМУНАР** З стар. ------ —-

ВИ ВІДПОЧИВАЄТЕ?

знайти найви- 
додавши до 
образу едино

1

ВАТАННЯ на Гонча
ки різці» г. Квітки-Ос- 
нов яненка — вистава 
для кропивничан не нова: 
в. репертуарі минулих ро- 
кіз п єса займала чільне 
місце, йшла на сцені з по
стійним успіхом. Повер
нення до невмирущої ко
медії українського класи
ку — свідчення життєвос
ті і традицій театру.

Всім знайома А багатьма 
бачена вистава особливо пс- 
легка для повторення. Класич
на річ, тим більше вимагає до 
себе неослабної пильної уваги. 
Неважко повторитися — злег
ка поновивши фарбами деко
рації та ревно вивчивши знн- 
йомі діалоги героїв. Як відо
мо, на класиці вчаться, та 
глядач, додамо, найшвидше 
саме в постановці класичного 
твору відшукає фальш, інші 
вади.

1 тут важливо для акто
ра серед багатьох сценіч
них зразків 
разніший, 
трактування 
своє.

Певно ж постановник та 
режисер Р. Королькова- 
Степаненко разом з ко
лективом над цим заду
мувались, бо у виставі по
шук присутній і видимий.

Трохи забарившись з ха
рактеристикою образів, хоче
ться відзначити художнє 
оформлення, бо завжди при 
відкритті завіси, перед пер
шою реплікою, глядача на
строює, «вводить» в дію як
раз декорація, оформлення. 
У виставі воно не нав'язливе, 
Нд крикливе, доповнення ЙО
ГО до цілісного сприйняття ж 
надто не другорядне. В цьому 
заслуга художника І. Олсксі- 
•яка.

П’ЄСА Г. Квітки-Осно- 
в'яненка — побутова.

Герої її селяни-бідарі, жит
тя яких проходить в пра
ці, та важка доля і гніт не 
потьмарили їх духу, напе
рекір долі 
лась 
□єна гордість 
Сам 
став 
реченням несправедливої 
дійсності. Каітка-Онов’я- 
ненко розкрив внутрішню 
убогість глитаїв-багатіїв, 
незрівняну вищість про
стого селянина. І тому 
п’єса глибоко соціальна.

Кожен образ вистави весе 
два стержпьовнх наванта
ження — типовість характеру 
< глибокий соціальний під
текст.

Любов Уляии і Олексія: 
любов тиха, ие для людей, — 
для себе. Як на новизну, то 
навіть вічність не спроможна 
нічого ні додати, ні відняти 
від кохання. Почуття промов
ляв серцем, 1 артистка О. Ко
роленко грає тонко і лірич
но. Любов до Олексія, нена
висть 1 огида до Стецька — 
змінюються в серні Уляии. І 
перехід їх. неврівноваженлй, 
иаліть різкий, миттєвий, май
стерно передається впевне
ною грою актриси. Можна 
поздоровити випускницю Ки
ївського театрального інститу
ту імені Карпснка-Карого з 
успішним дебютом.

Заслуженчй артист УРСР 
1. Кравцов запам'ятовує
ться в ролі Прокопа Шку
рата, Певне, саме не по
вторенням уже знайомо
го. Бо однаковість, чи то 
— одноликість, швидко

утверджува- 
сила життя, непоко- 

трударів. 
жанр комедії ніби 
протиріччям і запе-

стираються з пам'яті. Об
раз цей не з головних. Та 
актор зміг створити коло
ритний характер селяни- 
на — відкритого, трохи 
наївного, та чесного жит
тєлюба.

Не простий образ у ви
ставі — образ Стецька. 
Вже лише затвердження 
актора на цю роль могло 
говорити на користь його 
здібностей. Стецька грає 
другий дебютант, теж ви
пускник Київського теат
рального інституту Б. Ко- 
роленко. Актор сумлінно 
працював над роллю. Від
дав їй багато сил. Це 
відчуває глядач. Проте 
після вистави виходить з 
неясними сумнівами: не
вже це образ зі «Сватан
ня на Гончарівці»?..

Здається, що в даному ви
падку, пошук став тим супут
ником актора і режисера, 
який, кличучи псе далі, забув 
поставити на шляху . поперед
жувальні знаки. В. Короленко 
жлве образом, він віддає йо
му стільки фізичної енергії: 
мусить виконувати акробатич
ні вправи, крутити навколо 
себе драбину і навіть робити 
спроби... залізти на стіну. Так 
і думається, що зараз з-за 
куліс подадуть булави і ак
тор почне жонглювати. «Екс
центризм» зайшов надто да
леко...

Певно, актору і режисе- 
•ру здавалося, що глядач 
не повірив би у слабко- 
умість Стецька, якби той 
лише говорив слова, яки
ми наділив героя Квітка- 
Основ'яненко. Треба бу
ло для сміху ще й... гриз
ти гарбуз. Добре, що 
трапився справжній, а як
би ж то — бутафорний?..

Образ, створений В. Ко- 
роленком, багато втратив 
соціальної глибини. Адже 
попри всі комедійні ситу
ації та щасливу розв’яз
ку, в п’єсі ----------- —
трагедійність 
нерівності і несправедли 
вості, 
шам 
цько

відчувається 
соціально!

завдяки гро- 
дурник Сте-

коли
навіть
з впевненістю вва* 

жає себе цілком достой* 
ним «женихом». І Стецько 
сам це добре розуміє, бо 
звідки ж у нього таке на
хабство?

Артист Б. Ткаченио в ролі 
Осипа Скорика показує бува
лого солдата. Він знає жит
тя, вміє розбиратися в людях, 
і актор чітко виділяє головну 
рису характеру — бажання 
робити людям добро, нести 
їм радість.

Хочеться відзначити зовсім 
епізодичну роль Тимоша (ар
тист А. Литвиненко). Його 
герой промовляє лише єдину 
фразу — «Так таки так...» Та 
режисер і актор знайшли 
влучні і вагомі штрихи до ха
рактеру свата, образ заграв 
колорнтпо, яскраво.

Отже, — «Сватання на 
Гончарівці». Повертаю
чись до сказаного, — по
шук присутній, він додає 
нових виразних штрихів 
до знайомої п’єси. Май
стерність теж. А в сукуп
ності ці поняття означа
ють творчість.

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград.

ii.-jiv-rnutio ЯПТИС1Г УРСР І. КРАВЦОВ. _ »лвпії*

же, й початком роботи, — гово
рить Зіпа Гіржова, —- вважаємо 
проведення усного журналу, при
свяченого темі дружби й кохання, 
проблемам молодої сім'ї. Готува
лися старанно, запросили лектора 
а педінституту. Розмова пройшла 
цікаво»,

«Дівчата наші люблять поезію.

новий ноінг до лііераіури. Розгорнули 
книгу навіть ті, хто раніше но дуже по
любляв чіітати.

Л якось оі і разом вирішили сходити 
по театру. Після перегляду спектаклю 
організувала вечір «Театральна Кіро- 
воградщина». Запросили науковий і 
обласного краєзнавчого музею, артистів 
театру.

"Тепер відчуваємо себе справжніми 
театралами», — жартують дівчата.

ПОДРУГА“—КЛУБ РОБІТНИЧИЙ

її РИВІТНО світяться вікна Ле- 
11 пінської кімнати в гуртожитку 
швейної фабрики. Сьогодні клуб 
«Подруга» збирається на чергове 
засідання — вечір поезії. А ось і 
гості — молоді кіровоградські 
поети Олег Попов, Володимир 
Бондаренко, Болат Ембергенов. 
Тепло пройшла ця зустріч. Гості 
познайомили при
сутніх із своїми 
новими віршами, 
господарі запропо
нували свої пое
тичні спроби. А
далі — обмін думками, вражен
нями.

До думки про створення клубу «По
друга» швеї прийшли несподівано. 
Якось після довгої вечірньої розмови в 
гуртожитку вирішили: «Треба створити 
свій, робітничий, клуб». Пропозицію 
підтримали на фабриці, зацікавились 
нею і працівники міської бібліотеки 
імені Гагаріиа.

Комендант гуртожитку А. Дов
женко, завідуюча бібліотекою 
С. Чумак допомогли дівчатам. 
Спочатку організувалося невелике 
«ядро», а потім бажаючих стати 
членами клубу стало багато.

«Першим засіданням клубу, а, от-

Коли ц не всі пишуть вірші, то 
розуміють їх серцем», — знайо
мить з молодими швеями Люда 
Ватульова. Можливо саме ця об
ставина вирішила напрямок ро
боти клубу. З перших днів тут 
чільне місце посіли література та 
мистецтво. Користуючись підтрим
кою бібліотеки, дівчата підготу
вали вечір «Літературна Кірово* • 
градщина». Вирішили провести 
його в два етапи: перший — про
за, другий — поезія.

Вже після вечора зрозуміли, як зба
гатили себе новими знаннями, відчули

Безперечно, не все легко дається, 
адже і працюють у дві зміни, і ча
су не завжди вистачає. Та у необ
хідності робітничого клубу переко
нані всі, бо він — не лише місце 
для відпочинку, але і багатюще 
вмістилище знань, життєвого дос
віду, справжньої дружби. Тож і 
світяться привітно вікна .Ленін
ської кімнати гуртожитку. Робіт
ничий клуб «Подруга» збирається 
на. чергове засідання.

А. КОВИРЬОВ, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

БЛИЗЬКИЙ СХІД:

ІЗОЛЯЦІЯ 
АГРЕСОРА 
ПОСИЛЮЄТЬСЯ

11 листопада, на 101-у кілометрі шляху Ка
їр—Суец представники Єгипту і Ізраїлю в при
сутності команіуючого надзвичайними силами 
ООН на Близькому Сході генерала Е. Сііілас- 
вуо підписали важливий документ: протокол 
про додержання припинення вогню І воєнних 
дій і повернення військ на позиції, які вони 
займали 22 жовтня цього року.

Значення цієї угоди очевидне. Вона поклика
на не тільки закріпити припинення вогню, яке 
неодноразово порушувала Ізраїльська сторона, 
а й покласти початок справедливому політич
ному врегулюванню близькосхідного конфлік
ту на основі рішення Ради Безпеки від 22 
жовтня ц. р. і прийнятої нею шість років тому 
відомої резолюції № 242, яка передбачає звіль
нення Ізраїлем окупованих ним у 1967 ропі 
арабських територій.

Саме так розцінила підписання протоколу 
широка міжнародна громадськість. Індійська 
газета «Індіан експресе», наприклад, охаракте
ризувала цю подію як «перший крок на шляху 
встановлення міцного миру на Близькому Схо
ді».

Президент Єгипту А. Садят недавно заявив 
про прагнення єгипетського уряду до співро
бітництва з ООН у справі негайного виконання 
рішень Ради Безпеки.

Іншу, дволичну позицію в цьому питанні зай
мають правлячі кола Тель-Авіва. Підписавши 
протокол від 11 лпетгпада, вони, однак, ство
рюють всілякі перешкоди на шляху його здійс
нення. Про це свідчить, зокрема, виступ у кне- 
ссті (ізраїльському парламенті) прем'єр-мініст
ра Ізраїлю Г. Мсір. Небажання Тель-Авіва під
вести свої війська на позиції, які вони займа
ли 22 жовтня, Меїр намагалась виправдати ні
сенітними твердженнями про тс. що ці позиції 
— «щось надумане, нереальне і примарне».

Про намагання Тель-Авіва саботувати вико
нання рішень Ради Безпеки говорять і ізраїль
ські провокації на лініях припинення вогню, 
зокрема напад на один з контрольно-пропуск
них пунктів надзвичайних сил ООН в районі 
Суеца. Ізраїльські солдати зірвали прапор 
ООН. знищили обладнання поста і погрожува
ли фінським солдатам, які там перебували. 
Тільки після того, як до місця інциденту при
було підкріплення з складу надзвичайних- сил 
ООН. ізраїльтян вигнали з цього КПП.

Викриваючи справжню причину ізраїльської 
тактики саботажу, паризька «Юманйс» під
креслю«, що Ізраїльські керівники «були зму
шені погодитись на перемир'я, якого нони не 
ХОТІЛИ» Сплаті ЯСПІВІІНКИ ТЄЛЬ-ЛВІОЗ НЄ МОГ

ЛИ відкрито ігнорувати останні рішення Ради 
Безпеки, опинившись перед лицем дедалі зрос
таючої міжнародної ізоляції.

Остання війна привела до ще більшого па
діння престижу Ізраїлю на міжнародній арені. 
Така думка величезної більшості політичних 
спостерігачів, у тому числі і західних. «Ціл
ком ясно, — пише, наприклад, у «Крісчсн 
саненс монітор» американський оглядач 
Д, Біндер, — що ие повернувши арабські зем
лі, Ізраїль значною мірою птратпо міжнарод
ну підтримку. Холодці вітри політичної ізоля
ції дмуть тепер ще сильніше над Ізраїлем». 
Д. Біндер підкреслив, що під час недавньої 
війни «Ізраїль втратив підтримку майже всіх 
африканських країн, а колись міцна підтримка 
(західних) європейців дуже підірвана... Але 
ніде Ізоляція Ізраїлю не виявляється більш 
наочно, ніж в ООН».

Цей висновок підтверджується фактами. 
Тільки за останні півтора місяця дипломатичні 
відносини з Тель-Авівом розірвали 20 незалеж
них африканських держав. А зовсім недавно 
міністри закордонних справ дев’яти країн 
«Спільного ринку» виступили з заявою, що за
кликає Ізраїль викопати резолюцію Ради Без
пеки від 22 листопада 1967 року.

Характеризуючи еволюцію політики Англії та 
інших країн ЄЕТ у близькосхідному питанні, 
лідер англійських лейбористів Г. ВІльсон зая
вив, що воли повністю змінили свою позицію 
порівняно з 1967 роком на користь арабів. На 
то вимушену переоцінку цінностей Істотний 
вплив, безсумнівно, справило ефективне засто
сування арабськими країнами «нафтової 
зброї». Як відомо, арабські країни — вироб
ники нафти скоротили поставки нафти І зни
зили загальний рівень її видобутку як засіб 
тиску на ті країни, які підтримують анти- 
врабську політику Тель-Авіва. Але якщо Спо
лучені Штати поки що порівняно мало зале
жать від поставок арабської нафти, то для за
хідноєвропейських країн вона є головним дже
релом енергії.

Радянський Союз разом з іншими країнами 
соціалістичної співдружності займає тверду I 
послідовну позицію у близькосхідному пнтиииі 
і підтримує справедливу справу народів араб
ських країн. Виступаючи 12 листопада з про
мовою на обіді на честь президента СФРЮ, 
Голови СКК) Й. Броз ТІто, Генеральний секре
тар НК КПРС Л. І. Брежнєв заявив, що «со- 
лідпрні акції всіх братніх соціалістичних дер
жав являють собою дійову підтримку арабсь
ким народам, які відстоюють свої законні І не
від’ємні права від імперіалістичних посягань 
ізраїльських загарбників»,

В. СЄРОВ.
(ТАРС). ®

УНІВЕРСИТЕТ 
„ПРИРОДА“

Багато наукових установ 
проводять широкі дослід
ження, для забезпечення 
гармонійного, комплексно
го використання всіх при
родних багатств. Та без ак
тивної участі в охороні при
роди кожного громадянина, 
кожної свідомої людини 
неможливо вирішити всі 
складні і важливі питання. 
Тож з метою масової про
паганди природничо-науко
вих знань при Кіровоград
ському міському відділенні 
Українського товариства 
охорони природи ствооено 
народний університет «При
рода», який почне працюва
ти з 1-го грудня цього року.

Університет пропагувати
ме ленінські ідеї наукового 
використання природи, 
роз’яснюватиме радянське 
природоохоронне законо
давство, зміст важливих 
державних документів,
спрямованих на охорону 
природи та поліпшення 
стану навколишнього при
родного середовища, по
ширювати серед мас пере
довий досвід. При народ
ному університеті «Приро
да» функціонуватимуть фа
культети охорони природи, 
садівництва 1 виноградар
ства та факультет громад
ських інспекторів. Керівни
цтво всією діяльністю на
родного університету здій
снюватиме рада на чолі з 
ректором — головою пре
зидії міського відділення 
Товариства охорони приро
ди А. М. Смітюхою.

Слухачам буде прочитано 
багато цікавих лекцій. Для 
цього запрошуватимуть спе
ціаліст різних галузей на
родного господарства. Лек
ції читатимуть Герой Соціа
лістичної Праці агроном-са- 
дівник А. Г. Ігнатьєва, го
лова обласної ради Това
риства мисливців та риба
лок Д. В, Умрихін, завідую
чий сільгоспвідділом Кіро
воградського міськвиконко
му 1. В. Аулін, начальник об
ласної держінспекції охоро
ни природи І. X. Гордієнко, 
спеціалісти сільського гос
подарства, працівники сан
епідемстанції, вчителі. Із 
слухачами будуть проводи
тися практичні заняття, екс
курсії тощо. Вони зможуть 
проглянути різноманітні кі
нофільми про заповідні ку
точки нашої країни. Багато 
корисного візьмуть для се
бе і садівники, і рибалки, V 
мисливці.

М. ЛИТВИнов, 
громадський інспектор 
охорони природи.



4 cm op. „МОЛОДИМ КОМУНАР*

На фото В. КОВПАКА - футболісти «Зірки» - володарі Кубка УРСР з футболу.
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СВІТИ, «З ІР К О»!
...Отже — кіровоградська «Зірка» во

лодар Кубка України з футболу. На 
другий день після фінального матчу з 
іванофрапківським «Спартаком» газета 
«Радянська Україна» відзначила: 
«Кубок можна випадково програти, але його 
не можна випадково виграти. «Зірка» йшла 
до нього, перемігшії запорізького «Металур
га», житомирського «Автомобіліста», харків
ського «Мсталісіа», і, нарешті, іванофранків- 
ського «Спартака». Пройти таких суперників 
у короткому турнірі може команда, гідна куб
кового титулу».

І на вечорі спортивної слави, який від
бувся минулої п'ятниці в міському Бу
динку культури імені Компанійця, убо
лівальники висловлювали таку ж думку: 
наші земляки здобули нашу почесну 
нагороду не випадково.

Вечір відкрив заступник голови міськ
виконкому В. І. Лгафінець. Він привітав 
футболістіз «Зірки» з успішним завер
шенням фінального турніру і висловив 
упевненість, що вони й надалі будуть в 
числі провідних футбольних команд рес
публіки.

Старший тренер «Зірки», заслужений 
тренер УРСР В. С. Жнлін, виступаючи 
на вечорі, розповів про становлення 
команди на заключному етапі чемпіона
ту країни. В колективі проведено чима
лу виховну роботу з молодими спорт
сменами. За цю справу взялися не лише 
тренери, а й комсомольські активісти за
воду «Червона зірка». Спортсмени не 
раз зустрічалися з своїми уболівальни
ками в цехах, прислуховувались до їх 
зауважень після кожного матчу. І ось 
переміни: кращою стала лінія захисту, 
зросла активність молодих футболістів, 
які прийшли в команду з колективу фіз
культури. І тренер адресує слова по
хвали саме їм, наймолодшим — Михай
лу Прошину, Олегу Бондаренку, Євгену

Шкаловому, відзначає зрослу майстер
ність Віктора Кащея, Анатолія Кропо
ва, Віктора Ступака, Олександра Дей
неги.

Про піднесення «Зірки» свідчить і ре
зультативність кубкових матчів: паші 
земляки забили у ворота суперників 7 
м'ячів, пропустивши лише один.

Через двадцять років Кубок України 
з футболу знову в кіровоградської 
«Зірки».

Володарі цього почесного трофею па 
вечорі привітали заступник секретаря 
парткому заводу «Червона зірка» М. О. 
Ковіка, перший секретар міськкому 
ЛКСМУ Микола Скляниченко, представ
ник юних футболістів міста Віктор Сте- 
ценко, заступник голови обласного 
спорткомітету В. І. Галенко. Секретар 
облпрофрадп Л. О. Руголь вручив фут
болістам і наставникам команди почес
ні грамоти облпрофрадп та цінні пода
рунки. Призи також вручені від міськ
кому ЛКСМУ, заводу «Червона зірка», 
взуттєвої фабрики, олійжпркомбінату, 
ремзаводу «Укрсільгосптехніка». Капітан 
команди Віктор Ступак, приймаючи на
городи, від імені, своїх друзів запевнив 
присутніх на вечорі, що «Зірка» виправ
дає надії своїх прихильників і в наступ
ному році намагатиметься взятії ще кра
щий розгін. Адже кубкові матчі були 
свідченням того, що команда спроможна 
перемагати досить силышх суперників.

На вечорі спортивної слави були при
сутні завідуючий відділом пропаганди і 
агітації обкому Компартії України І. П. 
Оліфірепко, перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Г. Гайдамака, керівники 
спортивних товариств і представники 
провідних фізкультурних колективів об
ласного центру.

ПАМ’ЯТАЄМО ДО СЕРЖАНТА ПАВЛОВА]
РОДОМ КОСТЯНТИН ПАВЛОВ 3 с. МУШКЕТОВО- 

ГО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. СВІЙ БОНОВИЙ ШЛЯХ 
ПОЧАВ ПІД СТАЛИНГРАДОМ. А КОЛИ ВІДГРИМІЛИ ' 
ПОСТРІЛИ ВЕЛИКОЇ БИТВИ НА ВОЛЗІ, ІІА РА
ХУЙ КУ ГАРМАША ~-------------------------
ЩЕНИХ ТАНКІВ...

Літо 1943 року.
війська швидко рухалися 
на захід. Зі злістю прире
чених фашисти кидались 
на нашу оборону під-при
криттям танків. Дивізії, в 
складі якої була обслуга 
Костянтина Павлова, до
велось брати участь у ве
ликій битві на Орловсько- 
Курській дузі. На малень
кій станції Прохорівка 
Павлов побачив німецькі 
«тигри». Командир бата
реї гвардії старший лей
тенант 
обслузі 
менка 
вперед.
окопалися,
148 фашистських танків. 
Бійці Павлова негайно від
крили вогонь. Танки спа
лахували один за другим. 
Закінчились боєприпаси, 
але допомогли сусідні ар
тилеристи, які привезли 
снаряди.

ПАВЛОВА БУЛО ВЖЕ 7 ЗНИ-

Наші

Лисицин наказав 
гармат Трофи- 

і Павлова вийти 
Тільки вийшли, 

як з'явилось

і

читач*

ПЕРШІ СТАРТИ-В СІЧНІ
ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ, Комітет по фіз

культурі і спорту при Раді Міністрів 
СРСР і ЦК ДТСААФ СРСР прийняли 
спільну постанову — про завдання 
профспілкових, комсомольських, фіз
культурних організацій і комітетів 
ДТСААФ по проведенню VI літньої 
Спартакіади народів СРСР у 1974— 
1975 роках. Ця велика подія в спор
тивному житті країни присвячується 
30-річчю перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні і 
проводиться під девізом «Готовий до 
праці і оборони СРСР». У програмі 
Спартакіади — змагання з 42 видів 
спорту, в тому числі з 15 військово- 
технічних. -

Положення про Спартакіаду перед
бачає єдиний залік для спортивних 
колективів, починаючи з низових. 
При підбиванні підсумків враховува
тимуться висока майстерність, масо
вість, кількість підготовлених спорт- 
сменів-розрядників і значківців ГЛО,

Для успішного розв’язання цих 
завдань потрібна буде велика спіль
на організаторська робота спортив
них організацій, профспілок, комсо
молу і ДТСААФ. Це забезпечить ус
пішне проведення Спартакіади на 
всіх її етапах, широку участь молоді 
в складанні нормативів ГПО, зміцнен
ня існуючих і створення нових спор
тивних колективів. (ТАРС).

СЕРЕДН
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.20 - 

Повний. (М). 9.30 — «Секундо
мір». Художній фільм. (М). 
11.10 — Кольорове телебачен
ня. «Барви Індії». Теле
візійний документальний
фільм. (М). 11.30 — інформа
ційна програма. До візиту 
Л. І. Брежнєва в Індію. (М). 
15.30 — Навчальна передача з 
суспільствознавства. (М). 16.00 

Кольорове телебачення. 
«Надя Рушена». Телевізійний

документальний фільм. (М). 
17.00 — Кубок У ЕФА з футбо
лу 1/8 фіналу «Динамо» (Тбі
лісі) — «Тотенхсм» (Англія). 
В перерві — новини. (ЛІ). 18:50 
— Телефільм. (К-д). 19.50 — 
< Рам і Шиам». Художній 
фільм. 1 серія. (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 22.00 — 
Кольорове телебачення. «Про 
балет». (М). 23.20 — Новини. 
(М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30 — 
Інформаційна програма. До 
візиту той. Л. І. Брежнєва в 
Індію. (М). 12.00 — «На кри
лах лісні». Концерт. (Запо
ріжжя). 17.30 — Для шко
лярів. Історія для учнів 5 кла
су. (К). 18.00 — «Товари для 
народу*. (Дніпропетровськ). 
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Для юнацтва. 
«Орієнтир». (Донецьк). 22.30— 
«В Ім’я миру». (Ворошилов- 
град). 2035 — «На добраніч,

діти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). До візиту тов. 
Л. І. Брежнєва в Індію. (М). 
22.00 — Концерт з творів
Л. Колодуба. (К). 22.30 — Ве
чірні новини. (К.). '

ЧЕтвєр
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.20 - 

Нопнни. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Творчість юних». (М). 
10.00 — «Рам і Нінам». Худож
ній фільм. (Індія). I серія. 
(М). 11.00 — Теленарис. «Ру
бежі Ваза*. (М). 11.30 — Ін
формаційна програма. До ві
зиту Л. І. Брежнєва в Індію. 
(М). 12.00 — Концерт худож
ньої групи індійської делегації 
на X Всесвітньому фестивалі 
молоді і студентів. (М). 15.35 
— Навчальна передача з гео
графії. (М). 16.00 «Чукоккала». 
Науково - популярний фільм. 
(М). 16.30 — Для школярів.
«Композитори — дітям». (М). 
17.15 — Кольорове телсбачси-

? $ Наша адреса і телефони Газети виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

геп, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 50. 
Телефони: відповідальною секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичною виховання та спорту — 2-46-87.

ЛоЗОріччяі 
визволення ; 

„іКП’ОВОГРЖини 
■' віа німецько-1 
■Фашистських 

загарбників F
Виганяючи ворога з рід- 1 

ної землі, наші воїни пі
дійшли до Дніпра. • -

Ось що згадує сам Кос- 1 
тянтин Матвійович про 
форсування цієї величної 
річки: «Ми почали пере
правлятися на правий бе
рег... Ніколи не забуду 
цю дощову ніч. Правий 
берег Дніпра високий, пг- 
щаний. Гітлерівці дуже 
добре укріпили його і 
розбомбили переправу. 
Ми опинилися в холодній 
дніпровській воді. Мерз
ли руки і ноги. Снаряд 
перекинув човен. Бійці 
схопились за дошки і про
довжували пливти до бе
рега, де засів ворог. На
решті, вибрались. Зав’я
зався жорстокий руко
пашний бій і ми пішли 
далі...»

Потім К, М. Павлов

звільняв і наше село Лю- 
шневате.

26 знищених танків, 311’ 
автомашин, 6 бронетранс
портерів, 24 польові гар
мати, 4 протитанкових 
гармати, одна зенітка, 4 
мінометних батареї, 124 
кулеметних гнізд — такий 
бойовий рахунок сержан
та Павлова за роки мину
лої війни. Йому присвоє
но звання Героя Радян
ського Союзу. V"

Нині Костянтин Матві
йович Павлов живе в Мін
ську. Слідопити школи ли
стуються з ним. Збирають 
матеріали, заповнюючи 
нові сторінки героїчного 
літопису для свого шкіль
ного музею.

Л. КУЧМАГРА, 
учителька, керівник 
загону червоних слі
допитів.

с. Ліоншевате,
Голованівського району.

Нз
лі. Знам’янка вул. Петровського, 31 

тов. Рибачуку.

ВУЛИЦЯ БУДЕ 
ВПОРЯДКОВАНА

Вашого листа ми надіслали у викон
ком Знам’янської міськради. Як пові
домив завідуючий відділом комунально
го господарства тов. Кошелев, на вулиці 
Петровського, справді, немає твердого 
покриття. Але на 1974 рік комунгосп 
ставитиме питання перед міськвикон
комом про асигнування коштів для впо
рядкування цієї вулиці.

м. Кіровоград вул. Я на Томпа, 
54, кв. З Б. О. Іващенку.

ВІДРЯДЖЕННЯ...
НА МІСЦІ

З вашою скаргою ми ознайомили на
чальника мостопоїзда № 473 тов. Васп-

У

ленка. Вія повідомив, що тов. Баранову,' 
справді, було помилково нараховано ЗО 
процентів від заробітку за роз'їзний ха
рактер роботи. Ці гроші буде утримано 
з нього. Вам же «кошти» не виплачу
вались через те, що ви працювали на 
об’єктах міста Кіровограда.

м. Олександрія вул. Трудових ре
зервів, 9 О. 6. Шмакову.

ЗАПЧАСТИНИ
І ХОЛОДИЛЬНИК

Ваші претензії справедливі. ІІа Кіро
воградському заводі «Ремпобуттехніка» 
довгий час не було агрегатів до холо
дильників «Саратов». Зараз їх одержа
но. Головний бухгалтер цього підпри
ємства Н. П. Гадюкова, коли ми її 
ознайомили з вашим листом, повідоми
ла, що агрегат вашого холодильника 
буде замінено в першу чергу.

Добровеличківський р-н с. Веснян- -' 
ка, Ніні Никифоровой. '
На твоє прохання повідомляємо 

адресу кулінарного училища: м. Кіро
воград, вул. Компанійця, 65.

БРЮССЕЛЬ, 26 листопа
да. (ТАРС). В Антверпені 
відкрилася виставка ра
дянської дитячої літера
тури, організована Това
риством бельгійсько - ра- 

. дянської дружби. На нійЛІТЕРАТУРИ СРСР широко представлені кни
ги для дітей, видані мо-

ВИСТАВКА
дитячої

пп. До Дня проголошення Со- 
ціалістичнеї Федеративної 
Республіки Югославії. Програ
ма документальних фільмів. 
(М). 18.00 - Новини. (М).
18.10 — Кольорове телебачен
ня. Концерт російської народ
ної пісні. (М). 19.00 — «Ленін
ський університет мільйонів». 
(М). 19.50 — Художній фільм. 
«Рам і Шиам». 2 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». До 
візиту Л. І. Брежнєва в Індію. 
(М). 22.00 — «Іраклій Андрон
иков розповідає...» (М). 23.15
— Кубок СРСР з боротьби 
самбо. По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30 - 
Інформаційна програма. До 
візиту Л. І. Брежнєва в Індію. 
(ЛІ). 12.00 — Концерт худож
ньої групи індійської делегації 
па X Всесвітньому фестивалі 
молоді 1 студентів. (ЛІ). 17.00
— Виступає агітбригада Луць
кого районного Будинку куль
тури Волинської області. 
(Львів). 17.30 — «Партійне

життя». (Миколаїв). 18.00 —« 
Республіканська фізико-мате- 
матнчна школа. (К-). 18.30 — 
«Народні таланти». Концерт. 
(Херсон). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К.). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Вечір науко
вого кіно. (К). 2035 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 —<
Програма «Час». (М). До візи
ту Л. І. Брежнєва в Індію. 
(М),

уіі пягпниад

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. ЛІ Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкп, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.20 — 
Новини. (М). 930 — «Шахова 
школа». (ЛІ). 10.00 — «Рам і 
Шиам». Художній фільм. 2 се
рія. (ЛІ). 11.10 — Для школя
рів. «Назавжди рідна». Теле
нарис. (ЛІ). 11.30 — Інформа
ційна програма. До візиту 
Л. І. Брежнєва в Індію. (ЛІ). 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. «Хореографічні повели», 
(М). Фільм-балст. 16.00 —• 
Актуальні проблеми на
уки І культури. (ЛІ). 16.30 — 
«Хроніка тижня». (Кірово
град). 16.40 — Телефільм. (Кі
ровоград). 17.00 — Для школя
рів. «Мова моя — друг мій». 
(М). з тур. 18.00 — «Екран мо

вами народів СРСР, ма
люнки радянських дітей, © 
також дитячі книги, пере
кладені на французьку і 
голландську мови. Окре
мий стенд присвячений 
творам бельгійських ав
торів, виданим у Радян
ському Союзі.

лодих». «Комсомольська еста
фета». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 18.30— 
Кольорове телебачення. Мис
тецтво народів Індії. (ЛІ). 19.00
— Прем’єра телевізійного 
фільму - спектаклю «Єдиний 
спідок». (ЛІ). 21.00—Програма 
«Час». (М). До візиту Л, І. 
Брежнєва в Індію. (ЛІ). 22.00— 
Кольорове телебачення. «Лрт- 
лото». (М). 23.00 — Спортивна 
програма. По закінченні — 
новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30 — 
Інформаційна програма. До 
візиту Л. І. Брежнєва п індію. 
(ЛІ). 12.00 — Республіканський 
рейд Державного комітету Ра
ди Міиістріп УРСР по телеба
ченню і радіомовленню І газе
ти «Радянська Україна». (К). 
12.30 —*3 любов’ю разом». 
Телевізійний фільм. (Кіропо- 
ірад). 17.00 — «Ви нам писа
ли». (К). 18.00 - Попиті. (М). 
18.10 — «Чсбоксарськнй трак
торний». Репортаж. (ЛІ). 18.30
— Телефільм. «Інженери та
ліс». (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Худож
ній фільм. «Піна*. (К). 20.50— 
«Па добраніч, діти!» (К). 21.03
— Програма «Час». До візиту 
Л. і. Брежнєва в Індію. (ЛІ). 
22.00 — Тележурнал '«Старт». 
(К). 23.00 —ж Вечірні новини, 
(К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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