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Йдуть весняно-польові ро
боти в колгоспі «Родина» 
Знам’янського району.

Фото В. КОВПАКА.
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Т^рвону суботу“Внесок— вагомий!
В день свята праці тру

дівники спеціалізованого 
механізованого гранітного 
кар'єру Гайворонського ра
йону випустять товарної 
продукції на 2300 карбо
ванців, в тому числі 580 ку
бічних метрів гранітної 
продукції, 60 тонн асфальту.

800 карбованців — таким 
буде внесок колективу у 
фонд дев’ятої п’ятирічки в 
день Всесоюзного субот- 
ника на честь 105-ї річниці 
В. 1. Леніна.

О. ПАВЛИЧУК, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара».

м. Гайворон.З натхненням
Всі групи училища відзна

чать «червону суботу» 
ударною працею. Понад 
200 старшокурсників впо
рядковуватимуть піонер
ський парк, учні інших кур
сів посадять дерева, розі
б’ють клумби на вулицях 
Свердлова, Діброви, пра
цюватимуть на будівельних 
об’єктах тресту «Олександ- 
ріяважбуд».

О. КОЛІСНИЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського педучилища.
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УЧАСНИКАМ ЗУСТРІЧІ СТУДЕНТІВ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

Дорогі друзі!
Мені дуже приємно оід імені 

Центрального Комітету КПРС сер
дечно привітати вас, учасників зу
стрічі студентів країн соціалізму — 
гідних представників молоді ново
го, соціалістичного світу, який 
уособлює завтрашній день, майбут
нє планети!

Ви зібралися на свою зустріч на
передодні знаменної дати — 105-ї 
річниці з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна. З ім'ям Леніна, 
засновника нашої партії, творця 
першої в езіті соціалістичної дер
жави, зв'язаний докорінний пово
рот в історії людства — поворот 
від капіталізму до соціалізму. Вели
ка мудрість і енергія ленінської 
думки втілюються в історичних пе
ремогах світової соціалістичної си
стеми, міжнародного комуністично
го і робітничого руху. Радісно усві
домлювати, що молодь, студент
ство соціалістичних країн дістають 
у марксизмі-ленінізмі невичерпні 
сили і натхнення в боротьбі за 
утвердження соціалізму і кому
нізму.

Ваша зустріч проходить у дні, ко
ли радянські люди, народи соціа
лістичних країн, усе прогресивне 
людство відзначають знаменну річ
ницю —• 30-річчя Перемоги над гіт
лерівським фашизмом і японським 
мілітаризмом, яка стала подією 
всесвітньо - історичного значення. 
Старше покоління — учасники цієї 
великої битви з глибоким хвилю
ванням згадують важкі фронтові 
шпяхи, вогняні роки війни, коли

гартувалося бойове братерство ко
муністів наших країн, які проявили 
себе справжніми патріотами, ін
тернаціоналістами, послідовними 
борцями за свободу і незалежність 
народів. Перемога радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 рр. переконливо під
твердила, що саме соціалізм є на
дійним оплотом миру, демократії і 
соціального прогресу.

Наша молодь свято береже і 
примножує ці традиції, зміцнює 
єдність народів соціалістичної спів
дружності. Соціалістичне суспіль
ство надає молоді необмежені 
можливості для освіти, всебічного 
і гармонійного розвитку, натхнен
ної, творчої і по-справжньому віль
ної праці. Ви, вся молодь соціаліс
тичних країн, сини і дочки робітни
ків, селян і народної інтелігенції, 
маєте продовжити справу будів
ництва соціалізму і комунізму. Для 
цього насамперед треба стати все
бічно підготовленими спеціаліста
ми, глибоко і творчо володіти 
марксистсько-ленінською теорією, 
багатствами світової культури, про
фесійною майстерністю, найбільш 
повно використовувати досягнення 
науково-технічної революції і пере
ваги соціалістичної системи госпо
дарювання. Сплав твердих комуніс
тичних переконань, високих мо
ральних якостей і фундаменталь
них знань, уміння з класових пози
цій оцінювати всі явища суспільно
го розвитку відзначає спеціаліста 
соціалістичного суспільства, який 
ставить над усе інтереси партії і

народу. І дуже добре, що вже у 
студентські роки ви поєднуєте ус
пішне навчання з активною участю 
а
і

творчій праці, науковому пошуку 
громадсько-політичному житті..
Дорогі товариші!
Останні роки відзначені успіхами 
боротьбі за зміцнення миру ів

розрядку міжнародної напруженос
ті, яку наша партія і Радянська дер
жава ведуть разом з братніми краї
нами соціалізму. Ми рішуче висту
паємо на підтримку революційних 
сил і національно-визвольного ру
ху, проти підступів імперіалізму І 
агресії. Це ясний і чесний курс. 
Він близький і зрозумілий усім лю
дям праці. Присвятити своє життя, 
віддати всю революційну пристрас
ність і енергію справі повного і 
остаточного торжества на землі 
ідеалів миру, демократії і соціаліз
му — високий смисл життя кому- 

і прекраснаністів. Яка це велика 
мета для молодії

Немає сумніву, що 
сприятиме дальшому 
дружби і співробітництва студент
ства і спілок молоді наших країн у 
боротьбі за втілення в життя планів 
соціалістичного і комуністичного 
будівництва.

Від усього серця бажаю вам, мо
лодому поколінню соціалістичних 
країн, успіхів у цій великій і воісти
ну "

ця зустріч 
зміцненню

благородній справі!
Л. БРЕЖНЄВ, 

Генеральний секретар Цент
рального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу.

Gyi, Жогаолл, XXoasvüà, \
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залу Будинку спілок зазвучав Гімн Демократичнії 
молоді: юність Країни Рад — авангард передового 

студентства приймає учасників першої зустрічі сту
дентів соціалістичних країв.

У президії — відповідальні працівники ЦК КПРС, 
ряду міністерств і відомств, ветерани ленінської пар
тії, герої прані і Великої Вітчизняної війни, посланні 
радянського студентства. гості з братніх країн.

Присутні посли соціалістичних держав в СРСР.
Слово надається секретареві LLK КПРС К. Ф. Кз- 

тушеву. Він зачитав привітання Генерального секре
таря L1K КПРС Л. І. Брежнєва учасникам зустрічі.

Бурхливими, тривалими оплесками, стоячи зустрі
ли юнаки і дівчата звернуті до них по-батьківському 
теплі проникливі слова Леоніда Ілліча.

З доповіддю «Діяльність Ленінського комсомолу 
по комуністичному вихованню студентської молоді» 
виступив перший секретар L1K ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жсльипков.

Потім з доповіддю «Радянська ввша школа і су
часні проблеми її розвитку» виступив міністр вищої 
і середньої спеціальної освіти СРСР В П Єлютін.

Учасників зустрічі від імені мільйонів прогресив
них і демократичних студентів вітав президент Між
народного союзу студентів Душан Улчак, привітання 
молоді і студентству соціалістичнрх країн передав 
віце-президент Всесвітньої Федерації Демократичної 
Молоді Рамоп Ахон. Про виховання студентства в 
дусі відданості ідеям ленінізму говорили учасники 
зустрічі з Болгарії. Угорщини. ДРВ, Куби, СРСР та 
ївших, країн.

15 квітня — другий день роботи зустрічі студентів 
соціалістичних країн. Учасники форуму почали пра
цювати в комісіях. їх — чотири У першій обговорю
валась тема «Навчання творчість, праця — соціаліз
мові». Посланні студентства Болгарії і ДРВ. НДР і 
Радянського Союзу. Куби і МНР. інші представники 
братніх молодіжних організацій у своїх виступах 
підкреслювали, що соціалізм дав можливість моло
дому поколінню вчитися, працювати, творити, і сту
денти зроблять усе. щоб внести свій вклад у зміц
нення соціалістичного суспільства.

«Боротьба ча міцні марксистсько-ленінські переко
нання — головне v роботі спілок молоді» — тема 
другої комісії.

Про дальше розширення серед студентства братніх 
країн пропаганди моральних норм, принципів соціа
лізму. говорилося па засіданні третьої комісії.

Проблемам інтернаціонального виховання студен
тів соціалістичних країн. їх участі в боротьбі за мир, 
безпеку і співробітництво була присвячена робота 
четвертої .комісії.

Студентський форум продовжує роботу.
Того ж дня учасники зустрічі відвідали Мавзолей 

В. І, Леніна і поклали вінок.
(ТА PC).
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♦ Форми і методи мо 
Рального заохочення. 
Який арсенал їх 
в райкомі?

ВІДЗНАКА

БІЛЯ райкому комсомолу встановле
на дошка Пошани — в самому цент

рі Петрового. Пдуть люди па роботу — 
обов’язково повз неї дорога веде. 1 ко
ли повертаються — теж. Поблизу — 
школа, напроти — Будинок культури. 
Здається, всі дороги схрещуються біля 
районної дошки Пошани. І ось кілька 
разів на цьому перехресті ставала свід
ком діалогів між батьками і дітьми. Ді
ти запитували: «Тату (або’ж мамо), а 
.чому Вас немає па дошці Пошани?». 
Сини і дочки від дошкільнят і до ви
пускників знають, іцо їх батьки працю
ють добре, а раз так, то обов’язково 
повніші бути відзначені. Це вже — ак
сіома.

Відзнака за працю... Містке поняття, а зміс
ту ; конкретного. Чи то вручаємо грамоту, чи 
поміщаємо портрет на дошці Пошани — в 
кожному окремому випадку проявляється ува
га до людніш праці і її діянь. І особливо 
важлива ця увага сьогодні — иа завершаль
ному етапі боротьби за успіх планів п'ятиріч
ки.’ Адже кожен молодий трудівник — учас
ник виробничого змагання у своєму колективі 
ї в: той же час — у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні.

Райком комсомолу має у своєму арсе
налі чимало моральних стимулів заохо
чення молодих хліборобів та молодь ін
ших категорій трудової зайнятості. Де-

які виникли буквально на «матеріалі» 
району. Свого часу високими врожаями 
кукурудзи на всю республіку прославив
ся наш земляк з колгоспу імені 40-річ- 
чя Жовтня М. М. Матяш. За успіхи вщ 
був удостоєний звання Героя Соціаліс
тичної Праці, а досвід майстра дорідно
го лапу качанистої став надбанням ба
гатьох хліборобів. На початку ниніш
ньої п’ятирічки райком встановив приз 
імені Героя Соціалістичної Праці М. М. 
Матяша. І відтоді вручаємо цей приз 
кращим комсомольсько-молодіжним лап
кам.

В УМОВАХ соціалістичного змагання 
на 1975 рік, розроблених райкомом 

комсомолу, є спеціальний розділ: «Наго
родження переможців». ГІе буду перелі
чувати всі види морального відзначення 
молодих трудівників району, боюся, що 
нового чогось тут не назву. Але, хто 
уважно вчитається у пункти розділу, 
зрозуміє: намічаючи стимули заохочен-' 
ня, райком прагнув залучити до бороть
би за дострокове виконання соціалістич
них зобов’язань всі категорії молодих 
трудівників. Тому пішли на встановлен
ня цілого ряду іменних вимпелів: «Кра
щому молодому трактористу», «Кращо
му комсомольсько-молодіжному комбай-

новому агрегату району», «Кращій мо
лодій доярці району», «Кращій молодій 
телятниці району», «Кращому молодому 
водієві району», «Кращому молодому 
працівникові сфери обслуговування». 
Разом з врученням цих вимпелів буде
мо представляти переможців соцзмагаи- 
ня до нагородження грамотами ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, ОК ЛКСМУ, до 
занесення в районну книгу трудової 
слави. Комітетам первинних комсомоль
ських організацій при підбитті підсумків 
змагання па кращого за професією реко
мендуємо вручати перехідні вимпели і 
мандати «Кращому молодому виробнич
нику» відповідно до професії.

Ще з минулого року в райкомі збері
гаються фотокартки, на яких зображено 
моменти вручення вимпелів па посівній, 
жнивах, па осінньому полі. Ці події від
бувалися біля трактора, комбайна, -на 
польовому стані бригад, в будиночку 
тваринників иа МТФ. Це вже усталена 
традиція райкому — йти иа робочі місця 
і там в присутності колективів вручати 
комсомольські відзнаки молодим тру
дівникам.

Як другому секретареві, мрні найбільше до
водиться вникати в питання морального та ма
теріального заохочення учасників соціалістич
ного змагання. І ось довелося зіткнутися з та
кою проблемою, суто організаційного порядку. 
Найбільш масовою формою відзначення за 
працю зараз в нас, та думаю, що 1 в інших 
райкомах, є вручення вимпелів. Вони за умо
вами змагання найчастіше переходять від пе
реможця до переможця. І, зрозуміло, най
швидше зношуються, втрачають естетичний 
вигляд. Мине сезон, найбільше — два. а там 
дивишся — міняти вимпел потрібно. У торгі- 
вельних закладах же пе завжди, більше того,

іноді Тривалий час й зовсім немає вимпелів. 
А коти і є, то не па комсомольську тематику. 
Тоді доводиться купувати наявні і самотужки 
відповідно переробляти. В райцентрах не в 
кожному побуткомбінаті в вишивальниці, які 
б вишили потрібним текст; вдаємося до 
фарб — звісно, строк «служби» вимпелу піс
ля цього недовгий. Напрошується пропозиція: 
а чи не можна вирішити цю проблему центра
лізованим порядком. Ще задовго до початку 
року підготувати тексти вимпелів, а потім 
віддати замовлення на вишивання в обласний 
центр Обком комсомолу може допомогти рай
комам в цьому. Такий захід потрібен для то
го, щоб вимпели найбільше відповідали іме
нам адресатів, щоб вони були дійсно комсо
мольськими.

ПІД ЗНАКОМ визначних подій в жит
ті країни зараз проходить соціаліс

тичне змагання між комсомольцями і 
молоддю району за дострокове виконан
ня завдань п’ятирічки. Зараз юнаки і 
дівчата несуть вахту праці на честь 
105-ї річниці з дня народження В. І. Ле
ніна, знаменної дати —' 30-річчя Пере
моги, Першотравня. Працівники райкому 
розуміють, як важливо нині ще вище під
няти роль стимулів у соціалістичному 
змаганні, уважно поставитися до всіх 
правофлангових у трудовому суперницт
ві. Плануємо виготовити стенд «Гордість 
районної комсомольської організації», в 
райкомі незабаром буде встановлено 
стенд «Молоді гвардійці п’ятирічки», 
'Форми і методи морального заохочен
ня — різноманітні. Райком постійно по
повнює цей важливий арсенал стимулю
вання соціалістичного змагання.

К. СУПРУН, 
другий секретар Петрівського 
РК ЛКСМУ.

ДРУГА НОРМА—ЗА ГЕРОЯ
На передтравневу вах

ту заступила наша ком
сомольсько • молодіжна 
дільниця виготовлення 
поштових і шкільних ваг. 
Кожен працює з пере
виконанням змінних зав
дань, Комсомолець Ва
лерій Барсуков у ці дні 
показує приклад удар- 
Йої праці. Щозміни вік

ЗВІТИ Й ВИБОРИ 
в ШКІЛЬНИХ 

комсолюльськнх 
ОРГАНІЗАЦІЯХ

hsi■ш

виконує норму виробіт
ку на 200—260 процен
тів. Друга норма Вале
рія — за його улюблено
го героя — Тимура 
'Фрунзе.

Н. ЯКУПОВ, 
начальник комсомоль
сько-молодіжної діль
ниці Кіровоградсько
го заводу ОКБ CBM.

П УНА лютневої революції дійшла
■ до Єлисаветградщини. Разом із 

солдатами і матросами, робітниками 
і селянами руйнували старий світ і 
юнаки з околиць Новоукраїнки, на
вколишніх сіл. У ті дні гвинтівка і 
маузер стали головним документом, 
що підтверджував належність кожно
го з них до передового загону рево
люційної молоді.

Перші комсомольці Новоукраїнки носи
ли гімнастерки і будьоннівкн, селянські 
сіряки і робітничі спецівки. 27 квітня 1920 
року юнаки і дівчата зібралися разом і 
одностайно обрали своїм ватажком сина 
кадрового робітника Вато Дсмченка. Доб
роволець Червоної Армії, учасник грома
дянської війті, він став визнаним ватаж
ком молоді. З 
ініціативи в

І було створено
1 шу сільськогосподар- 
і ську комуну. Комсо- 1 мольні посадили кар- 
/ топлю, обробили 
' двадцять десятин

землі, зібравши вро
жай, відправили во
сени на ім'я Володя- 
мира Глліча Леніна 
для дітей Півночі ва
гон продуктів.

У кінці грудня 
1920 року, коли на 
Новоукраїнку йшли 
махновці, всі ком
сомольці разом із 
комуністами І чер- 
воноармійцями вийшли захищати 
місто. То був останній бій Вані Дем- 
ченка, ім я якого навічно занесено 
до списків районної комсомольської 
організації.

Чимало членів першої сільськогос
подарської артілі та першого коопе
ративу «Нове життя», створених на 
початку 1921 року в Новоукраїнці, 
носили біля серця комсомольські 
квитки.

...На колгоспні поля прибувала нова тех
ніка. Хто поведе трактори, жниварки? Цс 
питання стало одним із найважливіших. 
Щоб вирішити його, в 1933 році комсо
мольці і молодь зібралися на першу агро
технічну районну конференцію, організова
ну райкомом комсомолу. За путівками 
комсомолу юнаки і дівчата йшли на на
вчання, опановували техніку, а повер
нувшись у господарство, навчали вирощу
вати хліб інших. У ці роки перші свої 
кроки в оволодінні хліборобською май
стерністю зробив Олександр Гіталов. Піс
ля закінчення курсів механізаторів він 
очолив тракіорну бригаду Малопомічнян- 
ської Л1ТС. Згодом його бригада стала 
всесоюзною школою передового досвіду. 
М ОМСОМОЛЬЦІ Новоукраїнського 

району завжди виконували запо

його 
МІСТІ

пер-

ПРО ЩО ГОВОРИТИ
З ТРИБУНИ?

Нелегко було Ірині Бо
гуш: скільки зроблено ко
мітетом за рік, скільки 
справ, про які хочеться по
радитись. — І все це втис
нути в кількадесят хвилин 
ЗВІТНОЇ доповіді,

А хіба ж можна двома слова
ми сказати, приміром, про те, 
льіі?,0₽?лнся 3 дійкою, як мо
білізували на це всіх 239 ком
сомольців? дбо про тс, як го"

тувалнсь до 30-річчя Перемоги: 
«червоні слідопити» зробили 
стільки, що доводиться розши
рювати, переоформляти всю 
кімнату Бойової слави, А тру
дові тижні! тільки за один з 
НИХ було зібрано понад 3 тонни 
макулатури...

І все ж Іра — секретар 
комсомольської організації 
середньої школи №5 — з 
честю впоралася з постав
леним завданням, її допо-

слідопити» зробили

ререофврмлятн всю

Твій революційний мандат
ВІТИ . ...
яка проявляє .свою ініціативу, кличе 
стати а шеренгу передовиків, вчити
ся комунізму не лише за книгами, а 
у повсякденній праці. З почуттям си
нівського обов’язку виконували ці 
заповіти вони у роки Великої Вітчиз
няної війни. Влітку сорок першого 
понад 300 комсомольців району по
дали заяви до райвійськкомату з про
ханням послати їх на фронт.

Такі заяви писали не лише комсомольці, 
а й неспілкова молодь. Серед них був Во
лодя Чорноморець з Караказелімки. Особ
ливо відзначився у бою за Любнч, що на 
Чернігівщині. Незважаючи на шалений во
гонь ворога, Володимир одним з перших 
Переправився на плоту через Дніпро і зни-

Ілліча — були ударною групою,

ПР KUOP
ОРДЕНОНОСНОЇ
Минулого року Батьківщина високо оцінила діяльність Новоукрлйн- 

ської комсомольської організації, нагородивши її орденом Трудов-рго 
Червоного Прапора. Про перших новоукраїнських комсомольців, тих, 
хто дітям своїй і онукам передав наказ: завжди і в усьому бути гід
ними високого звання члена Ленінського комсомолу, про шлях Ново- 
української районної організації, до успіху — сьогоднішня наша роз
повідь.

щнв 35 фашистів. За мужність і героїзм 
йому було присвоєно звання Героя Радян
ського Союзу.

Героями Радянського Союзу стали 
земляки Володимира — Іван Кувікз 
із Рівного та Іван Іщенко із Новопо- 
димки.

Семен Резніченко із Новомикола- 
івки, який командував полком, тако
го звання був удостоєний за успішне 
форсування Дунаю та зайняття плац
дарму і важливого вузлового пунк
ту —- Баркача, а Леонід Філіпенко із 
Варварівки — вже за форсуаання 
річки Пасарчі поблизу Бранденбурга.

Посмертно звання Героя Радянського 
Союзу було присвоєне уродженцю села 
Іванівкн Івану' Тарасенку.

ІВАН Тарасенко не дожив до Пе-
1 ремоги, але своїм подвигом на

близив її. 1 радісно зустріли тисячі 
його молодих земляків День Пере
моги. Вони піднімали Новоукраїнку і 
села з руїн, вручну проводили по
льові роботи. На спорудження тан
кової колони «Кіровоградський ком
сомолець» трудящі району в грудні 
1944 року надіслали понад 883 тися-

ні карбованців. Юнаки і дівчата ово
лодівали технікою, гуртувалися в 
комсомольсько-молодіжні колективи.

У п'ятдесятих роках на всю республіку 
стала відома комсомольсько-молодіжна 
тракторна бригада колгоспу «Росія», яку 
очолив вихованець Олександра Васильови
ча Гіталова молодий комуніст Віктор Ан- 
дріяш. У 1958 році щей колектив першим у 
республіці удостоївся звання бригади ко
муністичної праці. Віктор Степанович Ан- 
дріяш був нагороджений орденами Леніна 
та Трудового Червоного Прапора, а поза
минулого року йому присвоєно звання Ге
роя Соціалістичної Праці.

Висока нагорода Батьківщини — 
орден Червоного Трудового Прапо
ра, — врученого районній організації 
минулого року за великий вклад у 

збільшення вироб- 
гництва сільсько

господар с ь к о І 
продукції, активну 

) участь у підготов
ці механізатор- І 
ських кадрів, пло- | 

дотворну виховну й 
роботу серед мо- / 
поді, примножила й 
сили, надихала у а 
визначальному ро- й 
ці юнаків і дівчат У 
на нові трудові І 
звершення.

и Дорідний врожай 
виростили члени 

комсомольсько-молодіжних трактор
них бригад колгоспу імені Жданова 
та колгоспу імені Шевченка — іні
ціатори змагання серед комсомоль
сько-молодіжних тракторних бригад 
Кіровоградщини за дострокове за- 
рокуЄННЯ с*льськогосподарського 

тина Славетнн'-ькя V, Д,р>жба в«лен- 
Йак”ик^йадс^иа
ли ТРНТИСЯ'ПІИЦЯМИ. Аиярок ста-

Понад чотири тисячі юнаків і дів- 
чат об єднує районна комсомольська 
організація Хлібороби і тваринний 
колгоспу «Дружба», трудівники Но- 
воукра.нського щебеневого"заводу 
учи, К^ишуватсі.хоі середньої їдкої

X, вони обіцяли примножу«?7«»" 
НІ традиції Ленінського комсомол 
іїУво™ піХКРаЩ'!- *-^1 

вони підтверджують ділами.
________ ю‘ ЛІВАШНИКОВ.

відь на звітно-виборних 
комсомольських зборах бу
ла і лаконічною, і в той же 
час змістовною. Переважа
ла тут не арифметика 
справ—«зроблено-не зроб
лено», а діловий аналіз, 
принципова оцінка життя 
членів ВЛКСМ за рік. Чима
ло цікавих проблем і думок 
було піднято також у ви»

ступах комсомольців Олі 
Риндіної, Володі Ковалеви- 
ча, Люди Різниченко, Лари
си Гетьманець та інших.

Збори, без сумніву, при
несли користь учасникам! 
створили потрібний настрій 
на заключну чверть на
вчального року, рекомен
дували багато цінного но
вообраному комітетові ком
сомолу на чолі з дев'яти
класницею Олею Риндіною.

Т. БЕТЄХТІНА, 
сскрегар-завідуюча від
ділом шкіл Свігловод- 
ського міськкому ком
сомолу.

ШОФЕР ПЕТРІВСЬКО
ГО РАИОБ’ЄДНАННЯ 
яСІЛЬГОСПТЕХ II І К А» 
ФЕДІР ЖОВТЮК І КЕ
РІВНИК ХУДОЖНЬОЇ 
САМОДІЯЛЬНОСТІ лпх- 
ТОЛІЙ тосик (ЗЛІВА 
НАПРАВО)--ЧАСТІ гос, 

РОБІТ- 
ПІД- 

ДУЕТ 
щи- 

спмп лт І є ІО 
З СУ- 

/ДСПІІХ УКРАЇНСЬКИХ 
НАРОДНИХ ПІСЕНЬ. 
ф°™ с, А1ІДРУСЕІІКА.

■ -■

ТІ НА СЦЕНІ 
НИЧОГО КЛУБУ 
ПРИЄМСТВА. їх 
КОРИСТУЄТЬСЯ 
РОЮ : .
ШАНУВАЛЬНИКІВ



17 квітня 1975 року
.МОЛОДИЙ КОМУНАР-

К одна перев’язка
»• і можна, нарешті, від
почити. Сто п’ятдесят перша 
перев язка. І три операції... Ко
ли вона їхала на Карельський 
фронт, їй сказали:

— Терапевтам не така бжє й 
скрута. От хірургам...

А тут все разом: рятуєш від 
простуди, треба — береш в ру
ки скальпель...

Я. Навіть не віриться, що 
був на тому світі. А ви...

сміхається людині, яку опе
рувала, і раптом поруч бачить 
солдата, який стоїть в гурті 
своїх бойових друзів і простя
гає назустріч руки:

— Донечко!
— Тату!
В обох на очах сльози. А 

бійці все обступають їх і об
ступають.

КАПІТАН

поране-

хворнх

батька.

в Кіров-

алеєго

Памятний 
день 
війни

першим, 
їх, гаспн-

на все 
на боііо-

Хіба не

я по-

То нічого, що не спала другу до
бу, Тільки б вони вижили...

А оце вже, ніби й легше. Та ні. 
Ввечері не прийшла медсестра, ку
дись подівся санінструктор...

—Грип!
1 командир відділення медсанро- 

тн старшин лейтенант Віра Юірс- 
рова якусь мить у розпачі: «Як же 
сама догляну півтнсячі 
них?».

Справилась. Оглядала 
подруг, підбадьорювала:

— Треба 
ставати. То 
візьме...

І згадала

«а лижі 
й ніякий

частіше 
грип не

випускний вечір в 
І Новосибірському медичному 
і інституті. Професор, вручаючи 

диплом, раптом сказав:
— Юферова п’ять років то

му була чемпіонкою меднарко- 
му з спортивної гімнастики. 
Тепер їй і до майстрів близько. 
Оце лікарі Спорт, дорогі мої, 
найбільша сила проти всяких 
там болячок...

Але дівчатам не про це.
— Був у нашому педагогіч

ному училищі, в Пермі, сту
дент Валерій Верхоланцев, В 
одній спортивній секції зі 
мною тренувався. Так він 
переконаний, шо сила — це й 
есля> це й мужність. Цікаво, де 
він тепер, наш чемпіон?..

Знала б Віра, що Валерій 
ЬЇКЛ. що скн-

і дав бомби на ворожі аеродро
ми, під Москвою, що г.ам двічі 
горів у літаку, то ще так би 
гордилась ним. Зналауб все 
достеиеинщ тепер тут <й.очу- 
гал б-. /

— ІІаш чемпіон — І^і^ой Ра" 
дянського Союзу. Післу. опера
ції, навіть втративши- частково 
зір, знову В_Ц?А'„Д); що то СИ- 

/ли і мужність!
Заспокоювала подруг, А ненаро

ком тривога:
— Диверсанти!.. За кілометр від 

госпіталю.
І лікар ІОферопа бере автомат: 
— Хто може тримати зброю, за 

мною!
Фашисти не дійшли до польового 

госпіталю...
Віра повертається до врятованих 

бійців. А воин, мов діти перед ма
тір'ю:

— Ми чекали вас. Ми знали, що 
ви псе одно прийдете.

І повідомляють радісну но
вину з фронту...

Вона вже пе чує останніх 
слів. Спить. Спить цілу добу..»

« ♦ ♦
|—| АРЕШТІ прийшов листоно- 
• ’ ша. На одному з трикут
ників — знайома адреса.

— Та це ж номер польової 
пошти батька!

Біжить до поранених бійців:
—- Хто знає рядового Шато

ва? Це мій батько.
Бійці мовчать, 3 подивом 

дивляться на лікаря. «Вона ж 
Юферова, а не Шатова*.

Але ні, він таки її батько. 
Коли в громадянську Федір 
Юферов загинув у бою з біля
ками, Віру взяв до себе Ми
хайло ІІІатов. Там, в Кіров- 
ській області, в селі Зотовці 
кожен тепер може сказати; 
«На лікаря вивчилась дочка 
Шатова».

Поранені перешіптуються. І, на
решті :

— Так Суворои розповідай про 
якогось Михайли Андрійовича Ша- 

; това. Відчайдушний кулеметник. 
Виходив у третю атаку .......
І.хоч би що — цілий, а 
дів, косить..,

— Який Суворов?
— Вчора виписався, 

пам’ятаєте? Обіцяв написати...
1 написав. Лист прийшов зблизь

ка. Отже, і батько там.
Після операції Віра Юферова пи- 

рушає на вогневу позицію. Капітан 
І Сутягіи веде Ті до траншеї. А па- 
І зустріч — радісний голос знайомого 
І бійця:
і — Віро Федорівно!
» — Суворов?

— Це дочка рядового Шато
ва, товариші! — промовив уро
чисто Сутягіи. — Старший лей
тенант Юферова з 288 госпі
талю.

Михайло Андрійович віді
йшов з Вірою в протилежний 
кінець траншеї. Ще раз"~обня- 
лися.

— Значить, будемо жити, 
дошо!

— Будемо. Хоч я й не вірила 
вже. Коли нас оточили, бігла 
назустріч їм і зовсім не бояла
ся за своє життя. Тільки б до
рожче віддати його...

— О, ні. Тобі треба рятувати 
інших. І зберегти себе для но
вого життя...

А капітан Сутягіп скликав 
уже бійців.

— Зараз влаштуємо обід. На 
честь кращого воїна батальйо
ну і ного дочки...

За стіл сіли, як одна сім’я. 
Ніби й не було війни.

— Щоб були щасливими на
ші діти, — підвівся Михайло 
Андрійович. Засріблився тіль
ки один келих — в руці бать- 
ка, який бачив радісні очі своєї 
дочки...

На фото: В. Ф. ЮФЕРОВА.

А потім знову гула земля. 
І поспішала в операційну лікар 
Юферова, яку тепер вже бійці 
приязно називали капітаном 
Вірою.

Задивлялись в її стомлені очі, ко
ли вислуховувала їх серце, перепи
тували:

— Яку новину приніс ваш гість, 
лікарю? Що там на Карельському 
перешийку?

— Наші оволоділи Ярвою.
І бігла до кремезної ялини, де 

чекав її високий ставний офіцер.
— Пробач, Романе, в мене було 

багато роботи.
— Як там у тебе?
— Все добре. Я бачила 
Роман Голуб вражено: 
— Цс ж запам'ятається 

життя — бути з батьком 
вих позиціях. 
МИНУЛОЇ осені 

бачив її в Кіровограді 
біля обеліска Невідомому сол
датові. Завідуюча терапевтич
ним відділенням госпіталю ін
валідів Вітчизняної війни Віра 
Федорівна Голуб (нині пен
сіонерка) перевела 
з полум’я Вічного 
на гранітні плити могил воїнів- 
визволителів і рушила алеєю 
до виходу з скверу. Того дня 
вона зустрілась з піонерами. 
Вони задивились на її нагоро
ди — орден Червоної Зірки, 
бонові медалі, просили розпо
вісти про пам'ятний день вій
ни. І вона зпову_згадала про 
зустріч з батьком перед боєм у 
грудні 1944-го..,

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград,

погляд 
ВОГПІО

Ы ИН1 часто у Кіровограді та 
за межами міста побачиш 

автобуси з написом: «XXX». То 
школярі і студенти, робітники 
і службовці, гості Кіровограда, 
для яких працівники кірово
градського бюро подорожей 
та екскурсій підготували екс
курсії «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте», «Кіровоградське 
підпілля, партизанськими стеж
ками», їдуть маршрутом тру
дової та бойової слави радян
ських людей.

Екскурсанти часто 
чаються із ветеранами 

за Кірово- 
підпільника-

зустрі- 
війни,

учасниками боїв 
град, колишніми 
ми і партизанами.

Під час однієї ___
кіровоградці зустрілися із лю
диною легендарної долі — 
Борисом Іллічем Оршанським, 
який нині проживає в Києві. 
У роки тимчасової окупації 
фашисти кинули його до тюр
ми, що знаходилася у примі
щенні нинішнього обласного 
госпіталю інвалідів Великої 
Вітчизняної війни. Борис Ілліч

з екскурсій

З с тор

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ

стаз тоді одним із організато
рів масової втечі, яка була ус
пішно здійснена.

Борис Ілліч Оршанський по
бував на місцях колишніх боїв

ОРШАНСЬКИЙ серед кіровоградців.
Фото 1О. ЛІВАШНИКОВЛ,

за місто, біля обеліска Слави, 
де горить Вічний вогонь.

І. ЛИТВИНОВ, 
екскурсовод Кіровоград
ського бюро подорожей 
та екскурсій.

„Я ЛЮБЛЮ СВОГО САШКА“
КЛАДКА цс річ — писати про молодого актора, у 
якого попереду і творчі злети, і спади, і радо

щі нових відкриттів, і смуток, невдоволення собою — 
ОДНИМ СЛОВОМ, про — людину, у якої попереду ще ціле 
ЖИТТЯ D мистецтві,

Іож, коли я сказала Олександру Климову, актору 
Кіровоградського музично-драматичного театру їм. Кро- 
пивннцького, що зоираюсь писати про нього, він роз
губився; «А може не треба, — спитав занепокоєно, — 
я ще нічого не досяг». Олександр працює в театрі ля
ше один сезон (навіть не повністю) і, як випадково по
чула вислів, па повну силу ще «не заграв». Слова ак
тора переконали мене в іншому. Писати треба, незва
жаючи на те, що Олександр, дійсно, що щ 
своїх творчих можливостей. Поговоримо про 
ство з актором Клнмозим, продовження 
го обіцяє бути цікавим і змістовним, 
потім.

Дебют вихованця Київського інсти
туту театрального мистецтва ім. Кар- 
пенка-Карого Олександра Климова 
на сцені кропивіїичан, що співпав з 
відкриттям нового театрального сезо
ну, не пройшов непоміченим. У спек
таклі за п'єсою російського драма
турга М. Шатрова «Погода на зав
тра» він трап одну з центральних ро
лей — директора виробництва на великому автомобіль
ному заводі країни, інженера Архангельського. Гран 
майстерно, темпераментно, з захопленням. В Архан
гельському Климова кипіла творча енергія, він був. мо
лодим, завзятим, повним сил і прагнень «в біографію 
планети вписати свій рядок». Але тому Архангель
ському, яким виписав його драматург і представив ак
тор, ■щктдпла... надмірна доброта. Відчуваю, слова u 
подібному контексті можуть здатися декому легковаж
ними. Адже у вік науково-технічної революції, 
космічних швидкостей доброти ще так не вистачав в 
людських взаєминах, Не поспішайте. Суть у тому, що 
доброту не слід плута ги з панібратством. Інженер Ар
хангельський почасти йшов усупер-гч нормам керівни
цтва соціалістичним господарством. Він міг зробити 
благородний жест, прикриваючи порушення трудової 
дисципліни, як цс трапилось у випадку з молодим ін
женером Астаховнм. Безсумнівно, подібне явище ме
жує з політичною короткозорістю. «Добро повинне бу
ти з кулаками» — ці ьідомі слова російського поета 
М, Сватлоза можуть служити підтекстом ро.’-і Олек
сандра Климова. «Кулаків» саме й бракувало інжене
ру Архангельському. Це підкреслював театр і актор, 
виносячн на суд глядача свою роботу над образом на
шого сучасника.

Про актора заговорили і глядачі, і спеціалісти. Від 
нього чекали нових ролей — свіжих, яскравих образів 
героїв доби. Олександр не поспішав. Точніше, не по
спішав режисер, заслужений діяч мистецтв У PCP 
І. В. Казнадій. Вдумливий педагог, він знав, що над
мірна репертуарна зайнятість Климова може принести 
небажані наслідки. Актора вподять лише в одну виста
ву—п’єсу О. Коломійця «Голубі олені». Трактування ролі 
солдата Кравцова Клиновим, на перший погляд, дещо 
відрізняється від звичайного. Він серйозніший і зосе- 
редженішнй, власне, доросліший, ніж авторський пер
сона^. 1 те, що у фіналі Кравцов — директор велико-

ще не розкрив 
: з знайом-

творчості яко- 
Алс висновки

Творчий портрет 
молодого актора

го заводу, людина складної долі, залишився вірним 
своііі першій зустрічі з Оленкою, першому цілунку, 
першій весні своєї юності, сприймається як цілком 
закономірний, єдино можливий хід біографії справж
ньої радянської людини.

Вистава «Юлуоі олеїн», образ Кравцова — вступ до 
великої багатогранної темп — теми народного подвигу, 
У новій виставі кропивіїичан за п'єсою 1. Рачади сНад 
голубим Дунаєм» О. Климов грає роль офіцера - Ра
дянської Армії Олександра Гайового, який з вини об
ставин потрапляє в лігво румунської сигуранци. Дра
матургічний матеріал ролі,. скажемо відверто, почасти 
грішить прямолінійністю, навіть заданістю. Від актора 
вимагався максимум зусиль, щоб герой наблизився до 
глядача. Став рідним, дорогим. .Климов зумів цього 
досягти. Дві години він тримає глядача в напрузі, са
ме через розкритій внутрішнього світу воїїїа-визволиге- 
ля, розповідає про героя більше, ніж цього можна бу- 

ло_ б сподіватися від першоджерела. 
" я=—-= Значну допомогу її цьому Олександр

отримав від партнерів — заслужених 
артистів УРС.Р М. Яриш, С. Ліартн- 
нової, а надто — від Антонівн Лю- 
бенко, яка грала матір Сашка Гайо
вого.

Після вистави актор сказав: 
“Я хотів підкреслити п своєму

герої Ного чесність, безкомпромісність, ЛЮДЯНІСТЬ у 
стосунках л підлеглими, відданість боротьбі за світ
лі ідеали — і, трохи подумавшії, додав, — наскіль- і 
ки це мені вдалося — судити глядачам.... Я люблю І 
свого Сашка». . - /

ГІЛьКИ-НО закінчилась денна вистава. Розійіили- [ 
сп глядачі і працівники театру. Олександр Кли- І 

мов стиха, ніби вслухаючнсь у весняний гамір міста, 
що вривався у відкриту кватирку, розповідав про себе. 
«Чи мріяв стати актором?». Звичайна, мріяв. І, на
вчаючись в Черкаському професійно-технічному учили
щі, бігав на репетиції народного театру. В цьому ж 
театрі зіграв роль Сатіна в п’єсі М. Горького «На дні». 
Можливо, саме тоді, після зустрічі з мудрою драма; 
тургією БурсвісшпПі революції, остаточно визріло в 
ньому рішення етапі актором. А далі все закрутилося, 
ніби в калейдоскопі — інститут, У** - '
кращих театральних колективів республіки — Львів
ському' академічному драматичному театрі імені Зань- 
ковецької, нарешті — Кіровоград, театр великих кори
феїв, періщ р.ілі в п’єсах М. Шатрова, О. Коломійця, 
1. Рачади. у Шевченківській «Катерині».
ЧОТИРИ ролі на сцені кропивіїичан. Чотири не 

схожі ролі, але всі підпорядковані одній меті — 
нести ссою гему. Найкраще про 
мов: «Я хотів би підкреслити... 
ітість — ось головна його тема.

Па запитання — про яку роль 
н.>; пхнувся і сказав: «Я людина

віді, Олександре! І віритимемо, що вона дійсно буде. 
А втім, відповідати, можливо, і не доведеться. Відпо
віддю будуть нові ролі, а головна... — вона попереду! 
Тільки так. ____

В. ЛЕВОЧКО.

робоїа в одному з

цс сказав сам Кли- 
людяність». Людл-

піп мріє, Олександр
____ _____ _______ не позбавлена забо- 

Зіграю, тоді скажу». Що ж, чекатимемо відпо-

м. Кіровоград.

ЯКОСЬ па садибі механізатора колгоспу 
імені Кірова (Зиам’япськин район) 

В. Волкова довелося побачити незвичайну 
для тутешніх країв, схожу па хміль рос
лину. Вона якраз розпустила свої блідо- 
рожеві тендітні квіти-дзпонпкп. Пізніше 
з’явилися китиці ягід жовтогарячого ко
льору. У гронах, що нагадують виноград
ні кетяги, гніздилося від двох до п’яти 
десятків плодів. Блискучі насінини мають 
жовтувате забарвлення і схожі на дрібну 
квасолю.

Виявляється, у нас, на Кіровоградщнні десят
ки аматорів садівництва вирощують і розводять 
далекосхідний лимонник, а дссвідчсні агробіо
логи займаються навіть його гібридизацією. Ди
вовижна властивість лимонники: у перші п'ять— 
шість років піс.гя онсіву насіння він розвиває
ться досить-таки повільно, полюбляє затінок або 
ж напівзатінок, бо ж не терпить прямих соняч
них променів. Щоб створити найсприятливіші 
умови для нормальної життєдіяльності парост
ків, вологість грунту підтримують на рівні 80— 
83 процентів. Десь па п’ятому—шостому році 
лимонник одразу дає іінкиіі приріст — близько 
трьох метріо,

Коли з якихось підручних матеріале 
зробити сітку па зразок альтанки, то рос- 
липп заплетуть її, як дикий виноград. То 
ж з допомогою лимоннпка можна озеле
нити паркан, веранду, зробити своєрідну 
вхідну арку від вулиці до будинку. Хоча 
пагони й пе мають вусиків, вони цуп
ко обзивають довколишні предмети,

Висаджені зерня гка-квасолнни проростають

довго. Якщо, скажімо, 
висадити їх десь у 
жовтні, то зійдуть вони 
у травні — червні на
ступного року. Кращими 
для розмноження с на
сінини, взяті від ягід із 
середини грона. Інші 
квасолини доцільно збе-
рігати до висіву у зволо
женому піску, бо інакше вони втратять схожість.

Ця пологолюбива іі водночас морозостійка не
вибаглива рослина поширена, головним чином, 
у Приморському іі Хабаровському краях.

Плоди її багаті на вітаміни та інші ре
човини, які широко використовуються і» 
медичній практиці. Лимонник, справді, чуч 
додійний, цілющий. Незначна доза екс
тракту відганяє втому. Лікарі рекомендуй 
ють вживати настій із нього людям, у 
яких занижений кров’яний тиск — гіпото
нія. Виготовлені з лимонника настойки й 
таблегкп використовуються для зміцнення 
серцево-судинної системи, регулювання 
кровообігу, збудження дихання і підви
щення життєвого тонусу. Знавці народної 
медицини твердять: свою назву ці росли
ни з родини магнолієвих дістали тому, що 
при розтиранні чи подрібненні вони пак- 
путь лимоном.

В. КРАМАРЕНКО,
краєзнавець»
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ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ:

Стежкою 
наставника

Вже декілька років колек
тив перукарів села Аджамки 
носить високе звання бригади 
комуністичної праці. Тут по
над двадцять років працює 
майстром першого класу за
відуючий перукарнею Семен 
Архнповнч Придибайло. Тру
диться він сумлінно, намагає
ться старанно обслужити кож- 
вого відвідувача.

Та не тільки працею відзна
чився майстер Своєї професії 
він вчить і молодь. Дванад
цять дівчат пройшли в нього 
практику і тепер працюють в 
різних перукарнях.

■ Не так давно проходила тут 
же практику дівчина з нашо
го ж села комсомолка Євге
нія Тарапун. Ні, вона не ви
падково потрапила сюди. Ко
лишній фронтовик Семен Ар
хипович давно порадив дівчині 
іти вчитись па перукаря.

Ось і закінчила Женя учили
ще, успішно пройшла практи
ку. Так сталось, що й місце 
роботи для неї знайшлось в 
рідному селі.

Т. СИДОРЕНКО,
вчитель-пенсіонер.

Кіровоградський район.

Будні молодшого 
сержанта .

Робочий день молодшого 
сержанта обласної державто- 
інспекції комсомольця Віктора 
Мордаса починається на пере
хресті автотрас, де в швидко
му русі нескінченного . потоку 
транспорту особливо відчуваєш 
стрімкий ритм нашого часу.

Після закінчення спеціально
го учбового закладу повернув
ся юнак па рідну Кіровоград- 
іцицу. йому 23 роки. Стаж ро-_ 
боти ще ■ невеликий, але за 
цей час він завоював єавтори
тет і повагу серед своїх това
ришів.

Віктор захоплено розповідає 
про свою професію. З різними 
людьми доводиться зустріча
тись за день. І бувають, на 
жаль, серед них порушники 
правил вуличного ру.уу. Моло
дий автоінспектор спокійно бе
сідує з такими, застерігає їх.

Так проходять робочі будні 
Віктора Мордаса. Бувають во
ни і теплі, сонячні. Бувають і 
холодні, похмурі. Та Віктор 
після робочого дня повертає
ться додому задоволений. Ад
же він стоїть на сторожі по
рядку. 1 його вчасне поперед
ження в цей день, можливо, 
не одного відвернуло від не
безпеки чи аварії.

О. МИЛОВИДОВСЬКА.
м Кіровоград.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ:

Ремонт 
з продовженням

«Дорога редакціє! Я прожи
ваю в селі Братолюбівці Доб- 
ровелнчківського району. Звер
таюсь до тебе з проханням до
помогти мені. Ще в січні я здав 
в Новоукраїнську майстерню 
по ремонту радіо-телеапарату- 
ри магнітофон «Веспа-3». Часу 
вже пройшло чимало, а магні
тофон й досі на ремонті. Спо
чатку мені говорили: «Прий
діть через три дні». Потім — 
«Прийдіть через тиждень». А 
тепер вже нічого не говорять.

Можливо, ви, редакціє, запи
таєте, коли відремонтується 
мій магнітофон?

М. ПОЛІЩУК.
Добровеличківськпй район».
Від редакції: Це питання ми 

адресуємо завідуючому Ново- 
українським радіотелевезій- 
ним цехом Тов. Чубасі М. П. і 
нагадаємо, що подібних листів 
редакція одержує чимало.

стала першою з бігу на 400 
метрів. У командному заліку 
легкоатлети спортклубу «Зір
ка» увійшли у десятку силь
ніших. Вони зайняли шосте 
місце із двадцяти чотирьох.

2. Між якими шахістами 
була зіграна партія, що на
звана «безсмертною»? (З 
очка.

ПЕРШІ МАТЧІ,

І НА ПРИЗ
І МАРАТА КАЗЕЯ

У Мінську відбувся всесо- 
■ юзний турнір з класичної бо- 
н ротьби на приз білоруського 
І піонера Г ероя Радянського 
1 Союзу Марата Казея. У рес

публіканському Палаці спор
ту свою майстерність демон
стрували близько 250 юнаків. 

Вихованці Кіровоградської 
ДЮСШ спортклубу «Зірка» 
\тср 'А'рздл», 

тмармммо Жулцлочсь етапи 
к призерами у
& пагоьих чатехорХпх..

№ Вячеслав Живогляд зайняв 
Ш четверте місце серед пів- 
Я важковаговиків.

В. Ш А БА ЛІН.

Особисто-командна пер
шість Центральної ради то
вариства ДСТ «Авангард» з 
легкої атлетики серед спор
тивних клубів проходила про
тягом трьох днів в Ялті. У 
цих відповідальних змаганнях 
брали участь і представники 
кіровоградського спортклубу 
«Зірка». Кандидат у майстри 
спорту Валерій Попов- став 
третім призером з бігу на 

метрів з бс»,о'ерами, 'його 
мас — 54,9 секунди. Тетяна 
ГКаруе\ак \ V ванна Копесни- 
м-ова стрибну пи у ррвжину на 
5 метрів 67 сантиметрів.

Поза заліком виступала 
кандидат у майстри спорту з 
Олександрії Любов Ручка. 
Вона з часом 58,2 секунди

(З Чемпіонами області з ку
льової стрільби серед жі
нок стали кіровоградка Ніна 
Мостова (вправа МВ-4) та 
олександрійська спортсмен
ка Катерина Робакідзе (впра
ва МП-4). В групі дівчат пе
ремогли Надія Саченко (Кі
ровоград) та Тетяна Пуга- 
ченко (Компаніївка).

Командою першими були 
спортсмени Ульяновського 
району.

В. МАШУК, 
суддя всесоюзної кате
горії.

ЗАВДАННЯ X: 2
?. В якому році вперше 

радянські шахісти взяли 
участь у Всесвітній шаховій 
олімпіаді і скільки разів во
ни були чемпіонами? (2 очка).

ПЕРШІ
СЮРПРИЗИ

Українські команди другої ліги 
класу «А» стартували в першості 
СРСР з футболу. Вже перший 
тур приніс ряд несподіваних ре
зультатів. Так. чемпіон України — 
миколаївський «Суднобудівник» 
програв з рахунком 0:1 Хмель
ницькому «Динамо», яке в цьому 
сезоні очолив досвідчений настав
ник, заслужений тренер У PCP 
Микола Кузнецов. Вінницький 
«Локомотив» на своєму полі за
знав великої поразки під одного 
з торішніх аутсайдерів — кірово
градської «Зірки» — 0:3. З одна
ковим рахунком 2:1 чернівецька 
* Буковина» у себе на полі, а 
«Фрунзенець» (Суми) на виїзд/ 
перемогли відповідно херсонський 
І ждановськмй «Локомотив».

Решта зустрічей туру дали такі 
результати: «Говерла» (Ужгород) 
— «Волив» (Севастополь) — 1:0, 
«Кривбас» (Крнпиїї Ріг) — «Ко- 
лсс» (Полтава) — 2:0, «Аван
гард» (Ровно) — СК Чернігів — 
0:1. СК Луцьк — «Автомобіліст» 
(Житомир) — 1:1.

(РАТАУ).

р єП Л.Н А ВЧІТЬСЯ ГРАМОТИ
„ПО-КІРОВОГРАДСЬКИ“

П ВИЇХАВШИ в незнайоме місто, бідкаєшся: як ро.і- 
1 1 шукати потрібний тобі будинок? Яьіцо, наприклад, 
потрапиш в Кіровограді на проспект «Правди», то бел 
вказівних стрілок погрібний номер шукатимеш година
ми. Тут тобі будинок 69-й, а поряд — 80-й. Якщо твої 
пошуки трипають пізно увечері, знай: неодмінно заблу
каєш. Хочеш побачити на розі будинку ліхтарик, а під 
ніім на металевій табличці потрібну цифру і назву ву
лиці. не шукай — даремно. Натомість — бліда жовта 
пляма.

Л ось працівники міського відділу комунально
го господарства (завідуючий А. І. Комар) таки 
провели з цим «боротьбу». Тепер не треба вам 
ніяких ліхтариків, ні табличок. На розі кожно
го будинку (вже н не тільки на Черцмушках. ай 
в центрі міста) виляпано ніби дьогтем, чорний 
півметровпй квадрат посередині — отакенна 
цифра! Дивіться і не блукайте.

Аж самі побачили, що воно — клякеа з дьог
тю на кожному будинку. Стали забілювати, на 
забілені місця бляшані номери ставити (теж у 
півметояі). Назви вулиць намагалися писати... 
рівно. Головне, щоб видно було. А грамота? На
те вам і грамоту! «Вул. Шевченко (тобто Шев
ченка)», «вул. Луначарского» (тобто Лувачар- 
ського) .. Тов. Комар, отже, дві справи зробив 
для мешканців міста Пронумерував будинки і 
нову грамоту відкрив — «кіровоградську».

А як на то грамоту дивиться Миколка , з 
1-го «Д» класу, який живе по вулиці «Чигирін- 
ській» (гобго Чигиринській)?..

М. КРОКУЙ.
м. Кіровоград.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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316050. ГСП, Кіровоград-50, вул, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

БК 08918, Індекс 61197, Зам. № 13179, Тираж 60 300,

Обласному управ
лінню у справах ви
давництва. полігра
фії і книжкової тор
гівлі потрібен па по
стійну роботу стар
ший бухгалтер-реві- 
зор. Оплата 110 кар
бованців на місяць. 
Адресо: пул. Луна
чарського, 36, відділ 
кадрів.

Український ііістнтуг 
інженерів водного 

ГОСПОДО’Рс'гва
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ПЕРШИЙ КУРС 1975-1976 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВІ 
НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ:

проектування та будівництва гідроне» 
ліоративних систем — готують 
рів-гідротехніків за сііеціалькосіями; бу
дівництва, експлуатації та автоматизації 
меліоративних систем ,<т <1 ілроме.т'.ра
ція» та' інже'перів-екбіїдмїсгів за спеці
альністю економіка і організація вило 
го господарства.

Гідромеханічний — готує • інжсі ив- 
гідротехніків за спеціальністю гідротех
нічне будівництво річкових спора та 
гідроелектростанцій. . . ґ, •

Будівельний — готує* інженерів- «ді- 
вельїпіків за спеціальністю': Д) Боєпо
стачання і каналізація; б) промислове і 
цивільне будівництво. ■* . .

Механічний — готує інжеперів-мсхааі- 
ків за спеціальністю механізація і лро- 
меліоративних робіт.

Торфовий — готує гірничих інженерів 
за спеціальністю: технологіям комплекс
на механізація розробки торфових ро
довищ.

Заяви приймаються з 20 червня по 
31 липня. . ,

В заяві, яка подається па їм я ректо
ра, потрібно зазначити обраний факуль
тет і спеціальність.

До заяви додаються: документ про се
редню освіту (в оригіналі), характерне- 
тика для вступі' до вузу, медична довід
ка (форма № 286), чотири фотокартки 
(розміром 3X4 см). -двй.

Прибувши до інституту, вступник 
дає особисто: паспорт, військовий квії* 
Ток. приписне свідоцтво.

Особи, які мають стаж практичної ро
боти по менше двох років, або направ
лені па навчання, подають витяг з тру
дової КНИЖКИ,^ґпгп'ре-шл і.сіившіком під
приємства або установи.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
ВступвпьИ на всі факультети склада

ють екзамени з таких дисциплін: україн
ської абочросійської мови та літератури 
(твір), математики (письмово І усно), 
фізики (усп ).

Зараховані до інституту одержують’ 
стипендію і Забезпечуються гуртожит
ком на загалі4»і’,гїїм«гівах—ч_

Адреса інституту: 266000, м. Ровно, 
вул. Ленінська, II. Телефон 2-12-59, Ук
раїнський інститут інженерів водного 
господарства.

РЕКТОРАТ.

Краснолуцький 
гірничий технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИ ЙОЛІ УЧНІВ
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЛЯ НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

підземна розробка вугільних родовищ; 
гірнича електромеханіка; експлуатація 
автоматичних пристроїв у гірничій про
мисловості.

На перший курс приймаються особи, 
після закінчення 8—10 класів. Вступні 
екзамени — з таких дисциплін: російська 
мова (диктант); математика (усно).

Заяви приймаються по 31 липня 1975 
року.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня 
1975 року.

Приїжджих учнів технікум забезпечує 
гуртожитком. Виплачується стипендія • 
розмірі 37 карбованців на місяць, від
мінникам — на 25 процентів більша, хо
рошистам — на 15 процентів.

За довідками звертатись у технікум.
Адреса технікуму: Вороіннловградськ.і 

область, м. Красний Луч, вул. Студент
ська, 8.

ДИРЕКЦІЯ.
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