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ВИСОКА НАГОРОДА
Учора в Кіровограді відбулися збори наоїіііііоіо р.і.і:;нс'...с- 8

ГО, профспілковою, КОМСОМОЛЬСЬКОГО 1 господарської о ііКЛіВу 
області, іга'якпх було розглянуто иптаїшя «При заходи по І 
виконанню соціалістичних юбов’ціані, па 1974 рік внроС- и 
пнцтву і заготівлях зерна у езіглі положень і цка^ішж вщл- І 
ьутіїх /промові товариша Лі. 1 Брежнєва па зустрічі з-внбор 
пямії Баумпнського виборчого округу м. Москви 2 бер» ыя в 
1979 року».

За підсумками соціалістичного змагання областей і районів ® 
Української РСР за одержання в 1978 році високих урожаїв і И 
збільшення виробництва зернових культур Кіровоградській об- І 
ласті присуджено перехідний Червоний прапор ЦК Ноілпаргіі Ш 
України і Ради Міністрів УРСР. Цю високу нагороду вручив к 
член ЦК Компартії України, міністр сільсько-о гсспсдарг о.-. |{
УРСР М. В. Хорунжий, який виступив на зборах активу з про || 
мовою.

Перший секретар обкому парті- М М. Кобильчак, голов.-, обл
виконкому Д. П. Максименко, голова облпрофради Д. Т. Жмак та Ц 
інші учасники зборів підкреслювали, що висока нагорода зобо
в’язує закріпити досягнуті успіхи, привести я дію нові резеови 
спрлмуваїи зуси/іля на втілення □ життя рішень XXV з’ї-.'-у 
КПРС, липне-пого (197Н року) Пленуму ЦК НПРС, заьдань. які № 
випливають з промови товариша Л. І. Брежнєва на зустрічі з ■ 
виборцями Бауманського виборчого округу м. Москви.

З об-оворсіого пиійппя збори змиву умилили відійівідіц _ 
постанову.

В робоїі зборів активу втяв участь також інспекм'п ІІІ< І
партії України О А. Ружнтжий.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

НАШЕ
ПОКЛИКАННЯ

Ми — не першопрохід- 
инки па безмежних про
сторах нашої прекрасної 
Батьківщини. [1с нашими 
руками зводяться нові 
міста і виплавляється 
дзвінка криця. Ми — 
скромні працівники сфери 
обслуговування. 1 все ж 
без нашого вміння, досві
ду і щоденної праці не 
можуть обійтися зовсім 
юні громадяни і поважні 
пенсіонери.

Але буду говорити про 
своє господарство. З усіх 
заводських гуртожитків 
нам щороку доводиться чи 
не найчастіше мати спра
ву з молодіжними, ремон
туємо, склимо, білимо 
тощо.

До речі, на нашому стро
гому контролі іі культурні 
заклади червонр.чорівців. 
Адже бел допомоги уміль
ців житлово-комунального 
відділу заводу не можуть 
обійтися ІГ.алац культури 
імені Жовтня, парк імені 
Крючкова, спортклуб «Зір
ка». турін-тещга. база «Світ
лячок» у Знам’янці. Але :> 
найбільшою охотою ми 
працюємо на об’єктах, де 
відпочивають і щйііуть на
ші юні заводчани. Я маю 
па увазі піонерськіііі та
бір імені 10. Гагаріпа. що 
розташований у Трегіів- 
ському лісі, а також вісім 
дитячих комбінатів у Кіро
вограді.

Звичайно, у декого мо
же скластися уявлення

про наших фахівців, що 
вони ніби спеціально по
кликані латати «чужі- дір
ки», тобто . доробляти не
дороблене будівельника
ми, сантехніками і т. д. Па 
жаль, таке ще теж нерід
ко трапляється. І все ж 
наше основне покликан
ня — приносити людям 
радість. Приходити їм 
вчасно па допомогу, да
рувати їм світлин настрій 
нормального побуту, а от
же. -н здорового, повно
кровного відпочинку.

Я . міг би назвати бага
тьох ветеранів нашого 
відділу, чудових мулярів, 
малярів, сантехніків, тес- 
діл.. Але мені хочеться ска 
затії-шире слово про мо
лодих. які л гордістю прий
мають трудову естафету з 
рук старших майстрів. 
Про таких, як столяр Ва
силь ДудкІвськпЙ. гало 
зварник Леонід Грін-іишпн 
та інші.

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
начальник житлово- 
комунального відділу 
заводу «Червона зір
ка».

На знімну: кращий 
столяр червинозоріесьчого 
комунально-побутового від
ділу комсомолець Анато
лій МАРУС. Змінні завдан
ня він виконує с середньо
му на 180 проц інгів.

Фото В. ГРИБА.

СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ 
ПІДКОРЮВАЧІВ ЦІЛИНИ

Товариш Л. І Брежнєв надіслав привітання трудігзи
кам сільського господарства, вченим і спеціаліста-4, 
партійним, радянським, профспілковим і комсомоль
ським працівникам, всім учасникам освоєння цілині нж 
і перелогових земель.

Цілина, говориться у привітанні, увійшла ясквгеою 
сторінкою в біографію багатьох тисяч радянська г,;о- 
дей. і с день славного ювілею — 25-річчя освоєння ці
линних і перелогових земель — гаряче і сердечне ві
таю ВСІХ учасників ПІДНЯТТЯ ЦІЛИНИ, трудівників СІЛв- 
ськогс господарства, вчених, спеціалістів, партінних, 
радянських, профспілкових і комсомольських праців
ників. Першоцілинники показали високі моральні якос
ті радянських людей, вони по праву стали прикладом 
беззавітного служіння Батьківщині, справі комуністич
ного будівництва. І ці чудові традиції примножуються 
новими поколіннями цілинників.

Товариш Л. І. Брежнєв висловив тверду впевненість, 
що трудящі Казахстану, Сибіру, Уралу, Поволжя, всіх 
цілинних районів ще з більшою активністю і наполег
ливістю боротимуться за здійснення рішень XXV з’їз
ду партії, липневого і листопадового (1978 р.) Плену
мів ЦК КПРС і доб’ються нових великих успіхів у вті
ленні в життя ленінської аграрної політики.

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ
В АЛМА-АТІ

Славному ювілею — 25-рі.ччю освоєння ці.тишшх $ 
перелогових земель присвячене урочисте засідання, ікс 
відкрилось 14 березня в Алма-Лті-

Учасники урочистого засільня з піднесенням обрали 
почесну президію е складі Політбюро ЦК КПРС на 
чолі і товаришем Я. І. Брежнєвим

З доповіддю виступив член Політбюро ЦК КПРС, 
перинні секретар 11К Компартії Казахстану Д. А. Ку/ 
наєв. Він оголосив текст привітання товариша Л. І. 
Брежнєва учасникам освоєння цілинних і перелогових 
земель, яке було зустрінуте бурхливими, тривалими 
оплесками.

З трибуни урочистого засідання виступали цілинни
ки, керівники партйних і господіпськлх організацій.

(ТАГС),

НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ЦЕ ЗНАЧИТЬ — 
ООО!

Багаторічна традиція — в 
переддень річниці з дня на
родження Володимира Іллі
ча Леніна проводити Всесо
юзний комуністичний субот- 
ник — зробила цей весня
ний день святом праці. В ту 
суботу відразу, з самого 
ранку підвищується на
стрій. Бо знаєш, що сьо
годні саме той день, коли 
і^люди ось так, як ти, по- 
ч^за-оть велику радість су
спільно корисної праці.

Я планую собі рубіж на 
кчервону суботу». Якщо ни
ні в середньому від корови 
надоюю щодня по 9—9.5 кі
лограма молока, то за пів
тора місяця, що лишилися 
до субстника, доб’юся знач
ного збільшення продуктив
ності своєї групи. І в день 
свята праці надою по 15 і 
більше кілограмів молока 
від корови. Це значить, ш,о 
з початку року від кожної 
одержу не менше 1200 кі
лограмів.

Т БОЧАРОВА 
'фоярка радгоспу «Марі- 

ам п і л ьс ь к и іі», її с ре мо-
жспь минулорічного зма
гання серед доярок Пет- 
рівського району.

ПО-УДАРНОМУ
Хоча до.;Всесоюзної о ко

му ніс гпчного еубонніка ще 

більше місяця, та вже сьо
годні відомо, що буде 
зроблено того дня.

Так, (.•тапшокласппкн Олек
сандрійського району виса
дять тисячу дерев і КУЩІВ 
па подвір’ях колгоспних 
ферм. Піонери зберуть по
над 100 тонн металолому. 
Частіша учнів буде з.тйнйіа 
на впорядкуванні території- 

Підтримавшії почни моск
вичів, учнівська молодь ра
йону ознаменує «червону 
суботу» ударною працею.

Л. ЛИСЕНКО.

ПІВТОРИ НОРМИ
Па робочому календарі 

комсомольсько - молодіжної 
бригади Володимира Ряб- 
чеика із Кіровоградського 
заводу радіовиробів йдуть 
перші місяці наступної п'я
тирічки. Ще 28 грудня ми
нулого року цей колектив 
одним із перших в області 
доповів про виконання пла
нового завдання 1975—1930 
років-

Ударно будуть працювати 
член.і бригади і в день Все
союзного суботнпка, присвя
ченого 109-й річниці від дня 
народження В. 1 Леніна. 11а 
настроюванні і регулюван
ні телерадіоапа;;агур;і для 
Олімйіади-80 воин щіріїлплп 
ічік'ітати, пізг.щ і змінні 
ІІС| міг.

О. КАРПІ КО.

Берлін
1945 рік

ЦЕ ЗАБУТИ СЕРЦЮ НЕ ДАНОЇ
ДНІ ЛІТЕРАТУРИ ПИСЬМЕННИКІВ-ФРОНТОВИКІВ НА К1РОВОГРАДЩИН1 »

Ім'я відомого російсько
го радянського поета Єв
гена Долматовського ши
роко відоме мільйонам 
шанувальників красного 
слова і дзвінкої пісні. 
Фронтова доля поета-піс- 
няра тісно переплелася з 
нашим краєм. Трагічні й 
героїчні сторінки тих днів 
навіки вкарбувалися в три
вожну й невсипущу па
м’ять поета.

Сьогодні він, як багато 
років тому, крокус кірово
градською землею. Поси
вілий ветеран-фронтовик 
пильно вдиеляється в на
бухлі березневі брості 
крислатих дерев. У роже
ві обличчя щасливої дітво
ри. В замріяні, порізані 
глибокими зморшками ли
ця своїх ровесників.

Про що він згадує! Ччм 
прилиться його далеко
сяжна мрія!

(Чіпайте спецвипуск 
на третій сторінці). Кіровоград 1979 рік
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РОЗВІДНИКИ

МАЙБУТНЬОГО

* Цех вузлового складання клазішного агрегату дру
карських машинок можна з повним правом назвати 
молодіжним: трудяться тут переважно юнаки і дівчата. 
Працюють творчо, з натхненням. Цех іще на вийшов 
на свою проектну межу, та колектив його вже нині 
вида« щодня по триста агрегатів. Молодь активно 
включилася в соціалістичне змагання на честь 60-річчя 
комсомолу України і прагне, щоб виготовлена нею 
продукція була найвищої якості.

Наступний рубіж молодих робітників — п’ятсот агре
гатів щодня. Завдання комсомольцям під сипу. В цеху 
зайнято тридцять розвідників майбутнього — ударни
ків комуністичної праці. Юнаки і дівчата наполегливо 
опанозують свою професію, тож передових робітникіз 
стає дедалі більше. А це — запорука того, що дер
жавним план — 60 тисяч друкарських машинок на 
рік — буде виконано.

На знімках: монтажниця Кіровоградського за
воду друкарських машинок Любов ОЛІЙНИК; у цеху— 
напружене праця.

Незабаром делегація наукового гео
графічного товариства «Глобус» десяти
річки Н® ЗО і ряду інших шкіл м. Кірово
града поїде до столиці Радянської Украї
ни — Києва. На запрошення клубу юним 
друзів географічного товариства СРСР 
«Планета» юні Кіровограді візьмуть 
участь у Всесоюзній науковій конферен
ції.

м. Москг і.

«ГЛОБУС» ПЛЮС «ПЛАНЕТА»

ТГ* ЛОБУСІВЦІ представ- 
. латі, колективні рефе

рати «Народна Республіка 
ролгарія» і «Надра Кірово- 
градіцишг», підготовлені па 
Цепові узаі а.іьнеїшя і систе
матизації зібраних матеріа
лів- 3 рефератами виступ
лять десятикласник Володя 
Кармаїї і восьмикласниця 
Ірина Вараіюза. Президент 
товариства восьмикласниця 

Валентина Паркова розпо
вість про зміст, творчі фор
ми і методи роботи учнів
ського наукового товари- 
сіва.

...Вже дванадцятий рік у 
середній школі № ЗО діяль
но працює учнівське науко
ве товариство «Глобус». Ни
ні воно об’єднує понад 200 
юних любіполів георр.іфії. 
Створено групи І секції з

ДРУГИЙ секретар Голо- 
ванівського райкому 

комсомолу Ніна Стоян по
радила поїхати в село Мо- 
жирічку. Там, в тракторній 
бригаді колгосп/ «Росія», 
за її словами, багато ком
сомольців. І саме там 
можна узагальнити досвід 
роботи відділкової ком 
СОМОЛЬСЬКОЇ Організації, 

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ

І ЦЕ ЗОВСІМ ПОРУЧ...
яку очолює Андрій Пали 
вода. Це село — зовсім 
поруч районного центру.

Без зайзих труднощіз 
знаходжу комсорга в кон
торі, він — економіст гос
подарства по заробітній 
платі. Андрій четвертий 
рік обіймає цю посаду, 
весь час перебуває в акти
ві комсомольської органі
зації. Стаж у нього вже 
чималий. І я стараюся по
вести мову про досвід, 
про успіхи в роботі спіл
чан. Прошу показати про
токоли зборів комсомоль
ської організації відділка. 
(Діалог передаю дослів
но.)

— Покажіть, будь ласка; 
протоколи.

— Вони у секретаря ко
мітету комсомолу кол
госпу Олександра Лаго
ди, — відповідає Андрій.

— Коли і де можна його 
знайти?

— Не знаю. Він уже тре
тій місяць на курсах.

— ???

В ДАРУНОК СВЯТУ

ДЛЯ РОЗВИТКУ твор
чих здібностей учнів 

іа активізації їхнього гро
мадського життя Будинок 
культури обласного управ
ління профгехосвітн що
року практикує конкурси 
з усіх форм масово-полі
тичної і культурно-вихов
ної роботи.

1 ідучи назустріч 60-річ- 
чіо ЛКСМУ, Будинок 
культури оголосив кон
курс на кращий вечір- 
портрет, завдання якого— 
показати велич людини 
праці. Саме в цьому жанрі 
пропаганда радянського 
способе життя набирає 
особливої конкретності і 
переконливості. Па тему 
«Хвала рукам, що iia.xiivo. 
хлібом!>.проведено, вето- 
рн-портрети в 
ському СПТУ 
вороиському

Ііс менш 
змістовними 
журнали, 
Злам’ямському МИТУ № З, 
Капітанівському АіПТУ 
№ 10. Кірової радських 
МИТУ № 8 і ТУ № б.

О. ПОРКУЯН, 
старший методист Бу
динку культури об
ласного управління 
профтехосвіїи.

Головапіз- 
№ 8 і Гаи- 
СГ1ТУ № 5. 
цікавими й 

були усні 
влаштовані у

урахуванням вікових особ
ливое іей та індивідуальних 
здібностей. Заняття в гру
пах проводяться двічі на мі
сяць. Працюють секції юних 
коментаторів, кіномандрів- 
пиків, любителів природи, 
країпознаваів. туристсько- 
краєзнавча, філателії, ну
мізматики, кіполекторій, ко
респондентський пункт.

Протягом багатьох років 
юні географи виконують від
повідну 11 а у к о в о - дос л і я 11 у 
роботу, шукають різні ма
теріали, складають моногра
фії, влаштовують екскурсії, 
проводять бесіди з кращи
ми виробничниками, вию- 
товляюгь колекції, деталь
но вивчають свій рідини 
край — Кірової радщнпу.

Весі, цей матеріал . уза
гальнили й системагазували 
в окремі розділи — вийшов 
реферат «Надра Кірово-

— Так, такі
— Коли ж відбулися ос

танні комсомольські збо
ри?

— Звітно-виборні...
— А коли був останній 

випуск «Комсомольсько, о 
прожектора»?

— На Жовтневі свяіа. 
Поздоровляли...

— До речі, хто началь
ник штабу «КП»?

— Не можу вам сказати, 
не пам’ятаю.

— А хто заступник сек
ретаря комсомольської 
організації колгоспу?

— Я.
— Скільки ж у вас на 

обліку комсомольців?
— Не знаю...
Після тривалого напру

ження пам’яті заступник 
секретаря назвав пріззи- 
ща деяких членів коміте
ту. Оскільки не знайшлося 
ніяких спілчанських доку
ментів, з ясувати, хто за 
що відповідає і чи хоч од
ного з членів ВПКСМ слу
хали на засіданні про 
виконання комсомольських 
доручень, не здалося. Не 
зберігся жоден такий 
факт і в пам’яті Андрія 
Паливоди...

ЦЕ В ЖО8ТНІ комсо
мольська організація 

відділка № І налічувала 
26 чоловік. Нині ж їх ли-

СЛОВО — ВЕТЕРАНОВ!

Наш перший піонерський
МИНАЄ 55 РОКІВ З ЧАСУ УТВОРЕННЯ ПІО

НЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУХОДІЛЬСЬКІИ 
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ДОЛИНСЫЮГО РАЙОНУ

Перший піонерський загін було орга піде рано в 
січні 1921 року з ініціативи іасіїндира Червоної 
Армії А. М. Дудинського. Він багато уваги приділяв 
розвиткові іііксли, часто виступай перед дітьми.

Па той час у школі було близько дванадцяти вчи
телів. вісім із них — паші односельчани. в тому 
числі В. А. Власенко, і’. А. Власенко, В. Ф.’Пакси
ко. П. 1. Бондарева. і’.І. М. Кохаль.

11а початку 1925 року створюється ксмсомоль 
ськігй осередок 3 числа перших комсомольців піо- 
нервожатими стали М. Кохаль та М. Фурман.

А в піонери приймали пайдостойпіших — гих. хто 
мав лише відчіпні й добрі оцінки, зразкову нове-ділку.

До невпізнаний’ змінилися наше село, люди і; ньо
му. Серед випускників школи багато тих, чиї імена 
відомі ііс тільки !■. області. Ми по праву гордимося 
коли;;!!-; «і комсоно.'ищеч 1 "є роєм Радянською Союзу 
О. Олекс.- якій! .загинув лід час Великої Віт-
чизіїяп.н о.:.;:и, одним з перших пірнервожатнх, вс- 
тер.июи [ьГшії і праці ді. Фурманам.

Мене !.Є.Є;-..!Іо::: ійонерської І КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
органі ;.П; нрш мію бул<$ дізнатися. що нинішнє 
юне но’. сел.> Суходільського гідно песе пра
пор. піди ітина чи :: той далекий І важкий час, що 
учи; вчаїьсг ;жуі’. і працюють по-лепінському’, що 
кожен усвідомив .1,1 себе головне: вчитися — то 
перший ного обог.’іізоі. Г. ПОТУЖНИЙ.

градщнни . Він ШЩТ І; СЯ 
па розі.•і'і.і меріової пачко
вої конференції.

Особливо багато дають 
екскурсії. Юні іеоірафа по
бували н.і Криворізькому 
металургійному комбіна і і, 
буровугіл аіе\ шахтах ком
бінату «О. іександріявуї Іл
ля», Зава.і. :-?.сі кому графіт
ному комбінаті, І Ьбс і.кому 
нікелевому заводі ющо-

Дружні зв’язки підтри
мують глобусівці з всесоюз
ним юнацьким клубом «Пла
нета» (місто Леніні рад), ; 
його науковим керівником 
В. О. Соколовим. Товари- 
стео «Ілрбчс» \же багато 
років підтримує пені зв’яз
ки з науковими об’єднання
ми школярів Російської Фе
дерації, Грузії, Вірменії, Уз
бекистану, Литви, Естонії. 
Велику допомогу юним 
географам подають учені- 

ше 18. Кажуть, троє меха
нічно вибули за віком. Але 
шість юнаків восени по
вернулися з дійсної служ
би з армії. Та лише Василь 
Трач зостався працювати 
в колгоспі, а Микола 
Смертинюк пішов на кур
си трактористів. Інші ж чо
тири знайшли собі роботу 
за межами колгоспу.

Окрім того, ще два моло
дих колгоспники залиши
ли господарство.

А тим часом у першій 
тракторній, хоча 29 машин 
обслуговує 45 механізато
рів, коефіцієнт змінності 
становить усього лише 
1,02.

— Низька трудова ди
сципліна, — роззодить ру
ками бригадир Василь Іва
нович Добрянський. — Не
ма кому працюзати. Назіїь 
при догляді за посівами, 
коли кожна хвилина доро
га, ми не можемо забез
печити двозмінну роботу. 
І цієї весни не буде кра
ще. Та що там за роботу 
з хлопців питати, коли во
ни й естрадні інструменти 
потрощили! Ніякої дисци
пліни... Самі собі дозвілля 
організувати не можуть, 
тому й колгоспу не три
маються, легшого хліба 
шукають.

Гірко посміхається пла- 
нозик-еко.чомісг господар-

ісоїрзфн, дійсні члени Гео
графічно. о товарне!sa
СРСР, почесні члени това
риства «Глобус» доктори 
іеографічпнх наук ІО. Д. 
Дми і ревсі.Кіїн (Ленінград), 
О. М. Маринич (Київ)’ 
В. Ш. Джаошвілі (Тбілісі), 
М- І.. Махмутов (Казань)’ 
кандидат географічних наук 
ларрі Паалберг (Талліні та 
інші.

Значну пізнавальну й ви
ховну роботу провалить мі
ське товариство «Глобус» 
при обласному Будинку вчи
теля Воно об’єднує старшо
класників багатьох шкіл на
шого міста. Чимало колиш
ніх глобусівців продовжу
ють вивчати географію у ви
щих навчальних закладах

р. ДАЙДАКУЛОВ, 
почесний член і науко
вий консультант това
риства «Глобус».

ства Катерина Степанівна 
Олійник; р.

— Минулого року рен
табельність колгоспу -до
сягла»... 0,5 процента. Ли
ше тааринництзо принес
ло 98 тисяч карбованців 
збитку. Збиткові цукрові 
буряки, картопля, овочі. 
Дуже мало у нас механі
заторських кадрів польо
ві роботи часто затя
гуються.

1 8. І Добрянсьжии, і 
К. С. Олійник, люди з жит
тєвим досвідом і гартом, 
причину цього вбачають у 
тому, що з порушників 
трудової дисципліни що 
не принципово питають.

Один із комсомольців 
тракторної бригади без 
поважних на те причин 
майже цілий місяць не ви
ходив на роботу, отримав 
за січень 6 карбованців... 
Та ніхто но спитав його 
про прогули. Це не стало 
темою серйозної розмови 
й на комсомольських збо
рах...

Отже, був добрий намір 
узагальнити досвід роботи 
комсомольської організа
ції відділка. Цю органі’а- 
цію рекомендували з рай
комі комсомолу. ОчсЗи»- 
но, азажали її кращої, 
коли вона під боком, на
справді не знали, що 
тут уже кілька місяців на
віть зборів не проводя;-,. 
А що ж тоді робиться у 
віддалених, у нечисленні' 
комсомольських організа
ціях?

Чи ж зможуть ранкомі*- 
ці відповісти?Р. МАРЧЕНКО, спецкор ».Молодого' комунара».

Голова ніщькнн район. ‘

ІТПЧМЯ А

«НА ОЧАХ
У РАЙКОМУ»

Так називалася критич
на кореспонденція, вин - ! 
що,-. д у «Молодому кому і 
парі» за 13 лютого, о 
якій піддано критиці! 
слабну організаторську і 
роботу комітету ком со--5 
молу Новгорода: еськсго ./ 
СП І У № 6 по проведении 
громадсько - політично« 
атестації учасників Ле
нінського заліку.

Як повідомив редакцію 
перший сенретар райко
му комсомолу в. Мигулі», 
критику визнано спра
ведливою.

Райком комсомолу, 
проаналізувавши стан 
справ у СИТУ № 6, узяв 
на контроль проседен- Іня громадсько-політичної 
атестації. Це питання 
розглянуто на розшире
ному засіданні комітету 
комсомолу училища. На
мічено заходи по усунен
ню виявлених недоліків. 
Усіх учасників атестації 
забезпечено бланками 
особистих комплексних 
планів. На сьогодні в усіх 
групах училища проведе-. І но грогладсько-політнчну 
атестацію учасників Ле 
пінського заліку. її під
сумки обговорено на від-’ 
критих комсомольських 
зборах.

«ВИМОГА
СЬОГОДНІШНЬО 
ГО дня»

У редакційній статті 
номера «Молодого кому
нара» за 15 лютого під 
таким заголовком було 
вказано на серйозні не
доліки в організації со
ціалістичного змагання 
молодих тваринників Ус- 
тинівського району.

Як повідомив редакі»і«о 
секретар Устинівськсго 
райкому комсомолу В. М‘а- 
каренно, статтю обгово
рено на розширеному за
сіданні бюро райкому з 
участю секретарів пер
винних комсомольських 
організацій. Критику ви
знано справедливою. На
мічено заходи для поси
лення участі комсомоль
ців і молоді в дальшому 
розвитку тваринництва, 
енладено графік прове
дення зборів первинних 
помсомольсьних органі 
зацін району по обгово 
ренню цих заходів.



17 березня. 1979 раку „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
ІВИСТУПИ, 

І ЗУСТРІЧІ...
ВВЕЧЕРІ 13 

група письменників, 
прибула на Кіровогредщи- 
ну з нагоди святкування 
визволення нашого краю 
від німецько-фашистських 

й загарбників, зустрілася з 
С трудящими села Куцево- 

дівки Онуфріївсьного ра- 
йч^»ну. Потім гості виїхали 
1 до Світловодська.

СВіТЛОВОДСЬК. 14 БЕ- 
ІРЕЗНЯ. Почесні гості заві

тали до енергетиків міста.

Після хвилюючої зустрі
чі із світловодцями гості 
відбули до гірників Олек
сандрії.

ОЛЕКСАНДРІЯ. 15 5Е-
ІРЕЗНЯ. Письменницька 

група прибула до Олек
сандрії. Трудівники шахти 
аСвітлопільська» подару
вали гостям шахтарські І 
каски. Після покладення 

І квітів до пам'ятника В. І.
Леніну і до братської мо
гили відбулися зустрічі з 
викладачами та учнями 
музичної школи.

НОЗОУКРАЇНКА, 16 бе
резня. Група письменни- 

| ків-фронтовиків прибула 
І на землю, 
•І іменами І. Микитенка 
Зь-0. Гіталоаа. Гості 

лмея з трудящими 
прочитали уривки 

поділилися
1 ми задумами.

по беда
(ИЗ ПОЭМЫ «ОДНА СУДЬБА»)

З епюр

БЕРЕЗНЯ
що

що славиться 
та 

зустрі- 
району. 
зі своїх 
творчи-

Развалина. Столица всех развалин, 
Обломки и руины—вкривь и вкось. 
Ее Берлином некогда назвали, 
Нам в сорок пятом брать ее 

пришлось.
8 году есть месяц вегра и сирени, 
Когда по вечерам в моей стране 
На каждом перекрестке даже тени 
Целуются в прозрачной тишине. 
Когда все радости и все печали 
Готовы счастьем сделаться уже, 
И девушка играет на рояле 
В открытых окнах а первом этаже. 
Когда такие нежные рассветы 
И зеленеют речек берега...
В том месяце мы вырвали победу 
Из черных рук врага. 
Разгромленная улица дымилась, 
Клубилась рыжей пылью кирпича, 
Сдаваясь победителям на милость, 
Проклятия и просьбы бормоча. 
Позсюду простыни висят, как флаги, 
И стены поднимают руки вверх. 
Фашистских пленных грязные ватаги 
Влачатся к сборным пунктам 

в Лихтенберг.
Наш старый танк, уральской стали 

буря, 
По улицам проходит, как во сне. 
Глазам еще не веря, брови хмуря, 
Стоят танкисты на его броне. 
То там, то здесь взрываются 

фугасы.
Метро разверзлось — 
Темный, мокрый ствол...
Смотри, товарищ, это 

Фридрихштрассе'
Но вижу—средь причудливых руин 
Смеются люди, машут нам руками 
И робко трогают броню машин. 
Вот юноши, похожие на Мцыри, — 
Истлевшие лохмотья на плечах.

Все языки, что можно слышать 
в мирз.

На разбомбленной улице звучат. 
Но громче всех звучат слова такие, 
Что мы впитали с молоком России. 
Поет звонкоголосая Полтава, 
Шумит листвой бобруйская дубрава, 
Проходит Псков — он стал созсем 

седым, 
И курский солоаей летит за ним. 
И вновь горячие прямые взгляды. 
8 штанах лиловых, в кофточках 

цветных.
Идут Франчески, Жанны и Милады 
С флажками родин маленьких 

своих.
Солдатские щетинистые щеки, 
Вы сколько губ исколете теперь. 
Я огорчил тебя, мой друг далекий? 
Но ты великой верности поверь. 
Любимые! Не следует бояться, 
Когда под мирным покрывалом сна 

• Мы станем бредить, плакать
I и смеяться...

И повторять чужие имена.
Что резнозать нас к небу, 

где летали,
К земле, где столько узнано печали. 
Что резнозать к- тревогам, 
Дальним странам,
К дорогам, гдэ ползли, бежали, 

шли, 
Что резнозать нас к нашим честным 

ранам
И к людям тем, которых мы спасли’. 
Вдали Тиргартен,
Сходят с пьедесталов 
Седые памятники без носоз. 
Регулировщица с флажками стала 
Нед кипенью голоз и голосов. 
Вот мчатся негры на велосипедах... 
Но наши мысли

Каноэ в Москве ой, этот День 
Победы, 

К которому в Берлине мы пришли: 
Наш древний город — молодой 

и нежный, 
С открытыми сердцами и дверьми. 
Там дезушки танцуют на Манежной, 
Которых мы оставили детьми. 
Из оощежитий коммунальных 

комнат
Большая радость вышла на просюр. 
Как первую любовь, Москва 

запомнит 
Неистовых оркестров разговор. 
Из мраморных ае бомбоубежищ 
Перелетает песен серебро, 
И ветерок—такой крутой и свежии, 
Как будто с морем связано метро. 
Москва светла, сияюща, лучиста. 
С вершины счастья горя не видаїь. 
Держа перед собой портрет 

танкиста, 
В толпе проходит старенькая мать. 
Какой он юный, строгий,

ТОНКОЛИЦЫЙ1 

Портрет полоской черной 
окаймлен. 

Два маленьких квадрата 
на петлицах! — 

Давно снимался, видно, до погон. 
Портрет плызег средь солнечного 

сзета. 
«Смотри, сынок, смотри, сынок, 

Победа!»

гордые вдали:

А вот Берлин!
Угрюмые останки 
Чудозища. Толпа идет, идет, 
И мы стоим на старом верном 

танке, 
Где на броне написано: «Вперед!» 
Над серою громадою рейхстага 
Кумач пробитый шлет салют весне, 
И я не знаю: это трепет флага 
Иль наше сердце бьется в вышине.

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ.

Фото В. ГРИБА.

Василь Павлович особливо тепло ставиться до юних 
читачів. Він їх лагідно називає: «Мої юні друзі«. І во 
ни відповідають щирою вдячністю письменнику, який 
подарував їм талановиті повісті і оповідання, написан 
схвильованою рукою учасника незабутніх подій.

На знімку: В. П. КОЗАЧЕНКО дає автографи мо
лодим читачам у Павлиській середній школі імені 
В. О. Сухомлинського.

Місто
з гостинною
усмішкою

Лауреат Державної премії імені Т. Г. Шав« енна, наш 
земляк Зїсиль Павлович Козаченко, колишній підпіль
ник, нузаа світлу перемогу з роки великої Вітчизняної 
війни на Нозоархангельщині. Дороги письменника ко
муніста зліережали далекі небосхили чужих і рідних 
країв. Але є в нього найзаповітніші місця, і еони зна
ходяться на Кіроеоградщині, на його батьківщині.

У складі письменницької 
гг>'т~> завітав до нашого 
міс* й Анатолій Хорун
жий. Ще до війни він пра
цював у Кіровограді.

Наш кореспондент зу
стрівся з письменником і 
взяв у нього інтерв’ю.

КОР. Ви вже багато ро
ків не були в нашому міс
ті. Анатолію Мефодійоаи- 
чу, що ви відчуваєте, зу
стрівшись із сучасним Кі
ровоградом?

ХОРУНЖИЙ, я захопле
ний тим, що побачив. Кі
ровоград мені заажди по
добався. Я колись любив 
ходити його затишними 

а»Л’улицями. Місто тоді було 
таким маленьким, що йо
го -^кна було не квапля
чись обійти за кілька го
дин. Зрозумійте мій по
див, коли я побачив зов
сім інший Кіровоград, іак 
уже ведеться, що ми ста
ріємо, а міста молодіють. 
І все ж я не перестаю ди
вуватися чудовій ме-3- 
морфозі.

КОР. Чи оували ви на 
підприємствах міста?

ХОРУНЖИЙ. Звичайно. 
Цього разу в перший же 
день мого перебування з 
Кіровограді я зустрівся з 
робітниками зазоду трак- 

__хгорних гідроагрегатів.
Приємно вразили мене і 
сам завод, і його люди.

КОР. Чим саме?
ХОРУНЖИЙ. Величчю.

Цікаво, що тут працює 
здебільшого молодь. Я 
бачив Дошку пошани, з 
якої на мене дивилися ус
міхнені обличчя дівчат і 
хлопців. Вони молоді, а 
руки у них золоті. Всі во
ни — сьогодення міста.

КОР. Анатолію Мефодїйо- 
вичу, скажіть, чи хотілося 
б иам найближчим часом 
знову побувати 
граді?

ХОРУНЖИЙ, я 
но сюди приіду 

КОР. І, певно, ...___
лишилося о сучасному Кі
ровограді від того затиш
ного містечка, яке ви 
знали?

часом 
в Нірово-

неодмін- 
ще. 
нічого не

ХОРУНЖИЙ. Лишилося. 
Головне лишилося: місто, 
як завжди, привітне і ва
бить своєю гостинною ус
мішкою.

НА ЗНІМНУ: АВТОГРАФИ 
ДАС А. ХОРУНЖИЙ.

РОЗМАЇТТЯ 
ПАМ’ЯТІ

Весна 1911 року.. Па 
майдані обвугленої Ново- 
українкп ми, хлопчаки. ві
таємо радянських воїнів-, 
внзволителів. Руїни. Сльо
зи. І квіти. Здається, що й 
вони плачуть від радості-

Весна 1945 року. Бер
лін. Мені сімнадцять ро
ків. У колі своїх фронто
вих побрагнмів-земляків 
я прямую до чорних стіп 
ренегату і виводжу на 
ньому нехитрий, але доро
гоцінний напис: «Ми з Кі
ровограда».

...Є в ІІовоархангель- 
ському районі село Тара
сівна, де мешкає мій бо
йовий побратим Віктор 
Буряк. Чудовий механіза
тор. Безстрашний воїн- 
тапкіст.

У ці дні нам з ним є не 
тільки що згадати, а й по
бажати молодим щулим 
землякам. А саме: «Кві
туйте ЮНІСТЮ під мирним 
небом, не знайте чорних 
днів війни. Будьте завжди 
окрилені світлою Долею».

О. ЛОГВИНЕНКО, 
письменник-

Сяавнопвіснпй 
«Прапороносців* 
Терситійович Гончар — 
частий псп. на гостинній 
кіровоградській землі, (і 
він захищав зі зброєю в 
руках, поливаючії вчасною 
кров'ю п незабутній 1У4-1 
рік.

Вона над ним, поране
ним мінометником, схили 
ла своє смутливе обличчя 
літньої селянки, благаючи 
ліпне одними очима: «По 

гєргіи, синку. Ще трохи, 
Визволителю мій рідний...»

Пам’ятні йому обвуглені 
крила широких Кіровоград 
ськнх степів.

Пам’ятні йому просторі 
золотохвилі 1ІО.ІІ1 ордене 
носкої КІршіоградщинн, де 
ннкермовує в мусянжис 
безмежжя свого крицевої о 
коня славний хлібодар, 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов.

Пам'ятний йому цей 
край світлими усмішками 
студенті в педі нституту. 
црулени.мн Й щирими оп
лескам II червоиозорівців. 
захоплюючими відгуками 
колгоспників, перед якими 
доводилось не раз виступа
ти лауреатові Ленінської 
премії Олесю Тсрептійови- 
чу Гончару. Твори письмен
ника давші вже стали на
стільними книгами наших 
читачів.

Член обласного літера
турного об'єднання Вале
рій ГОНЧАРЕНКО присвя
тив Олесю Терентійовичу 
Гончару поетичні рядки зі 
свого нового твору. Сьо
годні, мм друкуємо цей 
фрагмент.

ап гор 
Олесі.

ЗОЛОТІ дзвони 
СОНЯХІВ

(УРИВОК З ФЕЄРІЇ}.

Захмелію думками, 
Слів крижини відтануть. 
Птиці рук тзоїх^мамо, 
В сни мої відлітають. 
Йк під. ними надійно 
Снити щастя езоє! 
Б’є годинник настінний, 
Мов зозуля кує.
Тільки ж тіні на стінах 
У кулак не збереш. 
«Що з тобою, мій сину? 
Чом ніяк не заснеш?» 
Очі склеплені марно. 
Ця мана не мине.
«Дзвони соняхів, мамо, 
Ніччю будять мене...»

БАЛАДА ПРО 
НЕРО31РВАНИЙ
СНАРЯД

Чорніють доти. 
Чужі напроти.

О. ГОНЧАР. 
Як нагально, нагально, 

нага...
Із Берліна примчав 

тупоносий.
Це б до скроні притиснуть 

наган
І затиснуть в зубах 

папіросу.

Як він падав, лк падав, 
як па...

За три метри фатальні, 
прокляті.

Та хіба ж, та хіба ж, 
, та хіба

Вам чобіт не зносити, 
солдате?

Як він вгрузнув, 
як вгрузнув, як вгру...

Гострим тілом у землю 
гарячу. 

Ось і все. ЬЦе секунда — 
і о гру 

Вступить-звійде кирпата, 
юначе. '

Як затихнув, затихнув, 
затих...

Навіть сонце не може 
дивитись.

Що ж, як гинути, то вже 
за тих.

Хто іще і не встиг 
народитись.

Тишина, тишинояьна, 
тиши..

Тільки соняшник 
бджолами грає.

Не кричи, помовчи, 
не диши.

Доки смерть чорнотіла 
дрімає.

8оки іце не злетіли, злеті., 
ліпо вгору коріннями 

верби. 
Золоті.

золоті, 
золоті 

Дзвони соняхів дзвонять 
у небі.

....



МОЛОДИЙ КОМ УII АР"4 стор.-

СУДОВИЙ НАРИС

Черне- 
року. потерпілий, по- 

сталося.

у нас

Ви-
професія 
лякала її.

Монолог слідчого про
куратури Миколи 
ги. Березень 1976

З неї випав...

17 беїіезня 1979 року

• «...Незвичайне 
усе-таки робота, особливо 
це відчувається на чергу
ванні. Сидять напоготові 
люди і чекають — раптом 
щось трапиться. І трап
ляється іноді. Але завжди 
якось наче несподівано. 
Ніяк не звикнеш до цього. 
Не хоче вкладатися у сві
домості оцей процес очі
кування злочину. Проти
природний він, і ніколи не 
звикне до цього людина.

Кіровоград — місто по
рівняно невелике. Та все 
ж трапляється в ньому ін
коли хтось чужий, що за
зіхає на спокій людей...»

вуз. Найважче було пере
конати у правильності ви
бору професії маму, 
брана мною 
слідчого явно
Вона ніяк не хотіла зрозу
міти, чому її син, закін
чивши з медаллю школу, 
повинен, ризикуючи ІНОДІ 
життям, розкривати зло
чини.

Батько мій, колишній 
військовий, переконав
шись у серйозності моїх 
намірів, не заперечував...

Після школи, щоб на
близитись до мети, я 
влаштувався лаборантом у 
кабінет криміналістики

ЕПІЗОД З ДИТИНСТВА
Вони стояли перед літ

нім чоловіком у цивільно
му костюмі, поглядаючи 
розчаровано на всі боки.

Вони — ровесни
ки. Кожному по 
двадцять вісім. Один 
із них учинив тяж
кий злочин, ІНШИЙ 
Два роки наполегли
во розшукував 
решті викрив 
чинця.

і на- 
зло-

нувся навперейми втікаче
ві. Збив його з ніг. Зало
мив руку, 
годинник...

Приспів 
яснив, що

Затриманого доставили 
в міліцію. 1977 року Бєгі- 
ніна, людину без певних 
занять, за пограбування 
було засуджено до дзох 
років умовно і направле
но на будови народного 
господарства.

Але працювати Бєгінін 
не звик і звикати не хотів. 
Через два місяці він утік 
з будови і знову появився 
в Кіровограді. Його затри
мали і цього разу відпра
вили вже за грати.

На волю він мав вийти 
лише 197? року...

ЗЛОЧИН. 28 БЕРЕЗНЯ 
1976 РОКУ

О дев’ятій годині ранку 
оперативна група в складі 
слідчого прокуратури 
М. М. Чернеги, експерта- 
криміналіста В. П. Кули- 
ковського, судог О-МЄДИЧ-

Щодня па адресу • Дпек- 
залу» приходять десятки 
листів, У них — (замовлен
ня надрукувати пісню, 
розповісти про V-ЗЮб юно
го сиіва'ка чи артиста.

«Ми, учні 9 класу Ган- 
ніоської середньої школи, 
просимо вас розповісти 
про тріо Мареничіс» (Нет- 
рівськпй район).

«Мені подобаються пісні 
у виконанні Мзреничів» 
(Світлана Кетова, лі. Кіро
воград).

«Надрукуйте пісню з ре
пертуару Мареничіс» (Світ
лана Котляр, с. Звеннго- 
родка).

Таких прохань десятки.
1 свої одні ми друкуємо 

розповіді, одного в акти
вістів '-Дпск-лалу» Л. С. 
КЛИМОВИЦЬКОЇ про тріо 
Мареїшчів. ,

Пастушіа наша зустріч — 
з М. боярським.

СПОРТ

ЗНАЙОМТЕСЬ

МАРЕНИЧ!
ТАК СТАЛОСЯ, що тріо Мареїшчів здобуло визнання глядачів уже на перших своїх концертах, гармонійні.

З
Кабінет як кабінет, ні кар
ти тобі на всю стіну, як 
ото в пригодницьких філь
мах показують, ні пульта 

з безліччю
сигнальних
полковник 

(хлопцям чомусь неодмін
но хотілося, щоб розмов
ляв з ними са/ле полков
ник або генерал), несхо
жий на військового. 
Якийсь по-домашньому ла
гідний, як батько, усміхає
ться, голос тихий, приєм
ний.

— Значить, чекістами 
вирішили стати?

— Саме так. — Микола 
Чернеги зробив крок упе
ред. — Скоро школу за
кінчимо Через два роки... 
Ви не думайте, вчимося 
ми добое Скажи, Володю.

ВолЬдя Тащенко стверд
но кивнув. Авжеж. Але в 
успіх задуманого він уже 
не вірив Щойно побували 
в управлінні внутрішніх 
справ. Там пропонували 
свої послуги. Відповіли:

— Закінчуйте школу, 
відслужіть в армії, тоді й 
приходьте.

Те ж саме й оцей пол
ковник скаже. А то й до 
батьків відправить одразу.

Микола тим часом про
довжував:

— Ви не дивіться, що 
ми зростом не вийшли. 
Ми не боягузи. І будь-яке 
завдання виконаємо...

Згадуючи цей епізод 
свого життя, наймолодший 
у країні поокурор-кримі- 
наліст області М. М. Чер- 
нега усміхається.

— ...Можна сказати, що 
намір боротися зі злом, а 
конкретніше — зі злочин
ністю, ще а школі чітко 
визначив мій подальший 
життєвий шлях, який по
чався в міському опера
тивному комсомольському загал ьмувлв. 
загоні. Чергували, . брали 
участь у затриманні ху
ліганів. Тоді, мабуть, 
вперше віч-на віч зустрів
ся із злом. І з кожним 
зіткненням міцніла в мені 
впевненість у правильнос
ті вимріяного шляху ---
стати слідчим, аби ще ак
тивніше боротися з .тими, 
хто не хоче -чесно жити і 
працювати. , . .

Згодом став готуватися 
І до вступу в юридичний

управління 
тумблерів та 
лампочок. І

Що розвело цих 
молодих людей на

ного експерта Л. О. Вдо
виченка та група опера-

протилежні полюси 
життя, зробило над
то різними, непри
миренними між со
бою їхні погляди на 
добро і зло!

тивних працівників міста 
прибули на місце злочину.

3 розповідей СВІДКІВ 
стало відомо, що у вось
мій квартирі по вулиці Ро- 
зи Люксембург, 5-а, про
живав з двома дочками 
робітник Кіровоградсько
го ремонтно-механічного

обласної прокуратури, 
одночасно став заочником 
юридичного факультету...

НЕВДАЛЕ 
ПОГРАБУВАННЯ

Вечоріло. Вулиця Тімі- 
рязєза безлюдніла. Озир
нувшись Бєгінін помітив, 
що його наздоганяє оди
нокий перехожий. «Наго
да сприятлива, ссь лише 
комплекція перехожого 
трохи насторожує. Здоро
вий, чорт!» — подумалось. 
Але тут же підбадьори:: 
себе: «Що це я, злякав
ся? Не вперше ж...»

Ступив 
йомцю.

— Не 
година?

І коли 
аби краще 
напівтемряві 
Бєгінін звично 
нього з руки 
Не помітивши 
рехожого 
таких випадках 
злочинець кинувся навтьо
ки. Розгніваний перехо
жий — за ким. Страх на
посів Бсгініна, подвоїв си
ли, та переслідувач не 
відставав...

Старший слідчий 
ського РВВС 
доїхавши до 
Компанійця

назустріч незна

скажете, котра

той зупинився, 
і розгледіти в 

циферблзт, 
зірвав у 

ГОДИННИК, 
в очах не

звичайного с 
переляку,

Кіров- 
О. І. Чорний, 
рогу вулиць 

і Тімірязсеа, 
Подивився в 
чи не видноодин бік ---

машини, глянув у другий, 
я Те, ш.с він побачив, при

мусило його заглушити 
двигун мотоцикла. Вули
цею біг юнак, за ни/л — 
літній чоловік. У правиці 
втікач затиснув що'.ь 
блискуче. «І-ІІЖ, ЧИ що?»---
подумалось Олександрові 
Івановичу.

— Посидь, я зараз! — 
кинув дружині, що сиділа 
в колясці мотоцикла, і ки-

заводу Укрремтресту С. М. 
Іванченко. Сусіди знизу 
(квартира Сергія Микола
йовича була на другому 
поверсі) вранці 28 берез
ня помітили, що крізь 
щілину на стелі просочує
ться якась рідина темного 
кольору. Постукали в дзе- 
рі квартири Іванченка. 
Безрезультатно. Передчу
ваючи недобре, одна з су
сідок збігала до батьків 
Іванченка, які жили непо
далік. Ті своїм ключем ві
дімкнули квартиру, 
спальні побачили 
господаря. Негайно 
кликали міліцію.

Оперативна група вста
новила, що смерть 
ченка настала від 
ножеіу. З квартири 
викрадено деякі 
кілька костюмів, 
сорочки, взуття, 
фон. Зникли 
квартири та 
потерпілого.

У титані
знайшли залишки 
рілого верхнього 
Телефонний шнур у квар
тирі було перерізано. 
Плівку з фотоапарата, що 
висів на стіні, зумисне за
свічено і покинуто 
лозі.

Обстановка в 
свідчила, що тут 
чолові' розпивали 
ні напої. У спальні лиши
лися сліди боротьби. На 
сорочках, які злочинець 
дбайливо загорнув у газе
ту і, певно, забув на столі, 
виявили плями крові 
Дальша експертиза п те- 
новила наявність на лезі 
ножа мікроелементів міді. 
Очевидно, саме цим но 
жем перерізали телефон
ний кабель. Кров на зали
шених у згортку сорочках 
не належала вбитому.

ІО. ДМИТРЕНКО.

У 
труп 

ви-

. Іван- 
ударів 

було 
ре-*і; 

ПЛоЩ, 
магніто- 

ключі від 
автомобіля

оперативники 
надго- 
одягу.

«Молодой коммунар» —. 
орган Кировоградского . 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

БК 30968.

і Іапрочуд милозвучні голоси Антоніпп, Світлани і Валерія линули зі сцени ніжно, задушевно. Воші торкалися таємніших ської душі.Восьмого кутого року Центральне телебачення дало прем’єру фільму «Співає тріо Г\ Іа рс 11 н ч і в ». Три дця т ьхвилин екранного часу, а за ним — потік схвильованих листів глядачів і слухачів.
Що ж принесло Марени- 

чам успіх? Безумовно, 
особливу роль відіграв ре
пертуар. Бо вони зверну
лися де невичерпної скарб
ниці — народної пісні, ви
несли на сцену ті твори, 
які, мов дорогоцінні перли, 
береже народ, передає з

паііпо- струн люд-
1‘РУДНЯ ми-

рус телебачення. Тпся-' чам шанувальників пісні полюбилися їхні «Ой у гаю. при Дунаю», «Посилала мене мати», «Ой ти. гарний Семене», ку.; бписька пісня «Есперанто», яка стала окрасою їхніх концертів. Сьогодні тріо—переможець зонального конкурсу вокальних та вокально-інструментальних ансамблів Всесоюзної творчої естради, присвяченої XI Всесвітньому фестивалю молоді і студентів на Кубі.ЇТ ІД ЧАС творчих збі- 11 тів майстрів мис/ тецтв і творчих колекіи- вів УРСР у Москві популярне тріо виступало по чотири рази на день. З народними артистами республіки Софією Ротару, Юрієм Богаті новим, Юрієм Тимоніснном

М’ЯЧ у ГРІ
Надто рано цього року 

почалися офіційні фут
больні поєдинки. 28 люто
го стартував розиграш 
Кубка країни. В суботу 24 
березня в- боротьбу за 
звання . чемпіона Радян- . 
ського Союзу вступлять •- 
команди вищої ліги;
Для шанувальників улюб

леного виду спорту наво
димо календар матчів пер
шого кола, затверджений 
Федерацією футболу Ук
раїни.

31 березня, субота. <Суд
нобудівник- (Миколаїв» — 
«Зі|ікд> (Кірододрод).

З квітня, вівторок. «Ав
томобіліст» (Тирасполь) — 
<Зірка».

8 квітня, неділя, 
на ’ — «Атлантика» 
с тополь).

12 квітня, четвер. 
ка> -• «Океан» (Керч).

17 квітня. вівторок-. 
«Авангард» (Ровпо) — «Зір
ка».

21 квітня, субота. «І.ор- 
пецо» (Луцьк) — «Зірші*.

26 квітня, четвер. «Зір
ка» — СКА (Львіч).-

ЗО квітни. ■ понеділок. 
«Зірка»’— «Говерла» (Уж
город). ■ •

. 15 травня. вівторок. 
< Дніпро» (Черкаси)—«Зір
кії».

21 травня. понеділок. 
«Шахтар»- : (Го(>.'іівка) — 
«Зірка». .

24 травня, четвер. «Но
ватор» (Жд.'.нов) - «Зірка-'.

29 -грання, вівторок. «Зір
ка» — < Кристал > (Херсон).

•2 червня,-'субота. ‘-«’Аі 
ка» — «Кривбае». (КрпвстГ 
Ріг). •

7 червня, четвер. «Спар- 
так». (Щцт.омир)- - Зірка»..

11 червня, понеділок. 
«Локомотив»- (Вінниця) -• 
♦Зірка».

27 червня, середа. «Зір
ка» «Буковина» (Чер
нівці). '»

ЗО червня, субота. «Зір
ка» — «Поділля» (Хмель
ницький).

«Зір-
(Сева-

«Зір-

В

В. ШАБЛЯ ІН.

і

виконують пісню 
Майбороди «Но 

перша лю- 
гвір іще одного ни-

Редактор
М. УСПАЛЕНКО

ТРЕСТ «ТЮМЕНЬ- 
ГАЗМОНТАЖ»

ЗАПРОШУЄ ДЛЯ 
ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
НА БУДІВНИЦТВО СУР- 
ГУТСЬКОГО ДОМОБУ
ДІВНОГО КОМБІНАТУ

на під-

кімнаті 
кілька 
спирт-

(Закінчення буде).

Газета 
виходить - 
у вівторок, 
четвер 
і с уботу.

покоління в покоління. Ра
дісні й сумні, тужливі й 
жартівливі народні пісні в 
обробці Валерія Маренича 
зазвучали по-особливому. 
Не відходячи від 
основи, Мареничі 
«прочитують» їх 
му. С_ 
тріо - 
ського 
лентина Кушнірчука. Ма
реничі ----- -----
Платона 
повернеться 
бов», . 
їеського композитора,
Олександра Злотника,
«Червоні маки». Це вони 
дали житгя пісні «Тиша 
навкруги», яку написав во
линський поет (він же й 
автор музики) Оленсандр 
Богачук. Та все ж, як і ра
ніше. головне місце в ре
пертуарі займають народ
ні пісні.р ИСТУПИ Мареїшчів ** хвилюють слухачів. Ось такий епізод. Після одного з концертів до співаків підійшла вже літня жінка . ______  ,.«Спасибі, що подарували зустріч із

перто- 
все ж 

.......z. ... по-сьоє- 
Сьогодні в репертуарі 

твори ЖИТОУИО- 
композитора Ва-

Юхимом Березі ним. ансамблями «Червона рута», «Крим» вони брали участь у програмі «Зірки естради Радянської України» в Палаці спорту Центрального стадіону імені В. І. Леніна.
Ще тривали концерти в 

Лужниках, а вони вже по
спішали в Кремлівський 
Палац з’їздів. Там відбув
ся заключний концерт. А 
через три місяці їм запро
понували знову виступати 
в державному концертно
му залі «Россия».

Всо це тепеп. А почина
ли вони в 1970 — 1971 рр. у 
нас, у Кіровограді, іце бу
дучи сімейним дуетом 
(Світлана приєдналася до 
них 1974 року). Сьогодні 
Мареничіс добое знають у
нашій країні. їхні пісні не 
потребують перекладу і за 
кордоном, бо це щоразу 
'іаленькі, але виразні, 
своєрідні спектаклі. А ус
піх, визнання, глядачів — 
то не тільки оплески, ве
селкові барви квітів. Це й 
відповідальність перед ша
нувальниками пісні.І чудово, ЩО бсєсоюз- грамзапису готує пла’с-

і мовила:. МОЛОДІСТЮ». І вручила Марєни- чам квіти безсмертника. Може, те. що жінка принесла в дарунок безсмертник. — випадковість, адже - восени їх просто найшвидше роздобути. І все-таки «ці квіти символізували ще й безсмертя народних пісень. ;•Сьогодні ПІС1ІІ цього самобутнього колективу лунають по радіо, зу- . стрічі з Марепичами да-

на фірма■ «Мелодія»тинку, в яку увійдуть українські народні пісні у виконанні тріо Марени- чів. Копітка праця «реставраторів» творчості кожного, пісню.
Радимо
СОРОКА Н. Поют Маре- 

ничи. <• Комсомолі.«'кос зна
мя». -1 лютого 1070 п.

ТЕРЕЩЕНКО О. Марени- 
чі. «Україна», № -1. 1979 р.

м. Кіро- 
комсо- 

робітни- 
молоді.

народпої вві її де в дім хто любить
прочитати:

316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

відділ листів • масової роботи, відділ 
пропаганди — 2 45 36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-37; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03 53.

слюсарів-сантехніків, 
арматурників, машиніс-.^ 
тів . бетономішалок, 
електрозварників, фор
мувальників.

По довідки звертати
ся на адресу: 
воград, обком 
молу, відділ 
чої і сільської
Телефон 2-53-78 або 
2-45-97.

Про 
бутові 
довідатись 
мах і райкомах комсо
молу Кіровоградської 
області. гр

.................—■ ■

Друкарня імені Г. М. Димнтрова 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому
Компартії України.

м. Кіровоград, вул. Глінки, 3.

ЕИробнИЧО-ПО- 
умови можна 

у міськко-

Обсяг 0.5 друк а ріс=========» Індексі 61197.- Зям. № 139. Тії рею 56 000.
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