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КІРОВОГРАД ПАЛКО ВІТАЄ 
СЛАВНИХ ГЕРОЇВ КОСМОСУ!
ВЧОРА НА КІРОЕОГРАДЩИНУ ПРИБУЛИ 

НАШ ЗЕМЛЯК ДВІЧІ ГЕРОИ РАДЯНСЬКОГО 

СОЮЗУ, ЛЬОЇЧИК-КОСМОНДВТ СРСР Л. І- 

ПОПОВ І ЙОГО КОСМІЧНИЙ ПОБРАТИМ ДВІ

ЧІ? ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ЛЬОТЧИК- 

НОСМОНАБЇ СРСР В. В. РЮМІН.

ДО 
ДО
МУ!
СЯЄ МІДЬ оркестру, ба

дьоро гримить *марш 
авіаторів. З трапу літака 

і»- сходять назустріч квітам і 
обіймам Леонід Іванович 
Попов та Валерій Вікторович 
Рюмін, Сонячний Кірово
град зустрічає свого слав
ного земляка і його косміч
ного побратима.

Біля трапу літака двічі Ге
роя Радянського Союзу 
Л. І. Полоза і двічі Героя 
Радянського Союзу В. В. 
Рюміна тепло зустрічають 
перший секретар обколку 
Компартії України М. ЛА. Ко- 
бильчск і перший заступник 
голови виконко/иу обласної 
Рхтди народних депутатів 
А. А. ДаЕиденко. Хліб-сіль
космонавтам вручає тскар 
заводу «Червона зірка», де
путат Верховної Ради УРСР 
Л. В. Чернега. Поті/и доро
гих гостей вітають члени 
бюро обкому Компартії Ук
раїни, члени виконкому об
ласної Ради народних депу
татів, члени бюро Кірово
градського міськкому пар
тії, знатні люди міста і сб-
.пасті, представники громад
ських організацій, комсо
молу, представники трудя
щих Кіровограда.

V ВИЛЮЮЧА зустріч,
™ якої з нетерпінням 

чекали всі ми. Не міг пе
ребороти такого ж радіс
ного хвилювання, збираю-

.‘Чись на землю свого ди- 
-’тинства, і Леонід Іванович

Попов. Ми . помітили цс 
одразу ж, як тільки зу
стрілися З НИМ У москов
ському аеропорту Виково, 
звідки літак Кіровоград
ського вищого льотного 
училища цивільної авіації 
мав доставити героїв кос
мосу до Кіровограда. І вже 
зовсім не міг приховати 
свого хвилювання, коли 
біля трапу літака приймаз 
разом з В. В. Рюміиим ра- 
порт-вітапня Е. В.. Болот- 
иова — представника ко
мандування КВЛУ ЦА, 
коли тиснув руку кожно
му членові екіпажу літака 
АН-24Б...

А екіпаж намагався 
зробити все, щоб з пер
ших хвилин перебування 
на борту кіровоградсько
го літака Леонід Іванович 
відчув тепло рідного дому.

Рівно о дев’ятій ранку 
літак вийшов на злітну 
полосу. Вони сиділи по
руч — Л. J. Попов 1 В. В. 
Рюмін і спостерігали я 
ілюмінатор. Ше кілька 
днів тому вони так саго 
удвох повернулися із-за 
кордону. До того також 
було немало зустрічей і 
перельотів...

■— А цей рейс — особ
ливий, — сказав Леонід 
Іванович.

Ми розуміюче посміх
нулися у відповідь. 1 віч 
без усякого переходу' ска
зав:

— А знаєте, що запа
м’яталося з першого, пів
річного польоту Б космо
сі? Це коли на станцію 
«Салют-6» прибував екі
паж відвідування і «при
возив» вам листи від рід
них, газети. Ми перечиту
вали їх но кілька разів. /\ 
потім, коли космічні «гос
ті» поверталися на Зем
лю, передавали їм лисгіг- 
відповіді. Я завжди поспі
шав з ними, бо часу було 
обмаль. І, траплялося, пе
редавав листа матері, в 
Олександрію, тоді, коли 
вже люк зачинявся...

(Закінчення на 2-й стбр.).
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Фото В. ГРИБА.На знімках: під час зустрічі.

• Субота, 25 липня 1981 року • Н® 89 (2973?.
х х *

ПОПОВ 
Леонід Іванович

Двічі Герой Радянського Союзу льотчлк-космонавт 
Леонід І заповни Попов народився 31 серпня

• 945 року б місті Олександрії Кіровоградської об
ласті.

1968 року він закінчив Чернігівське сище військове 
авіаційне училище льотчиків. Потім служба льотчк- 
ком-винищува^ем у Військово-Повітряних Силах 
^До загону космонавтів Я. І. Попова зараховано

• '70 року. Він брав активну участь у керуванні по
льотом космічних апаратів •

Л. І. Попов — член Комуністичної пертії і’сДЯН- 
«ького Со^У з 1971 року.

■'76 року без відриву від роботи, в Центрі ПІДГО
ТОВКИ космонавтів закінчив бійсь ново-повітряну ака
демію імені Ю О. Гагаріна.

а.й перший космічний політ тривалістю 185 діб 
» • • опов здійснив 1980 року як командир основної 
експедиції на станції «Сажот-6».

друге Леонід • Іванович здійснив політ у космос 
У тР°вні 193і року, коли очолював /ліжнародний ра
дянсько-румунський екіпаж корабля «Союз-40».

РЮМІН
Валерій Вікторович
Двічі Герой Радянського Союзу льотчик-космонавт 

СРСР Валерій Вікторович Рюмін неродиасй 16 серпня 
1939 року е Комсомольську-на-Амурі

1961 року після закінчення служби р. р^дах Радян- 
ькеї Армії В В Рюмін вступив на факульте: електро

ніки і лічильно-розв’лзуючої техніки Московського 
лісотехнічного інституту. Після закінчення інституту 
працював у конструкторському бюро, брав участь у 
розробці і створенні НОЙОЇ космічної техніки, е керу
ванні польотами космічних корабліе те- орбітальних 
станцій

8 В Рюмін — член Комуністичної партії Радян
ського Союзу з 1972 року.

До загону космонавтів Валерія Вікторовича заоа- 
ховано 1973 року.

В В Рюмін здійснив три космічних польоти Пер
ший — у жовти* 1977 реку на корабл; «Союз-25». 
другий — під час роботи на станції «Салют-6» і ко
раблях «Союз-32» та «Союз-З-І» в 1979 році, третій — 
найтриваліший в істерії космонавтики — на станції 
«Салют-6» у 1980 році разом з Л і Поповим.
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(Закінчення.
1!оч. на 1-й сюр.).

Ось так — у спогадах 
про роки юності 1 місяці 
на космічній орбіті — й 
тривав політ. А коли ми
нуло дві години польоту, 
в салоп зайшов старший 
екіпажу В. К. Руденко.

— Розрахунковий час 
до посадки — 25 хви
лин, — сказав.

А Леонід Іванович 
знову подивився в ілю
мінатор:

— Цс я: уже Україна! — 
І ще через кілька секунд: 
—■ Як жнива па Кірово- 
ірадщипі?..

Усі ми також глянули 
вниз — там прямокутни
ками й трикутниками жов
тіли поля.

Молодий коиуяяр 25 липня л.881 раку —------ -

А Валентина Олексіїв
на, дружина Л. І. Понова, 
схилилася до Наталі Ми
колаївни — дружини В. В. 
Рюміна. Вона згадувала 
дні, коли вони сім’єю гос
тювали на Кіровоградщл- 
ні, у матері космонавта...

Ще через кільканадцять 
хвилин літак приземлився 
й підійшов до уквітчаного 
аеропорту Кіровограда... 
МІСТО УРОЧИСТО, радо, 

тепло зі гало дорогих 
гостей. Вони стояли у від
критій машині і їхали со
нячним місто/и. Від аеро
порту — де центральної ву
лиці, вулиці Карла Маркса. 
Вчора вона була особливо 
святковою. Гасла, що висі
ли тут, вітали героїв кос
мосу. Вулиця була особли

во багатолюдною — трудя
щі міста тісно юрмилися на 
тротуарах упродовж усього 
шляху. І — море квітів, які 
лягали до ніх дорогих гос
тей.

А невдовзі в оточенні со- 
іень кіровоградців Леонід 
Іванович Попов і Валерій 
Вікторович Рюміи поклали 
квіти до підніжжя пам’ятни
ка В. І. Леніну. Потім вони 
знайомилися з містом.

У другій половині дня 
космонавтів радо вітало Кі
ровоградське вище льотне 
училище цивільної авіації. 
І розмова тут була особли
во зрозумілою і взаємно 
зацікавленою для гостей і 
господарів — зустрілися ж 
бо, можна сказати, брати по 
професії....

Вчора ж увечері в обкомі

4ГС

Компартії України відбулася 
зустріч з космонавтами чле
нів бюро обкому партії і 
членів виконкому обласної 
Ради народних депутатіз. 
На зустрічі були присутні 
також партійні, радянські,

профспілкові і комсомоль
ські працівники міста.

Після цього Л. І. Попов і 
8. В. Рюмін були учасника
ми мітингу трудящих міста 
Кіровограда, що відбувся у 
парку культури Перемога.

Перебування героїв кос

мосу на гостинній Кірова« 
градщині триває.

3. СТУПАЙ, 
спеціальний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Борт літака АН-24& — 
Кіровоград, 24 липня.

АРИНИЦТВУ З ВИПУСКУ 
«РОМАНТИКА» ЖНИВА 81: ТЕМПИ, ЯКІСТЬ!

СБЗ НА «ЗЕЛЕНИХ

ціопальне використання зер
нофуражного фонду, скоро
чення питомої ваги концен
тратів у кормових раціонах. 
Слід підвищити матеріальну 
заінтересованість працівни
ків кормовиробництва, яке 
стає самостійною галуззю, 
підвищити відповідальність 
керівників і спеціалістів гос
подарств за виконання пла
нів заготівлі різноманітних і 
високоякісних кормів, ско-

тваринницьких ферм і комп
лексів були в центрі уваги 
учасників Пленуму ЦК Ком
партії України, який відбув
ся 22 липня. Обговорено і 
всебічно проаналізовано ро
боту партійних організацій, 
радянських і юспод-арських 
органів республіки по вико
нанню рішень ХХ\ 1 з’їзду 
КПРС про дальший розви
ток цієї важливої галузі.

У доповіді члена По.тіг- 
бюро, секретаря ЦК. Ком- рочешія їх втрат, 
партії України 1. О. Мозго
вого і виступах відзначало
ся, іцо після березневого 
(1965 р.) Пленуму ЦК. 
КПРС.у республіці чимало 
зроблено для розвитку тва
ринництва, яке XXVI з’їзд 
партії назвав ударним фрон
том па селі. Тільки за остан
ні 10 років у що галузь, 
включаючи кормовиробни
цтво, вкладено понад 17 
мільярдів карбованців, або 
38 процентів усіх капітало
вкладень, виділених на роз
виток сільського господар
ства. Введено в дію 2800 ве
ликих комплексів і комп
лексно' механізованих ферм. 
Розширилося застосування 
індустріальних технологій. 
Зростання виробництва да
ли можливість збільшити за 
останнє десятиріччя серед
ньорічні заготівлі м’яса і 
молока в 1,1 і яєць — у 2,4 
раза.

Разом з тим, підкреслю
валося на Пленумі, досягну
тий рівень виробництва- м’я
са, молока, інших продуктів 
тваринництва ще не повною 
мірою задовольняє постійно 
зростаючі потреби населен
ня. Основна причина цьо
го — низькі темни зростан
ня, на що справедливо вка
зав товарній .'І, І. Брежнєв 
у розмові з керівниками рес
публіки 9 травня ц. р. Ста
виться завдання довести в 
нинішній п’ятирічці вироб
ництво м’яса в забійній вазі 
до 3,9—4,1 мільйона і моло
ка — до 22,5—23 
тонн

Вирішального 
тепер, відзначали 
Пленуму, набуває 
Інтенсифікація галузі, підви
щення її ефекгіівн’осл і. Для 
цього треба насамперед 
значно поліпшиш кормови
робництво. Основне TVT — 
розширення посівних площ і 
пі (внщеііпя врожайності фу
ражних і впсокобілкошік 
культур, головним чином 
кукурудзи, люцерни і сої, 
кормових буряків, підвищен
ня віддачі лук і пасовищ. 
Не менш важливо забезне-

мільйонів

значення 
учасники 
всемірна

Багато промовців говори
ли про необхідність поліп
шу вати селекційно-племінну 
і ветеринарну роботу в тва
ринництві. підвищувати про
дуктивність поголів’я, вико
ристовуючії для цього вели
кі можливості спеціалізації 
та концентрації.

Значне місце на Пленумі 
зайняли питання нарощуван
ня виробництва сільськогос
подарської продукції, і на
самперед м’яса і молока па 
присадибних ділянках насе
лення, в підсобних госпо
дарствах промислових під
приємств і організацій, роз
ширення шефської роботи 
па селі, залучення до цієї 
надзвичайно важливої спра
ви підприємств усіх галузей, 
незалежно від їх відом юго 
підпорядкування.

Пленум постазпв конкрет
ні завдання перед республі
канськими міністерствами і 
відомствами, від діяльності 
яких великою мірою зале
жить прискорений розвиток 
тваринництва, запрої іонунав 
партійним, профспіл кови м, 
комсомольським організаці
ям, радянським і господар
ським органам посилити ор
ганізаторську і політичну 
роботу серед тваринників, 
підвищити дієвість соціа
лістичного змагання праців
ників форм, постійно дбати 
про ІІО.ТІіІІІіеіІИЯ умов їх 
праці га побуту.

Пленум запевнив НК 
КГ1РС, особисто товариша 
Л, І. Брежнєва в тому, що 
трудівники села республіки 
зроблять усе необхідне для 
перетворення тваринництва 
у вперкорозвипуту галузь 
сільського господарства, 
виссуть гідний вклад у 
реалізацію розроблюваної в 
країні продовольчої про
грами.

На Пленумі виступив член 
Політбюро- ПК КПРС, Пер
шій! секретар ЦК Компартії 
України товариш В. В. Щер- 
бицькин.

В обговореному питанні 
прийнято відповідне поста
нов);

(РАТАУ).

а

Нещодавно бійці всіх 
студзагонів області взяли 
участь у суботнику по за
готівлі кормів для громад
ського тварнші-щтва. Всьо
го вони зібрали і перевез

ли 217 тонн сіна.
•І» Ф

ЗІ тонну грубих кормів 
перевезли за день суботнн- 
ка у колгоспі «Червони ! 
лранор> Олександрійсько- 

, го району члени СБЗ 
«Старт» Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені 0. С. Пушкіна (ко
мандир загону — Олек
сандр Левченко, комісар — 

І Сергій Щусь.
# # *

Традиційною стала до
помога будзагонівців «Орі- 

I оку» (Київська сільсьг.з- 
госиодарська а к а дем і я)

І місцевому колгоспові іме
ні XX з’їзду К11РС Ново- 
українського району. Вопи 
вже організували кілька 
«десантів» по заготівлі 
кормів. 11а їхньому рахун
ку 57 тони заготовленого 

Іі перевезеного сіна.
* * *

Героями трудового ДНІ 
стали члени СБЗ «Сучас
ник» Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ської о машинобудування 
Іван Урсул і Станіслав 
Капелюшний. Загін працю
вав у колгоспі імені Жда
нова Нрвоар.хангельського 
району і заготував 15 тони 
цінної сировин.і.

ЧУЙНІСТЬДІВЧАТАМ 
КАЖУТЬ:

«СПАСИБІ»
«Пульс» — так називає

ться студентський загін 
Кіровоградського медично
го училища. Місце його 
дислокації — госпіталь Ін
валідів Ве. німої Вітчизня
ної війни. Загін, спеціалі
зований, тобто його бійці 

І виконують ту роботу. ЯКОЮ 
займатимуться в майбут- 

I ньому: роблять ін’єкції, 
роздають лік.і. доглядають 
за хворими... І вони задо 
волен! своїми молодими 
медсестричкам і! і санітар
ками. їхньою ласкою і чуй
ністю. увагою і турботою.

Особливо добре зареко
мендували себе санітарки 
неврологічного відділення 
Ніна Кулик і Світлана Чу
барова. санітарки терапев
тичного відділення Марина 
Отіаєць і Ніна Трояк.

С. ЛУШНИКОВ, 
комісар Кіровоград
ського зонального 
штабу СБЗ.

Учениці Аджамської десятирічки, що в Кіровоградському районі, Валя 
ГЕТЬМАН та Валя ЧЕМЕРИН беруть участь у жнивах колгоспу імені 8а- 
тутіна. Дівчата трудяться на розвантаженні зерна в одному авгоекіпажі. де 
подієм Василь Декальчук.

Фото В. ГРИБА.

ЦЕЙ ЗОРЯНИЙ ЖНИВНИЙ ЧАС 1
Триває змагання на приз космонавта Л. {. Попова.

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ:
Серед молодих комбайнерів: 
СК-5.

Микола САВРАНСЬКИИ з колгоспу іме
ні Карла Маркса Добровеличківсько'о 
району — скосиз хліб на площі 300 гек
тарів, намологиз 6375 центнерів зерна.

Анатолій КОЛОТИПН з колгоспу 
«.Дніпро» Світлозодського району — з 
площі 224 гектари зібрав 5946 центнерів 
хліба.

Сергій ГРУШКА з колгоспу імені XX 
з їзду КПРС Онуфріїзського району — 
на І 50-гечтарній площі намолотив 5363 
центнерів зерна.

Володимир ЖИХ з радгоспу «П'яти- 
хетський» Петрізського району — ско
сив хліб на 194 гектарах, намолотив 5329 
центнерів зерна.

Омелян ПЕТРЕНКО з колгоспу імені 
Куйбишева Гайвооонського району __ на
180 гектарах намолотив 5219 центнеоіз 
'зерна.

СК-6.

слово —
к ом сом о л ь с.ь ко М У
СЕКРЕТАРЕВІ

НА ФІНІШНІЙ 
ПРЯНІЙ

Кі’іька днів тому я вру
чив молодому комбайнери. 
В і радгоспу імені Димнг- 
рова Сергію Сзетелику пе- 
рехідннй червоний ВНМІІЄ..І 
райкому комсомолу. За 
наїї вінцин сеоед комсо- 
м о.чьсько • м 0710 ці Ж Н Н X ЄНІ -

Андрій ТРЮХАН з радгоспу «П’яти« 
хетський» Петрівського району — з 206 
гектарів намолотив 6541 центнер зерна.

Василь ВАКУЛЕНКО з колгоспу «Друж
ба» Олександрівського району — чэ 
1 /ї-гектарніи площі намолотив 5787 
центнерів хліба.

Іван ДРАЧЕНКО з колгоспу «Родияа» 
Ес-брине дької о району — скосив 207 
гектарів, намолотив 5503 центнери 
зерна.

Анатолій БАРСЬКИЙ з колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського району — на 134 
гектарах намолотив 5430 центнерів 
зерна.

Леонід КОМАРОВ з колгоспу «Жов
тень» Новомиргзродськсго району — 
із 141 ге'тара зібрав 5220 центнерів 
зерна.

Серед молодих жаткарів:
Ієан НАСТАСІЄНКО з колгоспу імені 

Фрунзе Ульяновського району — жат
кою ЖРС-4,9 скосиз 462 гектари хліба.

Петро ГНЕННИИ з колгоспу імені Ха- 
л.ьіна Новоунраїнського району жатко о 
ЛФС-4,9 поклав хліб у валки на площі 
4:7 гектарів.

пажів намолот в останні 
арч дні. Подякувавши. 
Сергій ві (разу поцікавив
ся:

— А як іідуч.ь справи у 
Миколи?

Комсомолець 5ІИКО іа 
Кравчина — комбайнер 
радгоспу «УстінГівськнії». 
До цього вії! майже дзд 
тижні утримував вимпел 
райкому, Сьогодні його 
результат і.е ■ набагсііу 

'Нижчий, ніж у ліцера.
Кидається у вічі гака 

закономірність: обидна
екіпажі очолюють змаган
ня в своїх господарствах.

Збирання хлібів у нашо
му районі виходить па фі

нішну пряму: у валки вже 
покла ієно 90 процентів 
колосових ку,щхуп. 7" - 
обмолочено, Проте Тур
бот у раиоїнюіф. ■ комсо
мольського штабу не змен
шується. 200 юнаків і іг’- 
чат з усіх геснрдарсів ' 
промислові
И родовжуиц ь ііо у »гарно1: г 
іру ціїнея па- хлібних ма
сивах. Щоденно Міг Ііідб'І- 
вас-мо підсумки змагання 
серед 21 комбайнового, із 
тракторних, 24 автомобіль
них і 5 жаткових екіпажі ».

В. МАКАРЕНКО, 
перший секретар Ус- 
тинівського райкому 
ЛКСМ України.
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-19 А років — ДЛЯ міста це, 
мабуть, зовсім неба

гато. Саме стільки минуло з 
дня заснування Олександ
рії. Але кожен із них спов
нений подіями. Чимало 
славних сторінок уписали 
в історію міста борців за 
свободу народу більшови
ки Тимофій Воробйов, Ки
рило Кошовин, Софія Тар- 
нояільська та багато ін
ших. З містом пов'язані 
біографії легендарних ге
роїв громадянської війни 
К. Є. Ворошилова, С. М. 
будьонного, Олеко Дун
дича. Невмирущою сла
вою акрили себе воїни 
Радянської Армії, які ви
зволяли місто в роки Ве
ликої вітчизняної. Справді 
героїчними стали трудові 
будні тих, хто відбудову
вав зруйновані гітлерівця
ми заводи, фабрики, шах
ти Олександрії... Справді 
звитяжними стали трудові 
будні сьогоднішніх олек- 
саидрійців...

1,

Проспект Леніна. Моло
ді каштани вздовж тінис
тих тротуарів. Від площ: 
Кірова ви спускаєтеся 
вниз по центральному 
проспекту. Идете мимо 
найбільшого в місті уні
вермагу «Ювілейний», че
рез набережну річки Беро-

■ зівки, мимо Палацу уро-
■ чистих подій, фасад яко-
Л го прикрашає скульптур- 
Я но-мозаїчний рельєф
Я «Сонце любові».

Два профілі злилися тут 
з одне яскраве сонце, а 
поруч — дубовий лист і 
гроно калини — символи 
юнацької сили і дівочої 
краси... Щосуботи тут зу
пиняється чимало обвитих 
стрічками і прикрашених 
золотими обручками ве
сільних автомобілів. Узяв
шись міцно за руки, мо
лоді йдуть де Палацу. На
роджується ще одна мо
лода сім я олександрій
ців...

Слекотливого червнево
го дня стою на централь
ному проспекті міста. Ми
мо проходять люди, вони 
поспішають кожен у своїх 
справах.

—- Молоді люди, про
бачте, ви любите своє міс
то?

Дуже! Особливо 
центральний проспект.

Знайомимося. Люда і

еВасиль Ткаченки. Вони 
працюють на залізниці. 
Одружилися два місяці 
тому. І тепер усюди ра
зом — і на роботі, і вдо
ма, і в кінотеатрі...

Тихо шелестять кашта
ни. В їхній тіні прилашту
вали свої лотки торго
вельники. Біля бочки з 
квасом — черга. Жарко... 
А слух уловлює ледве чуг-

зв'язків і нині...
Середній ві.< робітни

ків електромеханічного — 
27 років. Саме стільки ро
ків Сергієві Іщенку. Вісім 
з них він віддав рідному 
підприємству. Підростає 
дочка. Вона ходить у дит
садок. Дружина — робіт
ниця м ясокол\бінату. Жи
ве молода сім'я у двокім
натній квартирі в новому

(групкомсорг колективу 
Віктор Мамалаг) більш як 
у півтора раза лерекризає 
планові завдання. Добре 
працюють хлопці з комсо
мольсько-молодіжної пач
ки гірничих робітників 
очисного вибою першої 
дільниці шахти «Світло
пільська», очолюваної гір
ничим майстром Валенти
ном Нюренбергом. Цей

НАШ, РАДЯНСЬКИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

небо Олександрії,
або Під сонцем любові
ний монотонний гул. Це 
напружено працюють чис
ленні промислові підпри
ємства міста. З конвейєрів 
сходить різноманітна про
дукція, відома далеко за 
межами республіки і всі
єї країни.

Виробити понад річний 
план продукції машинобу
дування на 1,1 мільйона 
карбованців.

(Із соціалістичних зо
бов'язань трудящих 
міста).
Електромеханічний за

вод — найбільший у місті. 
Зайнята тут і комсомоль
сько-молодіжна бригада 
слюсарів - інструментали- 
ників Сергія Іщенка. Вона
— одна з кращих на під
приємстві. Бригадир — 
молодий комуніст. Ось що 
розповідає він про своїх 
товаришів:

— Хлопці у мене мо
лодці. Трудяться здорово
— на 150—155 процентів 
виконують щодня змінні 
завдання. Кілька разів 
ставали переможцями со
ціалістичного змагання се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів підпри
ємства А після роботи 
вони поспішають до місь
кого оперативного комсо
мольського загону. Акти
вісти! Чергують на танцю
вальних майданчиках, у 
парках, на вулицях міста. 
До речі, донедавна я сам 
був командиром цього 
загону, не пориваю з ним

висотному будинку ново
го мікрорайону Олександ
рії ..

Електромеханічний за
вод... З ним пов’язана й 
біографія славного земля
ка олександрійців — Л. І. 
Попова.

— Добре працював 
Леонід, — каже началь
ник складального цеху 
№ 101 (раніше це був 
апаратний цех) комуніст 
О. Ф. Клевак.

Сьогоднішні комсомоль
ці примножують трудову 
славу підприємства. Такі 
хлопці, як Сергій Іщенко, 
як його товариші Валерій 
Андрієнко, Петро Дворе
цький та багато інших, з 
ким довелося нам позна
йомитися того дня, — 
справжні патріоти свого 
заводу, свого міста. На 
них можна покластися.

Видобути понад річний 
план 14 030 тонн бурого 
угілля.

(Із соціалістичних зо
бов'язань трудящих міс
та).
Олександрія — місто 

шахтарське. 34 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи трудиться у ви
робничому об’єднанні 
«Олександріявугілля». На 
шахтах «Світлопільська». і 
«Верболозівська», на вуг
лерозрізі «Морозівський», 
на брикетних фабриках.

Комсомольсько - моло
діжна бригада С. А. Гейка з 
розрізу «Верболозівський»

список можна було б 
продовжити. Коли Л. І. 
Попов удруге полетів у 
космос, одинадцять ком
сомольсько - молодіжних 
колективів об’єднання за
рахували його до свого 
складу. о Зароблено 834 
карбозіниі (їх перерахо
вано до Фонду миру). Все 
вироблене в рахунок 
славного земляка вугілля 
— надпланове.

2.
На центральному про

спекті міста, в тіні кучеря
вих каштанів — приміщен
ня середньої школи № 5. 
При вході на подвір’я — 
червоне полотнище з на
писом «Піонерський табір 
«Ромашка». Тут живе не
спокійне плем'я юних 
олександрійців. Живе ве
село й цікаво. Діти вив
чають історію рідного 
краю, відпочивають на ло
ні природи, співають пі
сень, займаються спор
том, повторюють закони 
юних піонерів. Вони взяли 
активну участь у святі кві
тів, створили чимало гар
них та оригінальних ком
позицій.

Інна Бібик, Лада Котло
ва, Лариса Терзіогла — із 
загону «Сміливі», Оксана 
Смолякова і Зоя Яковле
ва — із загону «Спритні», 
а Люда Лисенко — із за
гону «Співучі». Ми позна
йомилися з дівчатками 
тут-таки, в таборі. І пови
ли меву про їхні мрії, про

те, ким вони стануть. Ось 
яка вийшла розмова:

Лада КОТЛОВА: Я вчу
ся в лтузичній школі. Піс
ля восьмирічки вступати
му до музичного училища. 
Хочу вчити дітей музики, 
хочу, щоб вони її полю
били так, як люблю я са
ма...

Інна &>1БИК: У мене дві 
мрії: перша —стати архі
тектором, друга — пере
кладачем. Але сильніше 
прагнення — стати архі
тектором. І мамі моїй 
цього теж хочеться. Вже 
зараз я ходжу до худож
ньої школи, вчуся малю
вати.

Як вивчусь на архітекто
ра, то працюватиму в 
Олександрії. Або поїду 
до Луцька — це місто, де 
я народилася. Там теж по
трібні архітектори.

Оксана СМОЛЯКОВА: У 
нас у таборі всі вихователі 
хороші. Але найкращі — 
це Ірина Григорівна Шиш
кова, Раїса Дмитрівна Со- 
кур, Євгенія Сергіївна 
Мільошкіна, Любов Дмит
рівна Куликова, Лідія Яків
на Шевченко — начальник 
нашого табору...

Таких таборіз у місті ба
гато. І в дев'ятнадцятій 
школі, в шостій, де колись 
навчався Леонід Іванович 
Попов, та й в інших. Місто 
любить дітей — своє 
майбутнє. /Аісто піклуєть
ся про них.

* * »
ї_ЗАДВсЧІР на площі Ле- 

ніна людно. Робочий 
день закінчився. Поволі 
спадає спека. А на асфаль
ті — десятки голубів. ! 
маленькі хлопчики та дів
чатка кидаюіь їм зерна, 
щоб поклювали. Ось 
якийсь малюк, вислизнув
ши з-під пильного нагляду 
матері, з радісним верес
ком біжить по ще не про
хололій після гарячого дня 
площі просто до зграй
ки пташок. Голуби змаху
ють крильми і злітають у 
високе й чисте синє неба, 
що нахилилося над сте
повим містом, над його 
парками, скверами, бага
топоверховими будинка
ми, над його центральною 
площею, що носить ім'я 
В. І. Леніна. Малюк сто
їть, дивлячись у небо, і 
махає голубам руками...

П. СЕЛЕЦЬКИИ.
м. Олександрія.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ТОРГІВЛІ

НАЙГОЛОВНІШЕ-НАСТРІЙ
Щодня комсомольсько-мо

лодіжний магазин №10 Кі
ровоградського міськпром- 
торгу гостинно розчиняє две
рі перед своїми відвідувача
ми, розгортаючи веселну 
квітчастих хусток, тканин, 
іграшок тощо. П’ять відділів 
магазину обслуговує 43 мо
лодих працівників лрилавну, 
28 з яких — члени ВЛКСМ.

В рунах старшого продзз- 
ця відділу іграшок комсо
молки Тані Переверзєвої, 
здасться, посміхаються на
віть плюшеві песики і вед
медики Працювати тут не
просто. Адже у Тані покупці 
наймолодші і... найвимоглн- 
віші. А отже, вона повинна 
дати пораду не тільни малю
кові, а і його мамі, допо
могти вибрати симпатичну 
іграшку, якою були б задо
волені і батьки, і діти.

Але найбільш популярний 
відділ взуття. Біля його по
лиць з ранку до вечора ба
гато молодих і літніх по
купців. Асортимент тут 
вельми широкий: від санда
лів до битих валянків.

Цей відділ обслуговують 
Комсомолки Людмила Григір 
і Людмила Золошина. Дівча
та вміють «непомітною» по
смішкою. щирою порадою, 
теплим словом створювати 
таку атмосферу, коли по
купець, навіть нічого не 
придбавши, залишає мага
зин із бажанням відвідати 
його ще раз.

— У нашій роботі. — го
ворить директор магазину 

’4 кавалер ордена Трудового 
Червоного Прапора А. І. Мо- 
Р0з,_— найголовніше — на
стрій. Саме він і визначає

творче обличчя нолективу. 
Я кажу творче тому, що у 
нашій професії потрібно 
водночас поєднувати з соДі 
риси психолога і адміністра
тора. До кожного покупця 
треба знайти свій, індивіду
альний підхід. Сьогоднішній 
працівник прилавку не про
сто торгівельник, це — про- 
давець-нонсультант. Отже, 
для покупця він повинен бу
ти доЗрим пораднином. Без 
настрою це неможливо.

Книги відгуків і пропози
цій усіх п’яти відділів рясні
ють щирими подянами відві
дувачів магазину на адресу 
молодих працівників прилав
ка. До речі, за цей рік не бу- 
го жодної скарги на погане 
обслуговування.

Виробниче завдання пер
шого півріччя продавці ма
газину № 10 зинонали на 
107 процентів. Керуючись 
настановами XXV) з’їзду 
КПРС. вони сьогодні трудя
ться під девізом: «Якість на
шої роботи — висока нуль- 
тупа обслуговування покуп
ця!» І слова у них не розхо
диться з ділом. Про це свід
чить той велелюдний потін 
відвідувачів, який кожного, 
дня виповнює просторе і за
тишне приміщення комсо
мольсько-молодіжного мага
зину № 10. що знаходиться 
на проспекті Правди, С.бГ’

В. ГОНЧАРЕНКО.
На знімках: молоді праці ч- 

ниці прилавка відділу і.і.ніп- 
тереї «ра ПАВЛОВА І Таня 
МЕДЯНИК: старший прода
вець Таня ПЕРЄВЕРЗЄВА; у 
.іаділі , ГРИ6Д.

напередодні
НОВОСІЛЛЯ

з допомогою 
КОМСОМОЛЬЦІВ

Велике Дудівіщцтро за
вершується на території 
нашої районної лікарні. 
Тут споруджуються ноні 
корпуси поліклініки і ста
ціонару, встановлюється 
обладнання. Із введенням 
їх у дію буде створено 
прекрасні умови для ме
дичного обслуговування 
сільського населення.

1 (є особливо радує і мо
лодих спеціаліст ів-меднків. 
Щоб прискорити будівни
цтво свого заклад)’ здо
ров’я, на загальних комсо
мольських зборах воші ви
рішили допомагати буді
вельникам. Тепер, після ро
бочою дня, у суботу і не
ділю, молоді лікарі, мед
сестри, санітарки поспіша
ють на будову. Недавні ви 
лускники медичних вузіь 
Любов Озерянпк, Володи
мир Олсксієвич, Олександр 
Поліщук працюють не тіль
ки підсобниками, а ії бе
руться за кельму чи скло
різ.

З комсомольською до
помогою вже завершую
ться опоряджувальні ро
боти у новій поліклініці. 
Встановити діагностичне 
обладнання, обладнати ка
бінети спілчани лікарні зо
бов'язалися власними си
лами.

М. ДОНЕЦЬ, 
смт. Устинівка.

ДРУГ НАШ - КНИГА

З коля
до БІБЛІОТЕКИ

«Руки міцні і серця мо
лоді на службу тобі, Бать
ківщино » — так назива
лася читацька конферен
ція, організована колекти
вом Надлацької сільської 
бібліотеки.

1 Іодібні заходи — кон
ференції, диспути, уроки 
сучасності — давно вже 
стали звичними для моло
ді села. В такі дні зал ні
коли не пустує,, бо читачі 
знають: на вечорі буде 
цікаво.

Подружити хлопців і 
дівча і з книгою, допомог
ти їм зорієнтуватися в не
осяжному світі літерату
ри — .такі основні завдан
ня ставлять перед собою 
бібліотекарі І Іовоархан- 
гельського району. По
стійно шукають повік 
форм спілкування з чита
чами колективи Кам'я- 
ііеиької та Іванівс’ької біб
ліотек. Так, у Іванівні 
нещодавно відбувся дис
пут «Твоя майбутня про
фесія», до організації яко
го було залучено педагогів 
місцевої школи, передови
ків колгоспного вироб
ництва.

Близько трьох тисяч МО
ЛОДИХ людей — жителів 
району — стали завсідни
ками читальних залів та 
бібліотечних абонементів. 
За півроку їм видано 36 
тисяч томів різноманітної 
літератури. Справді нероз
лучним другом стала кни
га для молодих трудівни
ків полів і ферм, педаго- 

' гіа і спеціалістів сільсько
господарського вироб
ництва

Л. ХОДЗІЦЬКИЙ.
Нозоархангельський 
район.
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Шкіряний м’яч»

ГіРЕС-КУР’ЄР

ДРУГИЙ ІГРОВИЙ ДЕНЬ.

Футбол — це боротьба, уболівання, перемога... 
Фото Б. ГРИБА.

ПОГЛЯД ЩОДЕННИК ФІНАЛУ,

іWKi. W

Після закінчення матчі? 
другого ігрового дня голон- 
ннй суддя змагань, суддя 
республіканської категорії 
В. С. НЕЧИТАЛЕНКО 
»неловко свою думку про 
юних футболістів:

— Усі бони дуже завзяті. 
Гай, саме їх бійцівські янос- 
ті є підставою до того, щоб 
сназати: хлопчики подають 
надії. Ми захоплювалися 
гравцями з Хмельницької, 
Донецької областей, Кірово
града, Києва. Серед юних 
футболістів у молодшій ві- 
новій групі одразу виділив
ся капітан кіровоградської 
«Чайки» Олег Цвященко. 
Спритний, прудкий і дуже 
розсудливий хлопчик. А 
скільки вогню в нього, коли 
атакує’. Ні, він не старається 
показати самого себе, його . . . . .. .
індивідуальність добре впи- містах області. Більше, 
сується в характер всієї яіпі-1,,в ч >«»»<«
команди. Такі, яонищо ма
ленькі, «зірки» мають колек-

ливи Жданова і Львівської 
області. Здібні хлопчики в- 
команді середньої групи з 
Євпаторії.

Спортсмени кіровоград
ської «Чайни» нині серед лі
дерів. Як і їхні молодші од
ноклубники. ВОНИ ФІЗИЧНО 
загартовані, грамотні, тех
нічно підготовлені. Одразу 
видно, що тренери В. Г.’ Чер- 
няхоесьний та М. В. Ф’.чь- 
ченков багато працюють а 
своїми вихованцями. Звідси 
й віддача.

Якщо й надалі робота з 
юними футболістами удоско
налюватиметься, ніровогра.д- 
ці зможуть незабаром за
просити у провідні футболь
ні колективи досить 
елективних гравців, 
щоб традиції і досвід 
ми» переймали спортклуби, 

, які буде створено в мікро
районах Кіровограда, інших 

‘ :, ще
більше має бути хлоп’ят г.)д 
прапором футбольного клу
бу «Шкіряний м’яч».

пєр- 
Треба, 
«Най

Я знайомився з багатьма 
учасниками нашого турніру. 
Вони з гордістю називають 
імена своїх наставників, 
котрі хочуть бачити вихо
ванців міцними, завзятими, 
бадьорими. Ми бажаємо та
ким тренерам справжньої 
доброзичливості. Не треба 
затримувати хлоп’ят у сеоїх 
групах. Хай боки підніму
ться на східець вище, хай 
ідуть у спортивні школи, де 
с більш кваліфіковані на- 
вчителі. Дуже хочеться ба
чити ь спортклубах мікрора
йонів міста провідних спорт
сменів, лні б не громадських 
засадах працювали з дітьми 
і підлітками. У цьому має 
зорієнтуватись і комсомоль
ський актив.

Незабаром 
призи переможцям, 
й ті, хто поїде і 
без них, хай не зг::.., 
ться. Фінальні поєдинки да
ли їм теж багато, бо була 
красива боротьба, в якій ста
вав нрасиеіший кожен.

ми вручимо 
Але 

додому, 
іасмучую-

МОЛОДША ВІКОВА 
ГРУПА: «Поділля» (Хмель
ницька обл.) — «Чайка» 
(Кримська обл.) — 7:2; 
«Десна» (Чернігів) — 
«Чайка» (Кіровоград) — 
1:1; «Старт» (Львів) — 
«Вимпел» (Вінниця) — 
2:0; «Космос» (Полтава)— 
«Казка» (Донецьк) — 1:2.

СЕРЕДНЯ ГРУПА: «Чай
ка» (Кіровоград) — «Ар- 
теміос-ць» (Донецьк) — 
2:1; «Черемош* (Черні
вецька обл.) — «Чайка» 
(Кримська обл.) — 2:0;- 
«Алмаз» (Харків) — «Фа
кел» (Вінниця) — 0:0; 
«Райдуга» (Чернігів) — 
«Олімпія» (Тернопіль) — 
2:0.

СТАРША ГРУПА: 
«Старт» (Харків) -- «Вуг
лик» (Ворошнлойград) — 
1:1; «Юність» (Хмельниць
ка обл.) — «Космос» (Ки
їв) — 0:3; «Ракета» (Київ)
— «Орлятко» (!ваі'.о-Ф,іян- 
ківе’.г) — 9:1: «Кристал» 
(Кіровоградська обл.) — 
«Ракета» (Кримська обл.)
— 1:Ф.

Дуікз хотілося виграти 
футболістам з кіровоград
ської «Чайки?. Вони впевне
но грали на Флангах, уника
ли шаблонів і радували убо
лівальників цікавими ком
бінаціями. Але захисники 
чернігівської «Десии> теж 
не здавали своїх позицій. 
Сил у «Чайки» вистачило, 
щоб пройти всі васлоші аж 
до воріт суперника. Кілька 
разів вони були близькими 
до перемоги. Але тільки 
один м’яч потрапив у сітку 
норіт гостей. Решта атак 
«зірвались» лід час завер
шальних моментів — браку
вало точних ударів. А черні
гівці, захищаючись, зуміли 
прорватись через редути 
«Чайки? і зрівняти рахунок.

Шелл двох ігрових днів у 
молодшій групі таке стано
вище: в Хмельницького - По
ділля? і донецької «Казки? 
по чотири очка. Ці команди 
з різних підгруп. Якщо рап
том вінницький «Вимпел? 
гіиграє в третьому турі' в 
донеччан, то і він зможе 
розраховувати на призове 
місце. Тоді суддям доведе

ться брати до уваги резуль
тати технічних вправ, які 
згідно положення турніру 
виконують юні футболісти: 
І в середній віковій групі 
два рівнозначних лідери —і 
чернівецький «Чзрембш» і 
кіровоградська «Чайка:/, 
котрі теж мають по чотири 
очка. На третій день фіналів 
них Ігор ці команди зустрі
нуться Між собою.
'У Новоукраїиці впевнено 

утримують лідерство обидві* 
київські команди — «Іїосо* 
?.юс? і «Ракета? (перша З 
них — тренер Юрій Качан—і 
найсильніїпа у виконанні 
технічних вправ).

23 липня на турнірі була 
перерва. Учасники фіпаль-. 
них змагань на призи клубу 
ЦК ВЛКСМ «Шкіряний м’ячі 
гостювали в комсомольських 
організаціях, представники 
яких взяли шефство над 
командами наших гостей) 
Відбулися зустрічі « естери^ 
намн Великої Вітчизняної 
війни, кращими спортсмена
ми Кіровограда, футболісти 
взяли участь у туристських 
поїздках.

-гДІ

ВІЧ-НА-ВІЧ З ПРИРОДОЮ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1.«Таємни- 
чкй» кап

Капами назиЕсЮть вели
кі напливи на стовбурах 
дерес та біля їх підніжжя. 
Такі цікаві утворення зу
стрічаються на липах, кле
нах, ясенах, березах, го
ріхах.

Подорожуючи ькось 
півднем України, ми разом 
з сино/Я завітали до Херсо
на. І тут біля входу в парк 
нультури і відпочинку іме
ні Б. І. Леніна побачили 
ясен з чималим капом. 
При товщині дерева 45 
сантиметрів кап мав у 
діаметрі 120 і по висоті — 
70 сантиметрів. В іншому 
місці, у Криму, ми спосте
рігали схожі утворення на 
софорах.

На вулицях Кіровограда 
теж є дереве з капами. А 
«чемпіоном» серед них 
можна вважати клен, що 
росте навпроти будинку 
№ 73 по вулиці Чапаева. 
Товщина його — ЗО сан
тиметрів, діаметр близько 
метра і висота 33 санти
метри.

і Чорному лісі непода
лік від села Богданівни 
Знам янськогс району зна
вець природи нашого 
краю інженер заводу 
«Червона зірка» Н. В. Пу

да виявила величезний ку
леподібний кап, що виріс 
на висоті кількох метрів 
на стоЕбурі дуба.

Капи виникають у ре
зультаті буйнсго розвитку 
бруньок. Вени частіше зу
стрічаються у листяних 
дерев, рідше — у хвой
них. Дересина кала росте 
приблизне б три рази 
швидше звачайної і на міс
ці зрізу має гарний малю
нок, тому гена широко ви
користовується для виго
товлення сувенірних ви
робів. Тут особливо ціни
ться горіховий кап, що до
сягає ІНКОЛИ двох /летрів у 
діаметрі.

(На знімку ліворуч): кап 
клена, що росте в Кірово
граді на вулиці Чапаєва).

Ви йдете стежкою між 
дерев. І, можливо, НІЗІТЬ 
не звертаєте уваги на чу
деса поруч себе. А під го
лубим куполом неба, як у 
велетенському цирку, ЩО
МИТІ відбувається щось 
незвичайне... Придивіться 
ж уважне.

Жуки, коморі, павуки, 
мухи, як справжні цирка
чі, спокійнісінько бігають 
по гілочках, листках дерев 
і кущів «вьиз головками». 
А ось мурашки сміли-зо 
підіймаються по гладень
ких вертикальних стеблах 

високих трав. Цей «номер» 
під силу і сонечкам, і та
ким невправним на пер
ший погляд щитівкам...

Прослідкуйте за мураш
ками — і си прийдете дз 
висновку, що мурашки ще 
й неабиякі «силачі-важко- 
атлети».

У «програмі» жуків-ска- 
рабеів традиційний но
мер — перекочування чи
маленьких гнойових ку
льок. Про таланти жуків- 
наїзників свідчить уже са
ма їхня назва...

А ось, дибіться, павук- 
хрестовик плете свою па
вутину. Як віртуозно він 

спускається і піднімається 
по ній! Тексте «канатоход- 
ця» гне пошукати...

До речі, павучки ум/д- 
.ряються навіть переміща
тися на летючій павутині, 
змінюючи при цьому її 
аеродинамічні властивості 
і тим самим керуючи по
льотом.. Таким чином еони 
переселяються на значні 
відстані.

Є серед комах і фокус
ники — А'.етелики-бражни- 
ки. Бони умудряються, не 
сідаючи на квітку, не льо
ту брати з неї нектар. Для 
цього їм служить довгий 
хоботок.

Велика й надзвичайно ці
кава «циркова» програлла 
комах те павукоподібних. І 
чим більше ви її спостері
гатимете, тил\ більше вена 
ВсС ЗаХОПЛЮБаТИ/и.Є„ і біль
ше небаченого досі від
криється для вас.

(На знімку право
руч: спритно піднімається 
вгору по високому стеблу 
щитівка).

Добірку підготував
М. НОЖНОЕ, 

член Українського 
тсевриствг охорони 
природи.

Фото йЕтора.
м. Кіроаогр-зд.

£ ЦТ
•8.00 — «Час». 8.40 

ластика. 9.05 — Конце) 
енного народного хору 
ниці Фастовепька Тпхорець^ 
кого району Краснодарської 
го краю. 9.30 — Будильник.- 
Ю.оо — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — «Здоров'ям 
11.45 — «Ранкова 
12.15 —Радянський 
очима зарубіжних 
12.30 — Сільська 
12.30 — Музичний
14.00 — До 125-шччя з

фУТбОЛЬННЙ
- Чемпіонат

ЕГСЛУ-
— Но-

пошта»«- 
Союз-г* 
гостей, 
година.! 

кіоск-- 
............. .... ......... ......... : . Д’1? 
народження Б. Шоу. «Пігмя,- 
чіон». Фільм-вистава. 15.30— 
Сьогодні — День Військово- 
Морського Флоту СРСР. 1б;Л;» 
— Концерт ансамблів пісні я 
танцю Військово-Морського 
флоту. 16.45 — К.т-б кіногіо- 
дорожей. 17.45 — Щоденник 
Універсіади. 18.00 — Міжна
родна панорама. 13.45 —
Док. телефільм- «Душа ка- 
пектину?. 19.15 — Заключ
ний концерт Всесоюзного 
конкурсу молодш: виконав
ців радянської пісні у Дні
пропетровську. 21.00 —
«Час». 21.35 - - ..... ...... '*
огляд.’ 22.05 
СРСР ,ч академічного 
вання. По закінченні 
лини.
Ж УТ' 
9.00 — «Очеяйдие — ____
піпне?. 5 0.00 — Концерт.^
10.30 — Програма докумєп^ 
гальнйх фільмів. 11.00 — 
«Веселка?. 11.30 — Чемпіо
нат Європи зі стендової 
стрільби. 11.50 — «Для вас, 
батьки?. 5 7.15 — Вечір опе
рети. 18.05 — Документаль
ний телефільм. 5 8.25 — «Н» 
Всесвітніх студентських іг
рах?. 18.55 — «Біля теат
ральної афіші?. 20.00 — «Ве
чірня казка?. 20.15 — Проз 
тама документальних Філь
мів. 21.00 — «Час?. 21.35 ,-У 
Художній фільм «Випробу
вання вірності?- ,

неймб-

Редактор В СТУПАК. .
«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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