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ЗВОРУШЛИВО, ТЕПЛО, ПО-ДРУЖНЬОМУ
Зу стріч посланців Куби на Кіровоградщині

ЦЯ ніч видалася напрочуд 
тихою, зоряною. Кри

слаті віти дерев у парках і 
садах наче принишкли в че
канні чогось урочистого, 
надзвичайного. Здається ще 
ніколи, за всю свою історію 
Кіровоград не відчував на
ближення такої урочистої 
події, як в цю липневу ніч. 
Тисячі трудящих міста йшли 
у напрямі вокзалу на зу
стріч з молодими посланця
ми революційної Куби.

На пероні юрмиться бага
тотисячний натовп людей — 
всі, незважаючи на пізній 
час, з нетерпінням чекають 
прибуття поїзда, яким з 
Одеси їдуть на навчання мо
лоді кубинські селяни. Ку
мачем полотнищ прикраше
ні перон і фасад вокзалу. 
Ного стіни прикрашають 
портрети М. С. Хрущова і 
вождя кубинської революції 
Фіделя Кастро. Всюди пло
меніють щирі слова привіту 
Їюсійською, українською та 
спапською мовами: «Добро 

пожалувати, дорогі кубин
ські друзі!», «Віва Куба!», 
«Хай жнве кубинська рево
люція!». Перон розквітає 
прапорами СРСР, УРСР і 
Куби.

Під урочисту мелодію ор
кестру до перону підходить 
поїзд. Міцні рукостискання, 
обійми, поцілунки, букети 
ЖИВИХ квітів...

Урочисто звучать Гімни 
Кубинської Республіки, 
СРСР і Української PCP.

На привокзальній площі 
починається мітинг, присвя
чений зустрічі кубинських 
посланців — учасників Асо
ціації молодих повстанців, 
які прибули на навчання в 
Радянський Союз.

Зі словами палкого приві
ту до гостей звертається 
перший секретар Кірово
градського міськкому КП 
України т. 1. П. Валявський.

— Дорогі друзі, товари
ші! — говорить він. — Нам 
дуже приємно і радісно зу
стрічати вас — гостей дале
кої і разом з тим такої бли
зької серцю кожної радян
ської людини революційної 
Куби. Добро пожалувати, 
дорогі кубинські гості!

Виступає перший секре
тар обкому комсомолу 
т. О. Ф. Мальований.

— Дорогі кубинські друзі! 
Сьогодні надзвичайно тепла 
липнева ніч. Вона прекрасна 
не тільки своєю теплотою і 
сяйвом зірок. Вона прекрас
на ще й тим, що ми, кірово- 
градці, зустрічаємо на на
шій землі дорогих нашому 
серцю кубинських друзів — 
молодь революційної Куби.

Від імені комсомольців і 
молоді області дозвольте 
сердечно вітати вас, дорогі 
друзі, на радянській землі. 
Хай міцніє і розвивається 
нерушима дружба між на
родами Радянського Союзу 
і Куби! Хай живе мир в 
усьому світі!

ГЛІД бурхливі оплески лри- 
* • сутніх і урочисте скан
дування «Віва Куба!» слово 
надається кубинцю Альба- 
ресу Роландо, його при
страсна, тепла промова бу
ла вислухана з винятковою 
увагою і не раз перерива
лася бурхливими оплесками.

А. Роландо від усієї ду
ші дякує радянським лю
дям за теплий і дружній 
прийом, влаштований тру
дящими Кіровограда. Він 
розповідає про той тер
нистий і нелегкий шлях, 
який пройшов кубинський 
народ в боротьбі за свою 
свободу і незалежність. І 
сьогодні кубинці високо 
тримають прапор, на якому 
начертано: «Батьківщина
або смерть! Ми переможе
мо!».

— Недавня . інтервенція 
американських імпеціаліс- 
тів на Кубу ще раз пока
зала, що шлях на нашу 
землю їм закритий, — заяв
ляє А. Роландо. — І якщо 
вони ще раз наважуться 
напасти на нас, то тут і за- 
лишуться. Хан живе неру
шима дружба радянського 
і кубинського народів!

Над привокзальною пло
щею багатоголосою луною 
знову звучать Гімни Куби, 
СРСР і УРСР. Кубинські 
гості урочисто співають 
«Революційний Гімн 26-го 
липня».

Прибулі гості під бур
хливі оплески присутніх на
правляються до автобусів. 

І знову міцні рукостискан
ня, обмін сувенірами, буке
ти живих квітів...

Під звуки оркестру і ві
тальні вигуки учасників 
цього урочистого і незабут
нього мітингу автобуси, 
розрізаючи світлом фар 
нічну пітьму, вирушають з 
Кіровограда у напрямі 
м. Бобринця, де вже все 
підготовлено для зустрічі 
дорогих гостей.

* ♦ *
Д НА РАНОК біля гур- 

тожитку Бобринецько- 
го училища механізації вже 
панувало велике пожвав
лення. З виключною тепло
тою і сердечністю зустріли 
жителі міста молодих ку
бинських посланців. Зав’я
зуються перші знайомства 
з курсантами училища. Ку
бинці проявляють глибокий 
інтерес до цього учбового 
закладу, в стінах якого во
ни проведуть цілий рік. 
Училище має свої славні 
традиції. За післявоєнні ро
ки тут підготовлено понад 
шість тисяч молодих меха
нізаторів, які на неозорих 
колгоспних ланах вирощу
ють високі врожаї, працю
ють на фермах, примножу
ють багатства і славу рід
ної Вітчизни.

Прибулим гостям створе
ні всі умови для успішного 
і плодотворного навчання: 
світлі затишні класні ауди
торії обладнані наочними 
посібниками, прекрасні кім
нати гуртожитку, зразкова 
їдальня. Учбовий заклад 
укомплектований досвідче
ними кадрами викладачів.

|_1АДВЕЧІР тисячі боб- 
ГІ ринчан і трудівників 
навколишніх колгоспних сіл 
направилися на святково 
прикрашений стадіон.

П’ята година вечора. Від 
училища у напрямі стадіону 
вулицями міста вирушила 
святково прикрашена коло
на кубинців і учнів учили
ща механізації. Всюди 
портрети М. С. Хрущова, 
вождя кубинської революції 
Фіделя Кастро, майорять 
прапори СРСР, УРСР, Ку
бинської Республіки. На ку
мачевих полотнищах — за
клики па російській, укра
їнській та іспанських . мо
вах: «Хан живе кубинська 
революція!», «Привіт моло
дому поколінню Куби!».

Мітинг, присвячений зу

стрічі кубинських друзів, 
відкриває секретар Бобри- 
нецького райкому партії 
т. Н. С. Олійник.

З словами сердечного, 
щирого привіту до молодих 
кубинців на мітингу висту
пили: перший секретар
Бобринсцького райкому 
ЛКСМУ В. Г. Галаган, до
ярка колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС В. Колос, 
учень училища механізації 
В. Хмарськой, директор 
училища П. М. Екшиян. Тх 
виступи були пройняті по
чуттям великої поваги до 
героїчного кубинського на
роду, який із зброєю в ру
ках героїчно відстоює за
воювання революції, свою 
свободу і незалежність.

З словом-відповіддю ви
ступив А. Роландо. Подяку
вавши всіх за виключно 
гостинний прийом, він роз
повів про те, як шести
мільйонний кубинський на
род ось вже більше двох 
років будує нове світле 
життя.

— Наш народ, — заявив 
А. Роландо, — готовий і 
надалі не на життя, а на 

смерть боротися за захист 
своєї Вітчизни. Героїчну 
Кубу американським імпе
ріалістам ніколи не поста
вити на коліна! Ми завжди 
готові дати нищівну відсіч 
будь-якому агресору. Бать
ківщина або смерть! Ми пе
реможемо!

Під бурхливі оплески 
всіх присутніх дорогих гос
тей привітали піонери мі
ських шкіл.

Після мітингу в міському 
парку і на вулицях до піз
ньої ночі тривали масові 
народні гуляння.

Зустріч кубинських по
сланців на Кіровоградшині 
перетворилася у нову мо
гутню демонстрацію вели
кої і міцної дружби між 
радянським і кубинським 
народами.

В. КРАМАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На знімках: (вгорі) зустріч 
молодих кубинців на вокзалі 
станції Кірово-Українське; вни
зу (зліва і справа): перші
зустрічі, перші знайомства в 
м. Бобринці.

Фото В. КОВПАКА.
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VМОЛОДІ ТРУДІВНИКИ СЕЛА, ПАМ’ЯТАЙТЕ:

НА ЖНИВАХ ДОРОГИЙ
КОЖНИЙ ДЕНЬ,
КОЖНА ГОДИНА!

НЕОЗОРІ колгоспні лани 
змінили зелень юності 

на золото стиглості. Радує 
хліборобів і механізаторів 
артілі імені Орджонікідзе 
сьогоднішній степовий' пей
заж. Майже цілорічна пра
ця з усіма її 
радощами і 
трудноща м и <
приносить те- <
пер багатіпло-

Безмежне зо- 
лотаве море і 
дозріваюч и х т 
масивів озими- т 
ни, під якою у 
колгоспі 9 зай
нято понад 900 гектарів. І 
всюди стеблостій вигнався 
майже у ріст людини. Низь
ко вклоняються до 
повновагові колосся.

З нетерпінням 
колгоспні трудівники 
ку жнив. Особливо немало 
хвилювався молодий трак
торист комсомолець Леонід 
Кульбіда. Ще б пак! Це у 
нього перший серйозний ек
замен на зрілість після не
давнього закінчення Бобри- 
нецького училища механіза
ції. І ось 29 червня він ра
зом з комбайнером Григо
рієм Рудаком на тракторі 
«КДП-35» врізалися віндро
уером у густий пшеничний 
масив, залишаючи після 
проходу агрегату рівні, не
мов по струні викладені ря
ди валків. Радісно на серці 
у молодого механізатора.

— Не менше як по 27— 
ЗО центнерів зерна з гекта
ра буде! — говорить він.

— 1 акого врожаю вже. 
давненько не бувало у 
нас, — додає комбайнер. 
Григорій Рудак.

В' перший день роботи 
масив ще як слід не дозрів 
і тому доводилося працюва
ти на першій швидкості, те
пер же Леонід все частіше 
включає третю, а то й чет
верту. За перші три дні ро
боти тракторист разом з 
комбайнером впорали перші 
півтораста гектарів. 1 якість 
бездоганна — хедер опуще
ний так низько, що здається 
не жне, а бриє.

Вирішальна роль в цю га
рячу пору жнив у колгоспі 
належить механізаторам. І 
вони не підводять — всі 
шість комбайнів вийшли те
пер в поле. }1к і в обидва 

попередні роки, механізато
ри бригади Михайла Куто-* 
вого тепер застосували ви
пробуваний на практиці 
груповий метод роботи

ральних агрегатів і мають 
намір провести жнива, по
чинаючи від косовиці на 
звал і кінчаючи підготовкою 
площ під оранку, послідов
но, в єдиному комплексі.

В іншому кінці, обабіч

І ШИРИТЬСЯ
ЗОЛОТИЙ ПОТІК

землі

чекали 
почат-

шляху, рухається віндроуер, 
який водить тракторист Фе
дір Чередниченко. За штур
валом — помічник комбай
нера комсомолець Володи
мир Сивокобила. Хлопець

рогу. По колосках їздять 
підводами і, таким чином, 
безповоротно губиться вже 
вирощений урожай. Потріб
но, дуже потрібно, щоб 
комсомольці артілі оголоси
ли нещадну боротьбу втра
там і бракоробству в цю га
рячу пору косовиці.

У повній готовності зу
стрів свій четвертий зби
ральний сезон комбайнер 
Іван Копотій. Він одним з 

перших в ар
тілі почав об
молот вал
ків — кожний 

гектар видав 
в середньому 
по 23 центне
ри зерна. Хліб 
нового вро
жаю пішов на 
токи!

В ці дні в 
артільних тру

дівників сили немов потрої
лись — вони пройняті єди
ним
озимі за десять робочих 
днів, одинадцятого не по
винно бути.

—j &

ЗНАХІДКА
КОМСОМОЛЬЦЯ В. ЧУХРІЯ

ПРОХОДЯЧИ берегом річки Сухий Ташлик, учень 
П дертого класу родоської сер^ 
лівського району Володимир У^мети Розкопавши
неглибокої промоїни блиску Р _
палицею грунт, він ВИЯВИВ Ціляй г ,
усипані дорогоцінними камінцями браслети, кільця, 
усипані дириїvu „,,„,.аткм мечеи та інші предме- 
підвіски, ланцюжки, рукоятки Ппгяга₽ тішн
ти. Вага самих лише зологих речей досягає трьох 
кілограмів.

Про свою знахідку комсомолець В. Чухріи повідо
мив^обласний краєзнавчий музей. Сюди прибула гру
па наукових співробітників Інституту археологи 
Академії паук УРСР, яка ’vH
ППХПВЯІІНЯ слов’янських племен другої половини VII 
ХТтя Під час додаткових розкопів було знайду 
велику срібну чашу, срібний ріг, прикраси для кін 
ської збруї, вудила, ефес меча та -

руках „КУ-2а— 
машина

—іі жнива. Під час збирання

прагненням: зібрати

лише перший сезон

В хазяйських 
добра

ВАЖКИМИ були торішні жнива.
кукурудзи часто йшли дощ». Вони - У 

боту. Та не зважаючи на погодні примхи, в окремі дні 
я збирав комбайном «КУ-2» по 4-5 гектарів кукурудзи. 
А всього за сезон виробіток на цю машину в мене ста
новив 85 гектарів.

Радує і якість збирання. На 33-гектарній площ, в нас 
була дуже добра кукурудза. 15 гектарів я скосив ком
байном. Кожен гектар видавав по 42 центнери зерна. 
На решті площі збирали качани вручну. Урожай вия
вився удвічі нижчим. Чому? Та тому, що частина ка
чанів залишалась на стеблі, частина згодовувалась ко
ням. Не без того, що дехто із собою якимсь качан брав.

Отже, найбільш надійний засіб боротьби з втратами 
врожаю кукурудзи — це механізоване її збирання. За
повнюється бункер, під’їздить машина чи безтарна 
і качани відвозять на механізований тік. Там їх беруть 
на облік, перебирають, сушать і т. д. Звичайно, що при 
такій організації праці качани не розбазарюються.

В цьому році думаю зрівнятись з нікопольцями і зі
брати швидко і якісно не менше 90 гектарів качанистої. 
Зібрати королеву полів з площі 90—100 гектарів на 
«КУ-2» протягом одного сезону — це цілком реальне 
завдання.

Хочеться сказати ще про одне. Торік, наприклад, у 
нас обіцяли преміювати тих, хто збере механізмами 
по 80 і більше гектарів кукурудзи. Та цим обіцянкам 
не судилось 
зробіть, а не 
ців видають 
До того ж і 
но застосують матеріальні 
нено

здійснитись. Це погано. Раз пообіцяли—• 
можете — краще не обіцяйте. >У нікополь- 
гроші в додаткову оплату. Ми не гірші, 
робота на збиранні нелегка. Якщо повсюд- 

стимули, то можна впев-
сказати, що руками качани ламати не доведеться.

Віктор МУДРИЙ, 
комбайнер тракторної бригади комуністичної 
праці колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району.

всього
працює на косовиці колосо
вих. І тому, хоч і розгін з 
перших днів взято непога
ний (по 20 і більше гектарів 
за день скошує), але якість 
залишає бажати кращого. 
Косовиця ведеться на висо
кому зрізі, в багатьох міс
цях залишаються цілі смуги 
незрізаних колосків. Дивує 
те, що цього чомусь досі не 
помічає колгоспний агроном 
Г. В. Гурин. Кому, як не 
йому допомогти хлопцеві 
скоріше набути навичок в 
роботі, перепинити шлях 
бракоробству?

Повз увагу агронома про
ходить і те, що обкошуючи 
краї, деякі комбайнери зва
люють валки просто на до-

...Від компаніївської межі 
до самого небокраю бобри- 
нецькі степи у переливі 
електричних вогнів. Пли
вуть, ніби кораблі, пшенич
ними масивами комбайни, 
без упину гудуть мотори. 
Курними шляхами пішли 
перші автомашини з янтар
ним зерном.

— Приймай, рідна Вітчиз
но, хліб нового врожаю!

В. СЕРГІЄВ,
Бобринецький район.

На знімках: (внизу) аг
регат комбайнера Г. Руда- 
ка в загінці. (Вгорі)—пере
довий тракторист комсомо
лець Леонід Кульбіда.

Фото В. Ковпака.

Тривожний сигнал

А фільмів 
немає

В колгоспі імені Орджо- 
нікідзе (село Спаське) по
будовано новий клуб. Є кі
нобудка, нова цементна під
лога в ній, але фільмів не
ма та й нема.

На запитання, коли бу
дуть демонструватися кіно
фільми, кіномеханік В. П. 
Затуливітер відповідає: —» 
Почекайте!

Отож і чекаємо, хоч стро
ків чекання так і не знаємо.

м. КОРІННИЙ.
Хмелівський район.

АААААЛЛААЛААААААААААААААААAJ
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

І 5 липня 196! р., 2 стор.
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ДІВЧИНА
ЙДЕ до МЕТИ
Кожен по-своєму вирішує 

свою долю: одні йдуть вчи. 
тися, другі влаштовуються 
в місті, треті залишаються 
в колгоспі. Саме так зроби
ла і Катя Робота: закінчи« 
ла Ганнівську десятирічку— 
і відразу ж пішла в рад
госп «ІІ’ятихатський». По
ставили її біля курей. Пта
шине господарство вже тоді 
було чималим, так що дів
чині довелося немало сил 
докласти. До того ж і го
дівля була не дуже хоро
шою, тому радіти особливо 
не було чому: кури несли
ся погано.

Та всі ці невдачі тільки 
ще більше запалювали Ка
тю, і за роботу вона бра
лася завжди з притаманною 
їй енергією. І от результа
ти-. від кожної з 2.500 несу« 
чок дівчина одержала з по
чатку року по 52 яйця. Зви
чайно, показник цей в порів
нянні з досягненнями пере
дових пташниць невисокий,

Зараз Катя уважно слід
кує за методом роботи Мот- 
рі Петренко з цього ж рад
госпу. Досвідчена птахарка 
вже має по 76 яєць від кож
ної несучки.

Досягти таких показни
ків мріє і комсомолка. 1 
хай вони прийдуть не за
раз — з часом, але всеодно 
дівчина свого доб’ється.

І. НЕНЬКО.
Петрівський район.

З

ИбмунйРй

28 квітня в нашій газеті була надрукована кореспон
денція «Кролики по-компаніївському». В ній йшлося про 
незадовільну роботу первинних комсомольських орга
нізацій, райкому ЛКСМУ по виконанню соціалістичній 
зобов’язань у вирощуванні кролів, створенні комсомоль
сько-молодіжних кролеферм.

Як повідомив секретар Компаніївського райкому ком
сомолу М. Масловський, кореспонденція обговорювала^ > 
на засіданні бюро райкому ЛКСМУ. Критику визнана 
правильною. Бюро райкому розробило конкретні заход'» 
щодо поліпшення організації вирощування і здачі кролі» 
комсомольськими та піонерськими організаціями району. 
Прийнято рішення просити бюро райкому КП Україна 
заслухати ряд голів колгоспів, і в першу чергу артілей 
імені Шевченка, імені Дзержинського, імені Леніна та 
імені 40-річчя КП України про стан розвитку» кролів- 
ниці за в колгоспах“. Намічено провести районну нарад- 
молодих кролеводів на типовій кролефермі колгоспу ІМ-" 
ні Ватутіна. ■'

* * *
ппн1ЧтґІЯ *и Р’ В газет.і була вміщена критична коро 
понденція «Чорнобривці, півники...» в ній говорило-« 
про те, що в м. Мала Виска погано організовано від№ 
чинок і дозвілля молоді, а працівники райкому комсоЮ 
лу і культармійці райцентру не стали ініціаторами кул* 
турного відпочинку трудівників.

Ях повідомили секретар райкому ЛКСМУ т. Сиченкоі 
завідуючим райвідділом культури т. Колечкін, криг«# 
визнано справедливою.

Зараз вживаються заходи щодо усунення вказаних^ 
доліків. Створена лекторська група з комсомольців і I 

иа сисні літнього кінотеатру виступають учасннй^ 
масо^Мгп *їаМ0А1ЯЛЬН0сті сільських клубів, провадять^ 
л И 1 СПОртнвні змагання. Крім того, в пар#

ВСТЗ~ 10 Лав’ СТОЛИ Аля настільних і^ І 

ням * ІКовано алеї» поновлено необхідним обладив' 
ням дитячим майданчик.
ників ,'СТ' і В Па₽Ку організовано чергування друж>1і?



СТУДЕНТ З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО
'ЗАВЖДИ в цю пору, коли земля одягає перше 

яскраве літнє вбрання, парки і сквери всміхаю
ться розквітними красунями-трояндами, у студентів 
гарячий час — екзамени. Складають їх зараз і вихо
ванці філіалу Харківського політехнічного інституту 
в м. Кіровограді. Вони навчаються на новостворено- 
му загальнотехнічному факультеті. Перші 56 третьо
курсників закінчують в нинішньому році навчання. 
Різні за характером, і професіями люди зібралися в 
групі: залізничники і робітники заводу «Червона зір
ка», будівельники і швейниці, комсомольські праців
ники. Разом зі своїми співкурсниками успішно скла
дає екзамени і один з кращих студентів Андрій Бе- 
рестовенко.

*

ВПЕРШЕ я побачив Ан
дрія вдома, в саду. 

Стрункий, русявий, серед
нього зросту юнак сидів на 
садовій лаві. Від його 
худорлявої, але мускулис
тої постаті віяло молодою, 
впевненою силою. Розмірені 
рухи, м’який вираз обличчя 
говорили про спокійний ха
рактер. Поруч на невелич
кому столику лежало кіль
ка підручників і розкритий

НАДЯ ЗАД0Р0ЖНА-
НАША ОДНОКУРСНИЦЯ

ВЕСЕЛОЮ, вдумливою 
і щирою знають в Олек

сандрійському культосвіт
ньому технікумі Надійну 
Задорофиу.

Прийшла у дружню техні- 
кумівську сім’ю дівчина не 
випадково. Ще будучи уче
ницею Даннловооалківської 
середньої школи, вона бра
ла активну участь у роботі- ходила Надія першу вироб- 

т НИЧу практику, хороший 
слід залишила. Разом з ін
шими практикантами орга
нізували хор, вивчили кіль
ка хорових творів, постави
ли деякі одноактні п’єси. 
Випустили також усний 
журнал, провели вечір запи
тань і відповідей, вечори-зу- 
стрічі з передовиками сіль
ського господарства. Випус
кали і бонові листки, блис
кавки, стінні газети. Не раз 
перед колгоспниками 
пала створена ними 
культбригада.

Успішно пройшла 
тупна практика в районному 
Будинку культури в м. Но- 
воукраінці.

Недавно Надійна закін
чила училище. І поїде ця 
весела, життєрадісна, енер
гійна дівчина в село, за 
призначенням, щоб запалю
вати незгасні культосвітні 
вогники в гущі трудящих 
мас. Та де б не була Надія, 
ми, всі її товариші, віримо, 
що вона буде справжнім 
спеціалістом, закоханим у 
свою скромну і потрібну 
професію.

В. В’ЮНИК, 
студент культосвітньо
го технікуму.

м, Олександрія.

шкільних гуртків художньої 
самодіяльності — хоровому, 
танцювальному, драматич
ному.

Учитель музики і співів 
Г. О. Бондаренко порадив 
здібній учениці поступити 
після закінчення десятиріч
ки в музичне училище. І 
вдома батьки були за це.

Але, одержавши атестат 
зрілості, на диво всім, меда
лістка пішла працювати на 
Ульяновський цукровий за
вод.

І показала Надійна на 
Що здатні її молоді дівочі 
руки. Ні в роботі, ні на сце
ні не відставала від своїх 
товаришів. А на обласному 
огляді художньої самодіяль
ності ще раз почула дівчина 
пораду від одного з членів 
жюрі про те, що їй слід 
вчитися, удосконалювати у 
спеціальному закладі свої 
здібності.

Конкурс Надія витримала, 
• скоро стала ученицею 
культосвітнього технікуму.

з перших днів користу
ється вона авторитетом се- 
₽єд товаришів. Незабаром 
11 обрали до комітету ком
сомолу, а згодом — до 
складу КОМСОМОЛЬСЬКОГО бю

ро відділу.

« *
зошит. Біля лавки ходило 
кумедне дворічне маля. Во
но з цікавістю розглядало 
дерева-«велетні» в саду, 
силкувалося стягнути зі 
столу книги, прислухалося 
до веселого цвірінькання 
горобця, який перестрибу
вав неподалік з гілки на 
гілку. З ніжністю і ласкою 
дивився молодий батько на 
маленького Ігоря. А потім 
знову взявся за читання.

Часто виступає дівчина в 
технікумі з лекціями, бесі
дами. Проводить їх завжди 
цікаво, пристрасно.

Громадські доручення не 
заважають Надії у навчан
ні. Вона — одна з кращих 
по успішності. І в Буховець- 
кому сільському клубі Бо- 
бринецького району, де про-

висту- 
агіт-

і нас-

В цей момент я спробу
вав уявити Андрія в інсти
туті. ...Ось він сидить на 
лекції. Швидко бігає по па
перу олівець. Уважний, 
зосереджений погляд. За
писує основне, найголовні
ше. Або ось в лабораторії. 
Пильно слідкує за пока
заннями приладів, ще і ще 
перевіряє весь хід досліду, 
звіряється з таблицями, по
криває аркуш паперу ко
лонками цифр, швидко під
раховуючи їх. Дослід про
ходить нормально. На хви
лину ледь помітна посміш
ка задоволення з’являється 
на його обличчі і тут же 
згасає, поступаючись міс
цем заклопотаності. Андрій 
ніколи не буває задоволе
ний досягнутим. Йому ма
ло цих успіхів, хочеться 
зробити більше. Таким його 
бачать завжди.

Зовсім не скажеш, що 
Андрію все дається легко і 
просто. Знання, набуті в 
технікумі п’ять років тому, 
важко, дуже важко понов
лялися. Особливо це стосу
валося опору матеріалів. З 
цього предмету Андрій не
рідко одержував «задовіль
но». Крок за кроком, фор
мулу за формулою відвойо
вував настирливий юнак 
знання. Ця вперта бороть
ба принесла Андрію заслу
жені успіхи. Тепер він один 
л кращих студентів, а в за
ліковій книжці з’являються 
тільки «добре» і «відмінно».

Не так-то просто працю
вати і вчитися. Та ще тоді, 
коли робота у тебе склад
на, і ’ 
Берестовенко 
третього механоскладально
го цеху заводу «Червона 
зірка». Господарство у ньо
го велике — одних моторів 
лише близько восьмисот. 
Але більше всього метушні 
з цілою дільницею автома
тів. В дні, вільні від за
нять, Андрій часто затри-

відповідальна. Андрій 
_____ д — енергетик

НАИЛЮДЯНІША ЛЮДИНА КІНО

ЛД.АИЖЕ в кожному кадрі 
він серед людей, друж

ньо вітається з ними, про 
щось енергійно розповідає 
або уважно слухає співбе
сідника. І стільки щирості у 
взаємовідносинах між прос
тими робітниками, селяна
ми, будівельниками і ним, 
стільки невимушеності, що 
знову й знову думаєш: так, 
цей кінофільм краще й точ
ніше не можна було назва
ти. Як часто повторюють 
радянські люди ці слова: 
«Наш Микита Сергійович». 
Він завжди з народом, в 
ньому люди черпають енер
гію для великих справ, смі
ливо підхоплюють ініціатщ 
ву.

Близько ЗО років відділяє 
нас від періоду, відбитого в 
перших кадрах кінофіль
му, періоду, коли това
риш Хрущов очолював Мос
ковську парторгапізацію. 
Але відразу впізнаєш знайо
мий жест пристрасного про
мовця. Він такий же енер
гійний, наш Микита Сергі
йович. Автори фільму вміло 
підкреслюють його чудодій
ну силу переконання, вміння 
запалювати людей на ратні 
і трудові подвиги в ім’я 
Батьківщини.

З кожним роком мужніла, 
зміцнювалась країна. Особ
ливий наголос робився на 
розвиток важкої індустрії. 
Адже фашистська Німеччи
на, підбурювана імперіаліс-

'*) «Наш Микита Сергійович». 
Виробництво Центральної студії 
документальних фільмів. Сцена
рій В. Захарченко. Режисер 
І. Сеткін,

мується в цеху, та й серед 
ночі, буває, викликають, 
прямо з дому. Багато до
помагає йому дворічний 
досвід роботи в цеху, на
вчання в інституті. Рішен
ня Андрія обрати профе
сію енергетика прийшло 
давно. Школа, навчання в 
технікумі і одержання дип
лома техніка-енергетнка, ро
бота на «Червоній зірці» і, 
нарешті, інститут — ось 
його життєва біографія. 
Майбутній інженер закоха
ний у свою професію. Він 
керує дружною бригадою 
з 11 електриків. Рівно гу
дуть мотори, працюють вер
стати, і в цьому злагодже
ному ритмі великого цеху 
неабияка заслуга умілих 
Андрієвих рук.

А ще дуже захоплюється 
Андрія радіотехнікою. Цю 
любов він приніс із лав Ра
дянської Армії, де служив 
зв’язківцем. Над невелич
ким радіоприймачем, зібра
ним власноручно, чаклував 
юнак чимало вечорів. Пере
паював схеми, міняв деталі 
і все-таки добився того, 
що приймач став працюва
ти відмінно.

Але більше всього моло
дий робітник любить книги. 
Нелегко знайти в бібліотеці 
новинку, яка б не була йо
му знайома. Читає Андрій 
запоєм, просиджуючи іноді 
до світанку. На етажерці 
власної бібліотеки поруч з 
технічною літературою сто
ять томики Горького і Че- 
хова, Толстого і Шолохова.

Можливо, багато моло
дих робітників працюють і 
вчаться так, як Андрій 
Берестовенко, рядовий чис
ленної гвардії передових 
трудівників, людина, яка 
вперто, наполегливо боре
ться за знання.

Є. ХАЙДУКОВ, 
слухач школи юнкорів.
м. Кіровоград.

Як 
ві-

ни-

тами А м ер и к и, А її г л і ї, 
Франції, зазіхала на завою
вання соціалістичної рево
люції. Перед війною Микита 
Сергійович очолював . ЦК 
Компартії України, віддав 
немало сил для розквіту 
республіки. Коли окупан
ти прийшли на нашу зем
лю, товариш Хрущов про
водить велику політич
ну роботу в армії, 
найріднішу людину 
тає його на сплюндрова- 
йому Хрещатику звільнено
го Києва якась літня лю
дина. І цей кадр хвилює 
кожного з тих, хто сидить у 
залі. Скільки сердечності у 
зустрічах із звільненими 
з неволі радянськими людь
ми!

Оператори не пропустили 
і такого історичного момен
ту, як вручення Микиті Сер
гійовичу Хрущову золото
го ключа від древнього 
Києва. Вручав його під
полковник Шевченко, 
ні директор Капітанівсь- 
кої школи ФЗН, Новомир- 
городського району. Про цю 
подію розповіли у свій час 
всі українські газети і вміс
тили фотографії.

Почалися роки відбудови 
зруйнованого війною народ
ного господарства. Кінокад
ри тих часів переносять нас 
до висадженої в повітря 
греблі Дніпрогесу, затопле
них гітлерівцями шахт Дон
басу, до згарищ радянських 
міст і сіл. І знову Микита 
Сергійович завжди там, де 
найбільш потрібні його під
тримка, його запалююче 
слово.

КУБИНСЬКА РЕСПУБЛІКА. Агентство Пренса Лати
на повідомляє про цікаву церемонію, яка відбулася на 
центральному полігоні фортеці Ла Кабанья у провінції 
Гавана. Артилеристи закінчили курс підгот.твкн, І 28 вої
нів перед від’їздом вирішили в один день одружитися з 
своїми нареченими. 28 пар пройшли під аркою із ДУЛ 
гармат і по килиму з квітів.

На знімку: під час церемонії одруження.
Фото Пренса Латина.

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ
На тих колгоспних ком

сомольських зборах питан
ня про художню самодіяль
ність не стояло на порядку 
денному, але багато висту
паючих говорило саме про 
це. Адже не можна зараз, у 
такий чудовий своїми звер
шеннями час, жити по-ста
рому: ходити в клуб лише 
для того, щоб тільки потан-

Після XX з’їзду КПРС 
наша країна переживає бур
хливіший розвиток, нестрим
ний рух вперед, до сяючих 
вершин комунізму. Яким 
могутнім поштовхом для 
дальшого піднесення соціа
лістичного сільського госпо
дарства було освоєння вели
чезних масивів цілішії, про
даж тракторів і комбайнів 
колгоспам, орієнтація па 
значне розширення посівів 
найвигіднішої культури — 
кукурудзи. А як прискорила 
перебудова управління про
мисловістю і будівництвом 
індустріалізацію нашої кра
їни. Таких темпів, такого 
щорічного приросту по ви
робництву електроенергії, 
сталі, нафти, вугілля не знає 
жодна капіталістична дер
жава. 1 всі ці заходи були 
запроваджені в життя Цен
тральним Комітетом партії 
з ініціативи і під керівницт
вом Микити Сергійовича 
Хрущова.

Багато сил і енергії віддає 
товариш Хрущов справі ми
ру. Про це свідчать кадри 
хроніки нашого часу. Нев
томна діяльність борця за 
мир завоювала Микиті Сер
гійовичу щиру повагу прос
тих і чесних людей в усьому 
світі. В ім’я миру він відві
дав протягом останніх років 
багато країн, зустрічався з 
видатними політичними і 
громадськими діячами бага
тьох держав світу. Прис
трасний промовець, друг ро
бітників і сам колишній ро
бітник, який знає потреби 
людей праці, — таким запа
м’ятовує кожний глядач то
вариша Хрущова, продивив
шись цей цікавий, хороший 
кінофільм.

О. ДУЧЕНКО.

$
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виступаючих 
правильно. Так 
не можна. Чо- 
ми не можемо 
культурне до- 

трудів-

цювати або «забити в коз
ла».

— Чому кожний комсомо
лець не вважає своїм по
чесним обов’язком бути 
учасником гуртка худож
ньої самодіяльності? — го
ворила вчителька місцевої 
школи комсомолка В. Ко
заченко. — Кожного по
трібно ледве не трактором 
тягти...

— От взяти хоч би тебе, 
Любо, — запально звертає
ться до своєї подруги Л. Пе
рехрест Зіна //ристінська. 
Перед самим новим роком 
ти відмовилась від участі в 
концерті, зірвала нам ви
ступ.

Перепало тоді немало і за
відуючому Ганнівським сіль
ським клубом Борису Го
лованю. Наприкінці зборів 
взяв слово голова місцевої 
сільгоспартілі Д. П. Виши
ваний:

— Багато 
говорили тут 
далі справді 
му ж зараз 
організувати 
звілля для наших 
ників?

Одним словом, це була 
розмови пряма і відверта. 
І вона скоро дала свої по
зитивні наслідки. Незаба
ром почалися заняття гурт
ків художньої самодіяль
ності. Прийшли на репети
цію і Люба Перехрест, і Ма
рія Довга, і Рая Лисиця і 
багато інших, хто раніше 
стояв осторонь культурно- 
масової роботи. Не один 
вечір допізна світився вог
ник у клубі: художній ке
рівник В. Козаченко і ба- 
яніст-вчитель Б. Тришкін 
разом з аматорами працю
вали над першою концерт
ною програмою.

...В переповненому залі 
сидять колгоспники. Гаряче 
аплодують вони і Зіні При- 
стінській, і Володимиру Кра
щому, і Таїсі Колосніченко, 
і Василю Ливадянському... 
Аплодують вони і Любі Пе
рехрест. Схвильована йде 
вона за куліси, і здається 
їй, що то найбільша наго
рода.

В. КУЗЬМЕНКО, 
наш позаштатний ко
респондент.

Новоархангельський 
район.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
5 липня 1901 р., З стор.
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тривали в 
змагання. в 

з футбола

1,7 ХАРКОВІ закінчилася першість з кінного спорті/ серед збірних команд облас- 
~ тей України. Кіровоградіцину на цих змаганнях представляли Микола Гу
сельников, Дрина Хромова, Ада П’янова та інші кіннотники.

Г остро і напружено проходила першість. Наші земляки завоювали майже всі 
перші місця. Миколі Гусельникову не було рівних в бар’єрній скачці на три і чо
тири кілометри; малий приз виграла Ярина Хромова, середній — Ада ГГянова. В 
триборстві спортивного коня переміг Юрій Пахомов.

Таким чином, кіровоградці, відставши від представників Львова лише на 6,5 
очка, зайняли друге місце.

Пощастило на змаганнях і олександрійцю Юрію Пахомову та онуфріїдцю 
Борису Мурашову. Вони виконали нормативи майстрів спорту Радянського Сою
зу. П’янову, Мурашова, Пахомова, Фірсова та Гусельникова включено в збірну 
команду України.

Ж. АНТОНОВ.

!’А в місті Дніпропетровську розпочалася VIі рсс- 
нська спартакіада профспілок. В пій беруть участь і 

наші кіноисі райські спортсмени — переможці обласної спарта
кіади колективів фізкультури, присвяченої XXII з’їзду КПРС.

Змагання фінальної частини обласної спартакіади профспілок 
проходили в червонозорівському спортивному залі товариства 
«Авангард», на водній станції товариства «Спартак». на стадіо
ні «Авангард». Сюди прийшли сотні загартованих, сильних і 
спритних юнаків і дівчат.

Цікавими були поєдинки на помості, якими розпочався фінал 
спартакіади Тут мірялися силами кращі штангісти області. 
Основнії боротьба за перше місце проходила між важкоатлета
ми заводу «Червона зірка» та спортсменами Семенівсько-Голов- 
ківсьиого вуглерозрізу (м. Олександрія).

Ось до помосту підходять атлети найлегшої вагової категорії 
олексапдрієць Анатолій Гра і червонозорівець Євген Дудник. 
До поштовху двома руками (останній рух) попереду йде А. Гра. 
На штанзі — вага 85 кілограмів. її беруть обидва атлети. Вагу 
90 кілограмів піднімає лише Євген Дудник.

Легковаговик Микола Горбунов — представник заводської 
команди — не мав небезпечних суперників. В сумі триборства 
він підняв 285 кілограмів. Добре провів змагання здібний олек
сандрійський важкоатлет Олег Богданов. Виступаючи у важкій 
вазі, він встановив три нових рекорди Кіровогрядщинн: в жимі 
Підняв 117,5 кілограма, в поштовху — 152.5 кілограма, в сумі 
триборства — 370 кілограмів. Новий рекорд області встановив 
також олександрієць Микола Боровик (півлегка вага). В жимі 
двома руками він підняв 92.5 кілограма. що на 5 кілограмів 
більше попереднього досягнення

В командному заліку переможцями стали спортсмени заводу 
«Червона зірка». На другому місці — команда Семенівсько-Го- 
ловківського вуглерозрізу. Серед спортивних товариств на пер
шому місці — «Авангард».

Три дні проходили змагання з легкої атлетики та плавання. 
На кіровоградському стадіоні «Авангард» вступили в боротьбу 
бігуни, метальники диска. списа. Фізкультурники мірялися си
лами в штовханні ядра, стрибках V довжину і висоту, в стриб
ках з жердиною, в ходьбі на 20 кілометрів. Серед виробничих 
колективів у .змаганнях з легкої атлетики першими були чер- 
вонозорівці. Непогано на цей раз виступили спортсмени Олек
сандрійського механічного заводу. Вони посіли друге місце, від
тиснувши на третє команду Семенівсько-Головківського вугле
розрізу. с

V програмі змагань по плаканню були: вільний стиль — 100 і 40(> 
метрів, брас—200 метрів, спина—100 метрів, а також комбінована 
естафета 4’х'ІОО. У цьому виді змагань перемоги добились 
иож спортсмени заводу «Червона зірка».

У змаганнях з велоспорту окремі учасники — студенти 
ровоградського педагогічного інституту М. Снмоненко. Л. 
тушков. М. Тереіцеико. робітник заводу «Червона зірка» М. 
робиов та інші виконали норму першого розряду. Серед спор
тивних товариств V змаганнях по велоспорту перше місце посіла 
збірна команда «Буревісник», друге — команда «Авангарду» І 
трете — команда «Спартака».

Змагання серед збірних команд добровільних спортивних то
вариств тривають. За участь у фіналі республіканської спар
такіади змагаються гімнасти, фехтувальники, легкоатлети.

О. ВАСИЛЕМКО.

Воленбол. Закінчились .змагай- 
ня на кубок області з волейбо
ла і баскетбола серед сіль
ської молоді. Переможцями ви
йшли чоловіча і жіноча во-

□ лейбольні команди Новомирго- 
о родського району, баскетболіст- 
о ки цього ж району та баскетба-
□ лісти Олександрійського району.
□ 
гиоооооаоас’оогц'

□ 
о □ □ □ □ □ □ □ о о о о 
□ □ □ □ 
□ п □ о 
о с о о о 
о □

Футбол. П ять днів 
Кіровограді фінальні 
на першість області 
серед шкільних збірних команд 
міст і районів. В останній зу
стрічі між юними спортсменами 
Кіровограда і Олександрії вирі
шувалася доля переможця. Ним 
стала команда обласного цент
ра, яка виграла з мінімальною 
перевагою — 1:0.

Баскетбол. Успішно виступає 
цьому році баскетболі.нз 

команда хлопчиків Олександрів 
ської школи № 1. Вона пияви.і. 
ся найсильніщою на обласних 
змаганнях і тепер захищає сигні
тивну честь Кіровоградщини на 
першості України. Олександрів
ні вже зустрілися в Луганську 
з юними баскетболістами Дон
басу і здобули першу перемогу.

ЩОРОКУ старшокласники Хмелівської 
^середньої школи з настанням весни і 

літа виїжджають на екскурсії.
— Екскурсія—не прогулянка. Блокноти 

і авторучки — в зручне положення! Без 
них ми нічого надов
го не запам'ятаємо. - ■ =
Екскурсія 
нається з
кроку, — напучував 
учнів директор школи.

Задзвеніли пісні, 
сенськ і далі. Кожен по-своєму сприймав 
навколишні краєвиди, факти. Д. Ілющен- 
ко цікавили череди корів червоно-укра
їнської породи, М. Бойка — трактори но-

розпочи- 
першого Вивчай свій рідний край

Курс — на Возне-

В. МАШУК.

заводі, в 
PTC та 
XXI з’їзду

ДРУЖБИ
місяців

О А кілька днів до фіналу Другої спартакіади профспілок чер- 
вонозорівець Олександр Кириченко на спартакіаді колективів 

фізкультури обласної ради «Авангард» метнув спис на 63 метри 
21 сантиметр, побивши рекорд області.

На спартакіаді профспілок Олександру ие пощастило. Його 
спие пролетів 58 метрів. Що ж бувають і невдачі. Але попере
ду — нові і нові рекорди!

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

Ім’я легкоатлета Йосипа Зоро добре відоме нашій області. Ні
чим непримітний спортсмен бере висоту в 175 сантиметрів. І на 
цих змаганнях він вийшов переможцем.

Фото Н. ПАЛИВОДИ.

ї ( О m ГП ЛГ вих марок, машини,ВІТТЯ
обриси

Над усім височить щогла 
сталеві хоботи підйомних 
шість дітей не бачила індустріального 
міста. Учні занотовують враження. Йде
мо на головну вулицю міста — Радянсь- 

4 ку. Хороїйа, але ко
ротка. В кінці—па
м'ятник Слави по
леглим воїнам. Кла
демо букети квітів. 
Згадуємо своїх бать

ків, братів... А. Кобець записує у своєму 
блокноті: «Так, екскурсія — не прогулян
ка. а цикл лекцій про життя».

Херсон старший від Миколаєва. Це в 
ньому бував Суворов. Ім’ям його назва

на головна вулиця міста. 
Ранок розкрив далі. Милує
мося морським кораблем і 
чудо-богатирем у бетонно
му панцирі — елеватором. 
Ось вона, техніка! Учні по
повнюють блокноти.

Раптом хтось виводить 
слова відомої пісні: «Но 
наш бронепоезд стоит на за
пасном пути...». Попереду 
вогні Каховки. Вона чи
мось нагадує наше місто 
Хрущов. Може, морем... Ад
же це штучне водосховище 
має в довжину понад 200 
кілометрів. Пролопотів пли- 
цями через шлюз теплохід 
«Тургенев». Кращого при
кладу для урока фізики не 
знайти.

Наш маршрут веде далі

Кіровограді закінчилися п'яті республі
канські змагання південної зони 
з авіамодельного спорту. В 

йому заліку перше місце зайняли < 
друге місце — представники Крим/, 
гради! вибороли третє місце.

В особистому залі.., 
ред авіамоделістів-гонщіікіп 
перше місце завоювали міс
цеві спортсмени Олександр 
Крючков і Віктор Гуля. Чо
тирнадцятирічний Михайло 
Кондратьєв, який виступав із 
швидкісною моделлю, вий
шов на трете місце серед 
юнаків.

На знімку: М. КОНД
РАТЬЄВ Із своєю моделлю.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

видніються
Миколаєва.
телецентру, 

кранів. Біль-

У кра ї- 
команд- <’ 
одесити, <’ 

Кірово- ’

тіку се- \ 
ОН ЩІІКІII і

ЗЛІТ
ПРИЗОВНИКИ!

Мандрізники. мо. ранку після ночі, Чекають 
літа. Гори, міста, лісові стежки кожного дня 
нестримно тягнуть їх до себе.

В цікаву подорож вирушили одного червне
вого світанку чотирнадцять учнів-дсв'ятиклас-

ників Кіровоградських середніх шкіл № 3 та № 10'. Під 
керівництвом методистки обласної дитячої туристської 
станції Ф. Черняхівської вони пішки пройдуть шлях до 
Одеси.

Туристи зупиняться в селі Кримці, де ознайомляться з 
діяльністю підпільної організації «Партизанська іскра». 
Побувають вони в Первомайську та інших містах Ук
раїни.

Одночасно у велопохід до міста Умані виїхали 10 уч
нів середньої шкали № 3.

На знімку: юні туристи Клава Стадникова, Марія 
Діденко, Люда Яценко, Люда Гирич та Лена Маматаева 
перевіряють на карті маршрут походу на Одесу.

Фото В. РУДЕНКА.

ПЛОДИ
тісноі

п’ять
року дтсаафів- 

ська організація Новогсор- 
гіївського району підготува
ла більше двохсот шоферів, 
трактористів, 
фістів та любителів 
технічних 
Результатом 
є справжня 
саафівських 
ських організацій.
дом цього може бути управ
ління правого берега (сек
ретар комсомольської орга
нізації т. Трофимець). Тут 
силами комсомольців облад
нано навчальний клас, виго
товлено наочні приладдя.

Добре поставлена робота 
на ремонтно-механічному 

Золотарівській 
колгоспі імені 

КПРС.

радіотелегра- 
інших 

спеціальностей, 
цих досягнень 
дружба дт- 
і комсомоль- 

Прикла-

■у ОЛЕКСАНДРИ вже 
** стало традицією щоро

ку проводити районні зльо
ти призовної молоді. Ось і 
нещодавно районний Буди
нок культури заповнили мо
лоді робітники і колгосп
ники, які в цьому ропі пі
дуть служити в ряди Ра
дянської Армії.

За столом президії Герої 
Радянського Союзу, ветера
ни громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн, пред
ставники партійних та ком
сомольських організацій.

Цікаво і змістовно розпо
вів про встановлення Ра
дянської влади на Кірово- 
градшині персональний пен
сіонер А. О. Шульга. Герой 
Радянського Союзу Туигу- 
нов розповів майбутнім вої
нам про те, як наші пілоти 
громили в0Рога П1Д Кеніг- 

до Мелітополя, Запоріжжя. С^СРГОМ (Калінінградом), на 
Вдивляємося у відбитки 
історії. Острів Хортиця, де 
колись кувалася доля на
шого народу, викарбований 
на електростанції напис: 
«Комунізм — це є радян
ська влада плюс електрифі
кація...». Жалкуємо, що ли
шились невідомими імена 
тих солдатів, що врятували 
греблю від згубного зриву 
її гітлерівцями...

Роздуми сягали в май
бутнє. Скільки їх було у 
цій подорожі! І особливо 
часто діти поверталися до 
одного питання: ким же 
краще бути? Життя просте
лило перед ними чимало 
доріг — вибирай ту, яка до 
вподоби.

П. ТАНЦЮРЕНКО.
Хмельове.

території Польщі та Німеч
чини.

Від молодих призовників 
виступив механізатор кол< 
госпу імені XXI з’їзду 
КПРС Борис Коробош.

— Ми добре трудимося,— 
сказав він. — захоплюємося 
спортом... Будемо готувати
ся до солдатського життя 
так. щоб Вітчизна сказала: 
«Спасибі сини!»...

Після офіційної частини 
для майбутніх воїнів сила
ми художньої самодіяльнос
ті культосвітнього техні
куму було дано концерт.

П. КОВАЛЕНКО, 
секретар Олександрій
ського райкому комсо
молу.
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