
\ „ВЕНЕРА-4“
ПРОДОВЖУЄ ПОЛІТ

Міжпланетна автома
тична станція «Венера-4», 
запущена в Радянсько
му Союзі 12 червня 1967 
року, продовжує свій 
політ по геліоцентричній 
орбіті в бік планети Ве
нера. За місяць польоту 
«Венера-4» віддалилась 
від Землі на відстань 
близько восьми мільйо
нів кілометрів. За цей 
період з нею проведено 
двадцять сеансів зв’яз
ну- Одержано великий 
обсяг телеметричної ін
формації про фізичні 
процеси, що відбуваю*

ться в космічному про
сторі, і функціонування 
приладів і систем стан
ції.

За телеметричними да
ними, вся бортова апа
ратура працює нормаль
но. Рух автоматичної 
станції, за даними спе
ціального вимірювально
го комплексу, відбуває
ться по траєкторії, бли
зькій до розрахункової.

Дальші сеанси радіо
зв’язку з станцією про
водитимуться відповідно 
до програми польоту.

(ТАРС). НЕДІЛЯ, 16 ЛИПНЯ 1967 р.
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У ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОЛУ
СТА

НОК
ХЛІБОРОБА

Ще дід мій казав:
— То гарно, як людина знає, на якому по

лустанку життя долю свою розшукати.
Думаю повсякчас про оті слова. І здається 

мені, що в нашому степовому краю нема ми
лішого полустанка,аніж хлібна нива. Ось я стою 
на ній. Наді мною — прозорість і спокій лип
невого неба, а на видноколі — василькові очі 
світання. Та ще — казковий шерхіт пшенично
го колоса.

Теплий гомін сплив над степом. То мої друзі 
вивели в гони трактори. Микола Власов, Воло
димир Боженко, Анатолій Ляшенко... На кож
ному з 237 гектарів вони сподіваються зібра
ти сорокацентнерний урожай кукурудзи при 
мінімальних затратах ручної праці. Смарагдо
вим килимом застелена бурякова площа. Там

ДЗВЕНЯТЬ дійниці
Ще до світання лоскітливе «дзень»
В дійниці вдарить, як оркестр в литаври. 
Розбудять за околицею день
Поважні череди і метушні отари.
Нап’ється сонце молока з дійниці, 
Духмяних трав на таборі нап’ється.
І спиниться в зеніті, білолице,
1 людям праці щиро усміхнеться.

Віктор ГАНОЦЬКИЙ.

ОПЛЕСКИ НА ФЕРМІ
Коли я прийшов на фер

му, всі були на робочому 
місці.

— Чом так рано? — за
питую. — До початку доїн
ня ще майже година.

— Півріччя ж закінчи
лось. Цікаво, чи не обігнав 
хто нас.

На мене дивилися десят
ки пар запитливих очей. В 
них — вболівання за колек
тив. Неквапливо виймаю з 
кишені блокнота, районну 
газету із зведенням по на
доях. Наш колгосп у числі 
перших. Починаємо разом 
з дівчатами міркувати, чи 
ніхто не обжене. Нині ж 
кожен трудівник хоче під
готувати хороший дарунок 
50-річчю Великого Жовтня.

Але зараз ми попереду. 
За шість місяців надоєно на 
кожну фуражну корову по 
1539 кілограмів молока. 
Коли назвав цю цифру, всі 
повернули голови в бік Ді- 
ни Караваєвої. Так, у Діни 
найвищі показники. По 
2069 кілограмів молока на 
корову у своїй групі одер
жала.

Друзі тепло поздоровля
ють молоду подругу.

— Хотілося б весь юві
лейний бути першими в ра
йоні, — висловлює свою 
Думку наш групкомсорг

Валентина Петренко.
— Від нас залежить.
Тваринники розходяться. 

Після доїння знову зібрали
ся. Одні засіли випускати 
стіннівку, інші почали при
бирати в кімнаті, треті піш
ли наводити порядок у на
шому садку...

Минуло кілька днів. 1 
ось з райкому комсомолу 
надійшла радісна звістка. 
Нашій фермі присуджено 
перше місце у змаганні се
ред молодіжних колекти
вів району. Пожвавішали 
дівчата. Весь день білі ха
лати мелькали по корпусу, 
мов ті метелики на галя
вині.

Ввечері взяв олівець. Під
рахував. У першій декаді 
липня наші корови приба
вили по кілограму молока. 
Сказав про це тваринникам. 
Ті аж зааплодували. Ці оп
лески говорили про те, що 
не пропало марно старання 
доярок. Є віддача. Є гаран
тія того, що і в третьому 
кварталі ми не відстанемо.

Г. МАЙДАНИК, 
завідуючий комсомоль
сько-молодіжною фер
мою комуністичної 
праці артілі «Росія» 
Новоукраїнського ра
йону.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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теж працювали мої ровесники Володимир Бо
женко та Микола Власов. А ген, за лісосмугою, 
на семистах гектарах пшеничного моря руха
ються «степові кораблі». Не менше двохсот 
пудів добірного зерна має бути нз гектарі.

Працювати прагнемо по-новому. Адже має
мо в своїх молодих руках добрі машини, знає
мо хліборобську науку. Сьогодні справа не 
тільки за тим, щоб вирощувати ваговитий хліб. 
Треба, щоб виробництво його коштувало бук
вально копійки. Це раз. А інше. Хіба покликан
ня хлібороба тільки біля землі поратися? Тре
ба йому і мандрівка, і тенісна ракетка, і 
бандура в руки...

Ще не зійшли комбайни з ниви, а молоді 
хлібороби вже дбають про щедрість ниви в 
наступному році. Спеціальна ланка моїх ровес
ників у дні двомісячника вивезла на поля по
над 5 тисяч тонн місцевих добрив.

Хлопцям радісно, що старше хліборобське

покоління довірило Тм долати такий нелегкий 
рубіж. Керовані досвідченим механізатором 
Іваном Яковичем Пономаренком, на грудях 
якого красується орден Леніна, ми, члени мо
лодіжного колективу бригади, досягли добрих 
успіхів. Райком комсомолу вручив нам пере
хідний мандат переможців. У Книзі пошани 
райкому ЛКСМУ теж наші імена.

Бути серед кращих у хліборобській сім’ї 
нашого степового краю — то велика честь. І 
любо мені, що знайшов зі своїми ровесниками 
гарний полустанок на життєвій дорозі, пішов
ши тим шляхом, де боролися за нашу моло
дість наші діди і батьки.

в. пиндик,
групкомсорг комсомольсько-моло
діжної бригади механізаторів ар
тілі «Дружба» Новоукраїнського 
району.

І

Вони сиділи на пагорку, зустрічали вечір.
— Значить, їдеш?
— Треба, Валю.
— Заздрю.
— Я тобі все розповім. Ти тільки тут 

постарайся без мене.
— Не хвилюйся, Толю. Отару догляну...
— Зараз жарко, слідкуй, щоб без води 

вівці довго не були, — говорив дружині 
Анатолій.

За селом чулися звуки баяна. Хлопці та 
дівчата зібрались на танці. А подружжя 
Іванових поверталося додому, йшли чаба
ни знайомою стежкою, обмірковували своє 
життя. Так завжди у них буває перед роз
лукою. Позаминулого року правління арті
лі дало безкоштовну туристську путівку 
Валентині для поїздки по містах Радян
ського Союзу. Тоді також допізна бродили 
сільськими вулицями.

НОВИНА

За заслуги в розвитку 
металургійної промис
ловості Президія Вер
ховної Ради Української 
РСР присвоїла почесне 
звання Заслуженого ме
талурга Української РСР 
16 робітникам та інже
нерно-технічним праців
никам підприємств чор
ної і кольорової мета
лургії республіки.

П’ять робітників та ін
женерно-технічних пра
цівників гірничорудних 
підприємств України за 
заслуги в розвитку гір
ничорудної промисло
вості удостоєні почесно
го звання Заслуженого 
гірника Української РСР.

За успіхи в розвитку 
металургійної і гірничо
рудної промисловості 
Президія Верховної Ра
ди Української РСР на
городила 14 робітників 
та інженерно-технічних 
працівників металургій
ної і гірничорудної про
мисловості республіки 
Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ра
ди Української РСР.

(РАТАУ).
- -і---------  || •4'

З ФРУНЗЕ
Тепер від’їздить Анатолій. Правда, у ньо

го не туристська путівка, а відрядження на 
Всесоюзну нараду чабанів у столицю Кир
гизії. Він буде там єдиним представником 
Кіровоградщини. Молоде подружжя тільки 
в нинішньому році на кожних его вівце
маток одержало по 120 ягнят, настригло з 
кожної тварини по 3,5 кілограма вовни. Тож 
комсомолець знайде чим поділитися на ве
ликому форумі. А коли що й не так, по
слухає інших. Все краще застосує на своїй 
вівчарні.

...Минув тиждень. Новомиргородський 
чабан повернувся із Фрунзе. Зразу ж ска
зав дружині:

— Добре ми попрацювали, але можна й 
краще. І розповів їй про новини.

Валентина затаїла подих,, слухаючи Ана
толія.

— Невже у нас нічого не можна засто
сувати?

— Завтра піду в правління. Думаю, що 
зміни будуть...

Л. ОЛЕКСІЄНКО.
Колгосп ім. Фрунзе, 

Новомиргородського району.

ІА ІЛЬКА РОКІВ ТОМУ довелося мені бути на збо- 
рах механізаторів в одному колгоспі Мало- 

висківського району. Обласний комітет партії 
нагородив їхнього бригадира, артільного ветера
на, іменним портретом, і того осіннього ранку 
його вручав нагородженому член обкому Григо
рій Васильович Балицький. Офіційна частина — 
міцний потиск рук, теплі поздоровлення старому 
механізаторові — затрималася ненадовго. Зав’я
залася розмова про артільні й бригадні справи, а 

найбільше про 
хліб, якого тієї 
осені було не так 
уже й багато. • 

А після зборів 
кілька молодих 
трактористів запи
тали мене, чи не 
знаю, за що одер
жав Г. В. Балиць
кий звання Героя 
Радянського Сою
зу: всіх зацікавила 
золота зірка на 
його піджаці. Що 
я мав відповісти 
хлопцям? Сказав, 
що за участь у 
партизане ь к о м у 
русі під час Вели
кої Вітчизняної вій
ни, а детально по
обіцяв розповісти 
пізніше, бо немає 
часу.

Я справді поспі
шав тоді, пізніше теж не випадало нагоди. Та й 
багато чого сіало мені відомо лише останнім ча
сом, так що тепер, виконуючи свою давню обі
цянку, не шкодую, що роблю це з таким вели
ким запізненням.

Писати про Г. В. Балицького важко, бо думаєш 
більше не про літературні красоти, а про те, щоб 
не пропустити більш-менш значного епізоду, який 
може стати повчальним для покоління, яке тільки 
з чужих слів знає про ті 1418 днів, протя
гом яких наш народ спочатку вистояв су
проти фашистської навали, а потім і зада
вив гітлеризм у його лігві.

Ю. МОТОРНИЙ.
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Обміп комсомольських 
квитків

Приміщення Пегрівського райкому комсомо
лу тоді було старим і дуже тісним. Тут же 
стояли столи районного комітету Союзу спор
тивних товариств І організацій. Але нам було 
просторо, ми гаряче говорили про роботу ком
сомольських організацій, про походи по незві
даних стежках- партизанської слави, про фут

Досвід поряд, в Іскрівці
бол. Це було кілька років тому. І ось я знову 
в райкомі, у великому гарному приміщенні з 
дерматиновими дверима, кількома простори
ми кабінетами. Заворг Анатолій Ковальов з ки
мось розмовляє.

Та ось, здається, він вже вирішив якусь 
проблему. Але заклопотаний вигляд у нього 
не зникає. Я його по-доброму розумію: пер
ший секретар — на екзаменаційній сесії, і ро
боти в нього, як кажуть, з головою. Цікавлюсь 
обміном комсомольських документів.

— Загалом справа підходить до завершен
ня, — чую у відповідь.

— А в коліоспі імені Чкалова?
Анатолій хмуриться. В цьому господарстві, 

де секретарем член райкому комсомолу Ва
лентина Петренко, кілька молодих колгоспни
ків, які.не. так давно стали комсомольцями, 
посилаючись на різні причини, по суті відмо
вились обмінювати квитки.

Коли я повідав про це, Анатолій замахав ру
ками:

— Тільки не подумай писати.
Я все-таки побував у чкаловців. Ми довго 

розмовляли з Валентиною Петренко про стан 
комсомольських справ, про форми і методи ро
боти, про допомогу, яку вона повинна одер
жувати від райкому.

— Хто ж так: Микола Лупанов, Галина Лу- 
панова, Андрій Руденко, Василь Капинус, що 
не обміняли квитки? — запитую секретаря.

' САМОДІЯЛЬНІ0

— Хлопці працюють трактористами, а остан
ній — на фермі. Микола, йому лише двад
цять, став заглядати в чарку, не приходить на 
збори, ще й дружину не пускає.

— Як же реагує на це комітет?
— А ніяк.
— Може, варто було б покритикувати хлоп

ців в «Комсомольському прожекторі»?
— Він дагненько не виходить...
А як же райком?
Там знають про це 1... мовчать.

Може, варто бу
ло б все-таки при- 

• • • *хатн комусь з* працівників, розіб
ратись на місці,

допомогти комітету комсомолу спрямувати ро
боту? Адже в окремих організаціях є цікавий 
досвід. Ог хоча б взяти Іскрівку. Два роки ке
рує ксімсомолією Іван Катрук, і кожен рік 
щось нове, цікаве запроваджує.

Взимку зібрав комсомольців і сказав: «Хто 
хоче влітку помандрувати за сонцем — при
ходьте на збори». Комсомольці цілу зиму під
возили на ферми корми, допомагали в інших 
справах, а на зібрані кошти нещодавно їздили 
автомашиною в Крим. Це була цікава і корис
на поїздка. Про це говорять десятки фотогра
фій, які мені показував Іван. Хлопці і дівчата 
тут охоче вступають до лав комсомолу, з гор
дістю одержують нові квитки.

Думається, що Анатолію Ковальову все-та
ки не завадило б з’їздити в артіль імені Чка
лова, розповісти комсомольцям про іскрівців, 
просто порадитись з ними. І обов’язково зу
стрітися з отими «колючими» хлопцями, пого
ворити з ними по душах, порадитись з члена
ми комітету. Після щирої і відвертої розмови 
трактористи і тваринники з задоволенням при
їхали б за новими квитками, в просторе при
міщення нового райкому. І, можливо, поспе
речались тут гаряче про комсомольські справи.

М. СОЛОДИ ЕН ко, 
власкор «Молодого комунара».

Петрівськнн район.

із НАРОДНОЇ
СКАРБНИЦІ

діда виплеканих мистецьких над
бань надала чарівного звучання 
пісням і зворушливої краси незви
чайним танцям, з якими виступи
ли сьогодні на конкурсі посланці 
Тернопільської області.

Тернопільчани завжди радують 
глядачів новими оригінальними 
номерами. От і цього разу торк
нули найпотаемніші струни в 
кожному серці записаний в селі 
Біла місцевий танець «Камеруш». 
і буковинський «Голубар». їх яс
кравість і принадність зумів пока
зати самодіяльний народний ан
самбль танцю Чортківського ра
йонного Будинку культури.

Разом з тернопільця.ми сценою 
володіли сьогодні самодіяльні ак
тори Харківщини.

Цікавим пошуком і тонким 
проникненням у героїчне минуле 
України порадував присутніх на 
огляді самодіяльний народний ан
самбль танцю Палацу культури 
Харківського електромеханічного 
заводу. Неабияке враження спра
вили показані ним хореографічна 
картина «На Січі Запорізькій» і 
барвиста композиція на сучасну 
тему «На Дніпровських кручах».

Натхненно прозвучали героїчні 
твори «Вічний революціонер», 
«Клятва» на слова М. Рильського 
та пісня богунців з опери «Щорс».

Республіканський фестиваль са
модіяльного мистецтва в розпалі. 
Попереду — нові творчі несподі
ванки, нові цікаві знайомства.

КИЇВ, ІЗ липня. (РАТАУ). Ні
коли ще в столиці України не 
дзвеніло стільки пісень, не спала
хувало стільки вогняних народних 
танців, як і у ні Дні ювілейного 
року. Щовечора тисячі киян зна
йомляться з новими колективами 
з різних областей республіки. 
Глядачі вже вітали посланців 
Київщини, Донеччини, Закарпат
тя, Чернігівщини і Буковини. А 
сьогодні вони захоплено аплоду
вали самодіяльним колективам 
сонячного Криму і дзвінкоголосої 
Черкащини, які дали концерт в за
лі Жовтневого палацу культури.

Наче сині води Дніпра злилися 
з могутніми чорноморськими хви
лями в цьому яскравому виступі. 
Зі сцени лунали голоси посланців 
легендарного Севастополя і ніжна 
лірична пісня керченських дівчат, 
задушевні українські мелодії у 
виконанні сімферопольських заліз
ничників. Торкнули серця присут
ніх старовинні народні пісні чи- 
гирпнців, порадували глядачів са
мобутніми танками ватутінські 
шахтарі.

• * *
КИЇВ, 14 липня. (РАТАУ). 

Справжнє почуття породжує небу
денне натхнення. Палка любов до 
рідного краю, до його з діда-пра-

Добрий друг І порадник читачів обласної дитячої бібліоте
ки. Імені Аркадія Гайдара — бібліотекарка Валентина Ссме- 
ніоиа Галушкояз. Вона завжди знайде для юних відвідувачів 
цікаву книгу.

Фото М. ЧЕРКАЄВА.

--- --------------------------------- о

Майже щодня на Кіровоградщину 
прибувають студентські будівельні за
гони. З усіх кінців країни, навіть із-за 
кордону. 1010 чоловік розпочали свій 
третій, трудовий семестр в районах 
області.

В колгоспі «Перемога» Долинського 
району працює львівський студент
ський загін. Він споруджує комплекс 
свинарників з усіма допоміжними 
службами.

Кіровоградські студенти роз’їха
лись в Бобринець, Долинську, Усти- 
нівку, Кремгес.

На днях має прибути група чехос
ловацьких студентів.

Студентам завжди була притаман
на безкорисливість. А тут ще й само
віддана праця, патріотизм керують 
ними. Робота на будівництві ще біль
ше з’єднає узи дружби між студента
ми братніх народів. Вони будуть 
тут сіячами науки, культури.

Нижче ми друкуємо зарисовку про 
будівельний загін Кіровоградського 
педінституту.

ЧУДОВА ДЕВ‘ЯТКА
Коли на будівництві 

водосховища в місті Бо- 
бринці стало відомо, що 
повинен прибути загін 
будівельників, всі че
кали, що прибудуть 
хлопці. Ну, не без то
го, щоб було 2 — 3 дів
чини. Але ж яке було 
здивування, коли з’яви
лись «дев’ять красунь», 
як їх тут називають.

— Це, часом, не з ба
летної трупи такі гра
ції? — кинув хтось із 
хлопців.

Валя Панова, комсорг 
групи, рішуче підійшла 
до начальника будівни
цтва т. Нагорного і до
повіла:

— Група «А» другого 
курсу філфаку Кірово

градського педінститу
ту грибула у ваше роз
порядження. Що ми бу
демо сьогодні робити?

Той на хвилину роз
губився.

— Крім риття котло
вану водосховища, нема 
поки що ніякої.

І чекав на реакцію 
обурення.

Але дівчата сприйняли 
це як велике задоволен
ня. Підхопили лопати і 
мигом спустились у яму.

Кран аж захлинався 
від напруги, бо не всти
гав за дівчатами вики
дати землю.

Так захопились робо
тою, що не зогледілись, 
як і робочий день про
йшов.

— Ви що, за один 
день водосховище хо
чете закінчити? 10 тонн 
землі викинули, — ніби 
з обуренням звернувся 
до дівчат Нагорний.

Воно, мабуть, і так, бо 
такої цифри тут ще не 
чули.

Так пройшов перший 
день трудового семе
стру у другокурсників 
Кіровоградського педін
ституту. Ось їх імена: 
Валя Паноза, Женя Зо- 
лотухіна, Тамара Тенде
ра, Рая Забашта, Надя 
Білаш, Іра Баленко, Віра 
Балк, Света Присяч і Та
мара Сільська.

Г. ПРОКОПЕНКО.
м. Бобринець.

ОБОТА комсомольського вожака 
найбільше схожа на роботу сівача. 
Той довгенько порпається біля зем
лі, перш ніж покладе туди зерна. Не 
залишає ділянки й після сівби. Так і в 
нас. Одним рішенням чи вказів

кою не виховаєш людину, не внесеш великих 
змін у виробництво. Потрібна витримка, ко
пітка праця.

Зайшов оце недазно я в ремонтний цех. 
Звернув увагу на робоче місце Євгенія Боб- 
ровського. Біля його верстата стояли два юна
ки, які недавно вперше одягли спецівки. Про 
щось бесідували. Прислухався. Один запитує 
токаря:

— Як тобі вдається так довго працювати од
ним різцем?

Євгеній знімає захисні окуляри, неквапливо 
протирає їх і починає роз’яснювати юним дру
зям, як він заточує різці, як кріпить їх на вер
статі. Викладає всі свої секрети.

На моєму обличчі з’являється посмішка. На 
душі приємно. Пригадав перші дні ювілейного 
року. Тоді на заводі почали по-справжньому 
готуватись до переходу на п’ятиденний робо
чий тиждень з двома вихідними. Не могли 
стояти осторонь цієї важливої справи комсо
мольці. Вирішили внести і свій посильний 
вклад.

В комітет заходили юнаки і дівчата. Обгово
рювали різні питання, пропозиції. А через 
кілька днів на засіданні ми затвердили 15 ком
сомольських постів по економії і бережливос
ті ріжучого інструменту та кольорового мета
лу. Пости були створені в усіх цехах і діль
ницях.

І ось пройшло півроку. Стали відомі деякі 
цифри. Так, наприклад, в третьому цеху вже 
заощаджено цих матеріалів більш як на тися
чу карбованців. Понад 700 карбованців зеко
номили верстатники дільниці бронзової втулки 

з другого цеху. Добре йдуть справи й в ін
ших колективах. А такі комсомольці, як Євге
ній Бобровський, тепер по три і більше міся
ців працюють тими різцями, яких раніше лед
ве вистачало на 25—ЗО днів.

На заощаджені кошти в цехах поліпшують 
вентиляцію, механізують трудомісткі вироб
ничі процеси, що сприяє прискоренню пере
ходу на п’ятиденну.

В січні комітет прийняв ще одне важливе 
рішення: про новії методи соціалістичного зма
гання. Між юнаками та дівчатами було орга

HRLL1R РОБОЧЛ П‘ЯТИДЕНКЯ

Заводські сівачі
нізовано змагання за право називатись кра
щим молодим робітником своєї професії.

В авангарді змагання стали комсомольські 
вожаки. Особливо виділився секретар комсо
мольської організації п’ятого цеху Юрій Юдін. 
Ось уже півроку він утримує першість серед 
фрезерувальників підприємства та перехідний 
л^андат обкому комсомолу. Три останніх міся
ці ніхто не може відібрати мандат і в свердлу
вальниці першого механоскладального цеху 
Люди Кіртоки.

На підприємстві стало менше браку. Юнаки 
та дівчата поліпшили свої технічні знання, під
вищили продуктивність праці. Більше 50 з них 
склали екзамени на вищі розряди. А саме це 
і необхідне при переході на нову систему 
роботи.

На п’ятиденку наш завод перейде а серпні. 

Тоді у молоді добавиться до ЗО процентів 
вільною часу. І комітет вже зараз думає про 
те, чим його заповнити. Місяць тому прийняли 
рішення про проведення спартакіади підпри
ємства. Змагання провадитимуться по 10 видах 
спорту, включаючи зимові. Кожної суботи 
десятки юнаків та дівчат виїжджають в Чорний 
ліс на туристську базу «Бірюсинка». Надалі ту
ристичні доріжки стануть ще довшими. Вже 
зараз намічено відвідати Умань, Кам’янку. 
Проведемо кілька походів по історичних міс
цях.

КОРАБЕЛЬ ПОГОДИ
В Лієпаю (Латвійська 

РСР) прибув новий теп
лохід «Академик Коро
лев», збудований на за
мовлення Радянського 
Союзу на верф’ях НДР. 
Це — велике трипалуб
не судно, на борту яко
го розміщено 29 лабо
раторій. Найновіші при
лади і механіз/ли дають 
змогу провадити най
складніші роботи по до
слідженню глибин морів 
і океанів, атмосфери та 
іоносфери.

Думаю, що и учням та студентам-заочникам 
етане краще. А їх у нас серед мо °ч1ика“ 
над 200 чэлоык. м по~

Одним словом, перехід на п’ятиденку внесе 
великі ЗМіНИ В роботу HaauAuue ' У внесе 
т навчання І ВІДПОЧИНгхгТому до цього готуємось заздалегідь Нд,п 
сіз видаься непоганим. З липня на ґ
водських комсомольських збооах ал.ьн°за-
Підсумки проведеної робот РнамНиИлиП'Дп ИЛИ 
на майбутнє. Внсилнсь ці„„ „рХзиції Ді” 
сталось тим, хто порушує Tovncnv п Ц ’ Д'-
Така вже наша молод/ ДеТреба ДВИ'ЦИПЛІН''- 
переверне, вирве 3 біди TORA^u ' В°НЗ ГОРИ 
А коли це необхідно, то з усією ^уво^0^' 
судить навіть найближчих У сУв°рістю

в. ТЕРЕЩЕНКО, *

і

АТС — ПІДЗЕМНИЙ 
«ЖИТЕЛЬ»

З глибини тисячі мет
рів шахти «Бутівська» 
віднині можна набрати 
потрібний номер теле
фону управління підпри
ємства, В селищі і на- 

АА'СТ‘- Тут здано в 
—> автома-

/ стан- 
п,Дземного зв'язку.

ви- 
не- 

іскри, що до-

експлуатєцію £- 
тичну телефонну ** 
ЦІЮ Г:д;- 7
Схема її апаратів 
<лючає виникнення 
езпечної іскри, ЩО до* 

уло головною пеое- 
шкодою на шляху АТС 
під землю,

^Ова станція розрахо- 
На на Сто абонентів.

________ (РАТАУ).
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•ЗЕМНА КУЛЯ оперезана стрічкою, 
на якій написано — «Жовтень і 

молодь» — такий вигляд має ембле* 
ма Міжнародної зустрічі молоді, 
присвяченої 50-річчю Великої Жовт* 
невої соціалістичної революції. Вона 
буде проходити в липні — серпні цьо
го року в Ленінграді.

Ідея такої зустрічі одержала гаря
чу підтримку молодого покоління 
всіх континентів. В листах і теле
грамах, що зараз надходять в Ц.К 
ВЛКСМ і Комітет молодіжних орга
нізацій СРСР, зарубіжні друзі дяку
ють за надану можливість побувати 
в Радянському Союзі, познайомитися 
з досягненнями першої в світі соціа
лістичної держави, з досвідом робо
ти Ленінського комсомолу.

Як

ВИПУСКНИК 
ІДЕ В ЖИТТЯ

повідомив кореспондентові 
ТАРС голова Комітету моло
діжних організацій СРСР Во
лодимир Яровий, ленінградська 
зустріч буде одним з найбільш 
представницьких форумів мо
лоді за останні роки. Очікуєте
ся 500 ' • — J -
світу: 
спілок 
країн, 
молоді 
наші друзі з країн Азії, Африки 
і Латинської Америки, а також 
представники молодіжних < 
галізацій різних політичних і 
прямків.

Перед учасниками цього 
тернаціонального зльоту і 
ступлять відомі громадські 
державні діячі Радянського 
Союзу, ветерани революції, вій
ни і праці, видатні вчені нашої 
країни. «Економічне будівниц
тво соціалізму і комунізму», 
«Соціалістична демократія, 
особа, колектив, суспільство», 
«Комунізм і культура» — ось 
деякі теми, що будуть обгово
рюватися на зустрічі.

Перш, ніж 25 липня в Тав
рійському палаці відбудеться її уро
чисте відкриття, зарубіжні гості здій
снять багато подорожей по радян
ських республіках. Програма зустрічі 
передбачає широке знайомство зару
біжних друзів з Ленінградом, його 
історичними визначними місцями. Ви-
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делегатів із 120 країн 
представники братніх 
молоді соціалістичних 
комуністичних спілок 

капіталістичних країн,

ор
на*

ін- 
ви- 

і і

ставки молодих радянських худож
ників, кінофільми, створені руками 
молодих, допоможуть молоді з-за 
рубежу повніше уявити духовний світ 
нашого юнацтва.

‘ Ми впевнені, відзначив В. Яровий, 
що ця міжнародна зустріч буде 
сприяти розвиткові співробітництва 
молодіжних організацій різних країн 

■ в ім’я миру і соціального прогресу. 
Вона послужить зміцненню єдності 
демократичної молоді планети. Це 
особливо важливо зараз, коли поси
люється агресивність імперіалізму.

А ТИ ЗАЛИШИВ 
ТРАДИЦІЮ?
Для Раїси Ази, Григорія Гусейнова, як 

і для багатьох інших членів літературно
го гуртка, рукописний шкільний журнал 
«Пролісок» був трампліном. Десь через 
рік Григорій вже став активним допису
вачем районної газети. А Раїса свій 
вірш «Пам’ятник Леніну» читала на за
ключному конкурсі юних талантів в об
ласному центрі.

Ще Са’ж' в пам’яті спогади про ці по
дії. А сьогодні вони вирушили в життя. 
На них захоплено дивляться десятки пар 
допитливих очей першокласників, ніби 
хочуть увібрати в себе їхні плани, заду
ми. Бо їм же наслідувати традиції стар
шокласників. Довершити те, чого ті не 
встигли зробити.

Задумливо дивляться на випускників 
вчителі. Як складеться доля у їхніх ви
хованців? Чи знайде кожен своє місце? 
Здається, вони все зробили для того, 
щоб прищепити учням любов до праці, 
творчості, виробити почуття прекрасно
го.

Ті, що навчалися у секції конструюван
ня шкільного наукового товариства, уже 
виявили своє покликання. Це майбутні 
конструктори, радіотехніки.

Керівник цього товариства Микола 
Олександрович Сидельников зразу по
мітив потяг до технічної творчості у Єв
гена Галушки і Олександра Дадулі. 
Терпляче допомагав їм мізкувати над 
звуковим генератором. Зате вийшов він 
на славу. На районній виставці наочних 
посібників цей прилад був визнаний од
ним з кращих.

А взяти творчість радіотехніків. Тх ру
ками виготовлені генератор, модулятор, 
приймач. Ультракороткохвильова радіо
станція — це підсумок роботи юних 
умільців.

Обводив поглядом своїх вихованців 
Микола Мойсейович Старинець — дос
відчений інженер, вчитель виробничого 
навчання. Багато його випускників пра
цюють будівельниками. Цих теж він зу
мів захопити своєю професією.

Нині випускники залишили стіни шко
ли.

Шкода було розлучатись і випускни
кам із вчителями, і так само вчителям 
з випускниками. Бо цьогорічний ви
пуск — особливий. Не було жодного 
учня невстигаючого, не зайнятого ро
ботою в якомусь гуртку чи секції. Тому 
й традиції залишають хороші своїм на
ступникам — тримати й надалі першість 
на математичній і фізичній олімпіадах, 
першість по художній самодіяльності.

С. БОНФЕЛЬД, 
заступник директора по уч
бово-виховній роботі Поміч- 
нянської середньої школи .

Ю. МОТОРНИЙ

Ешело
не-

ПІЛ Ш£

ВІТЧИЗНА РІДНА
МОНУМЕНТ 

ЧАПАЄВЦЯМ
В зеленому поясі сла

ви, на колишній лінії 
оборони Одеси, в уро
чистій обстановці від
крито монумент — па- 
м ятник мужності і стій
кості воїнів легендарної 
25-ї чапаєвської дивізії.

Монумент споруджено 
в районі села Дальник, 
де чапаєвці разом з ар
тилеристами і танкіста
ми в роки Великої Віт
чизняної війни захищали 
підступи до чорномор
ської твердині.

МИРНИЙ ПІСТОЛЕТ
Відомо, що зняти ізо

ляцію з провода нелег
ко. Та тепер цю опера
цію виконує зроблений 
раціоналізаторами ма
ленький механізм. Го
ловна його частина — 
пістолет. Коли натиснути 
на курок, розжарені за
тискачі, що нагадують 
кусачки, починають 
обертатися. Вони оголю
ють кінець провода і 
скручують його. Засто
сування пістолета допо
магає уникнути трудо
місткої ручної роботи.

ДОБРИЙ УРОЖАЙ 
ПШЕНИЦІ

В нижньому Поволжі 
розгорнулися масові 
жнива. На площі 800 ти
сяч гектарів хлібороби 
Волгоградської області 
виростили пшеницю цін
них твердих І СИЛЬНИХ 
сортів, які дають доб
рий урожай. Так, на
приклад, хлібороби Чер- 
нишковського району 
намолочують по 22 цент
нери пшениці з гектара.

(РАТАУ).

Один за одним ростуть на Ленінському проспекті а Москві 19-поверховІ житлові будии- 
іи. Всього їх буде п’ять. В одних вже йдуть опоряджувальні роботи, інші — добудовую* 
ся- До SO-річчя Радянської влади п кожному з них москвичі справлять новосілля.

_____ Фото І. ДЕНИСЕНКА. ІАПНІ.
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ДИВЕРСАНТ- 
СЬКИЙ
ЛІКНЕП

«НЕСЛУХНЯНИХ — 
ВИГОНИТИ ЗІ школи»

На початку жовтня 
1941 року в лісі поблизу 
Сосниці йшов чоловік. 
Інтелігентно одягнений, 
але з торбиною за пле
чима, подорожній явно 
уникав битих шляхів. Ча
сом, зайшовши в гуща
вину, він витягав з кише
ні компаса, звіряв напря
мок, а потім простував 
далі. Він чогось шукав.

То йшов Григорій Ба- 
лицький, помічник сек
ретаря Чернігівського 
підпільного обкому пар
тії.

Напередодні, після за
сідання обкому, його ви
кликав Микола Микито
вич Попудренко, коман
дир обласного партизан
ського загону. Завдання 
пояснив коротко: зв’яза
тися з підпільниками та 
партизанами в Сосниць- 
кому й Менському райо
нах, передати їм дирек
тиви щодо подальших 
дій. Просто й зрозуміло. 
Але вже не один парти
зан пішов отак на зв’я
зок — і не повернувся. 
Вже набагато пізніше 
стала відома доля Товч
ка, Заліського, Тупиці, 
Мухи: один з необереж
ності потрапив у пазурі 
фашистів, інший понаді
явся на простакуватість 
ворога, третього виказав 
зрадник...

Відколи база обласно
го загону залишилася 
позаду, Григорій уже не 
був партизаном. Учи
тель, якому не знайшло
ся роботи в інших міс
цях, йшов шукати її. Для 
такого маскування зна
добився новенький По- 
пудренків костюм, хро
мові чоботи й вишита 
українська сорочка.

Вже третій, четвертий 
день у дорозі, а пошуки 
ні до чого не приводять. 
Натрапив, правда, раз 
на партизанську базу, та 
вона була пограбована: 
сліди автомобільних шин 
і недокурки німецьких 
сигарет ясно промовля
ли, хто тут порався. Чо
му? Хтось навів ворога? 
Де ж тоді подівся за
гін?

Запитати немає в кого. 
Тільки дерева шумлять 
по-осінньому та листя 
шелестить під ногами. 
Злетить птах, хрусне 
зламана гілка — і тоді 
зупиняйся та слухай.

Аж ось і Мене. Зако
пав у примітному місці

компас, листівки, 
посвідчення, лис
ток з директивою 
обкому. Почекав, 
поки темнітиме, й 
пішов до міста. За 
п'ять днів ходіння 
по лісах, коли не 
доводилося й ба
чити людського 
житла, вечірнє міс
то на мить здало
ся привітним, обі
цяло притулок.

Біля крайньої 
хати постукав у 
хвіртку.

— Не можна у 
вас переночува
ти? — привітав
шись до господар
ки, запитав.

— Заходь, син
ку, заходь! — жін
ка завела до кім
нати, заходилася 
накривати на стіл.

Ганна Іллівна Сущен- 
ко — так звали жінку — 
розповіла, що син її в 
Червоній Армії, чоловіка 
німці забрали на роботи 
в Німеччину й від нього 
немає чуток. Вона гово
рила, а сльози капали й 
капали з очей...

Господарка завісила 
■?ікна, засвітила каганець 

і полізла спати на піч. 
«Треба зашифрувати рі
шення обкому, — вирі
шив Григорій. — Зараз 
я знаю його напам’ять, а 
треба не забути, поки 
знайду підпільників». У 
блокнот лягли перші 
рядки шифровки. В по
станові говорилося, що 
треба копати землянки, 
готувати в лісах продо
вольчі і військові бази. 
Це пам’ятав партизан. А 
вчитель записав: «Готу
вати шкільні ’приміщен
ня до зими, подумати 
про шкільні буфети». ’ 
Партизан ніс вказівку 
знищувати ворога, не 
гребуючи жодним нім
цем. Учитель заніс до 
блокнота: «Поганих, не
слухняних учнів карати, 
виганяти зі школи...»

«Педагогічні» замітки 
зайняли кілька сторінок 
записника. Тепер можна 
було спати.

Ранком, подякувавши 
господарці, Григорій пі
шов шукати явочну квар
тиру.

— Де у вас Комсо
мольська вулиця, Ганно 
Іллівно? — запитав уже 
з порога.

— Не чула такої. А як 
по-старому?

— По-старому не 
знаю... Оце так підпіль
ник, — вилаяв сам себе 
Григорій.

На вулиці першим зу
стрів якогось діда, окла- 
диста борода і вуса яко
го були до чорноти об
курені махрою. Запитав 
його про Комсомольську 
вулицю.

— Знаю, знаю. Підем, 
покажу, — швидко пого
дився дідок.

Вже як підійшли до ве
ликого будинку з вивіс
кою «Комендатура», пар
тизан схаменувся. Та бу
ло пізно. Дід кивнув 
вартовому:

— Візьми оцього. Ша- 
тається тут, Комсомоль
ську розшукує.

Тікати було ніяк. Вар
то в и й, підштовхуючи 
стволом автомата, повів 
до коменданта.

Офіцер — фашистські 
погони Балицькому тоді 
ще нічого не говорили 
про чини — довго роз
глядав затриманого, а 
потім гукнув у сусідню 
кімнату. З’явився пере
кладач. Допит тривав не
довго. Виручила складе
на ще в загоні легенда.

--------- ,8 стор.--------
Народний учитель не 
викликав підозри, а блок
нот, знайдений вартовим 
при обшуку, тільки до
поміг: у ньому йшлося 
лише про шкільні .спра
ви.

— З 15 жовтня думаю 
відкривати школу. При
ходь завтра, зареєстру
єшся, а там побачимо.

— Обов’язково зайду! 
Дід, що привів Балиць- 

кого в комендатуру, си
дів недалеко від варто
вого і крутив цигарку. 
«Почекай, може, ще не 
так зустрінемося!» — по
думав партизан.

Побачення на загадко
вій Комсомольській до
велося відкласти.

Вирішив заглянути на 
станцію: в загоні, чека
ють відомостей про рух 
на залізниці.

Щойно прибув військо
вий ешелон, на вокзалі 
стояв гамір, і розвідник 
заходився швидко лічи
ти вагони.

— Хенде хох! — роз
далося за спиною. — 
Что делайт?

На Балицького диви
лося холодне дуло ав
томата, а жандарм уже 
обмацував його кишені. 
Григорія відвели в стан
ційне приміщення й за
перли. Увечері знову по
вели в комендатуру.

— Ти чого на вокзалі 
нишпорив? — запитав 
комендант з підозрою.

— Переночувати там 
збирався. В хату ніхто 
не пускає.

Хтозна, чим усе це за
кінчилося б, та на щастя, 
в кабінет до коменданта 
ввалилося з десяток гіт
лерівських офіцерів. Той 
жестом наказав Балиць
кому сісти на підлогу. 
Офіцери розмістилися в 
кріслах і на дивані, і, як 
здогадався Григорій, ви
магали в коменданта ве
чері й квартир для но
чівлі. Комендант почав 
кудись дзвонити, до ка
бінету заходили один по 
одному солдати й розво
дили офіцерів на постій.

І. В Ьалицький. 
Фото 1938 року.

Коли вийшов останній 
офіцер, комендант по
вернувся до вікна, щоб 
відчинити його. Балиць- 
кий скочив,схопив зі сто
лу мармурове прес-пап’є 
і з страшенною силою 
вдарив німця по голові. 
Потім вистрибнув у вікно, 
перебіг палісадник. Че
рез паркан перескочив — 
і далі городами.

Біля комендатури зня
лася стрілянина, та пар
тизан був уже далеко. 
Знайшов місце, де вчора 
закопав документи й 
компаса, і рушив до лі
су...

ХТО ТАКІ ЧЕРВОНІ 
ПАРТИЗАНИ!

Перше самостійне зав
дання залишалося неви
конане: підпільників Ба- 
лицький не знайшов. Бу
ла ще надія розшукати 
партизанів Карюківсько- 
го загону, що ним ко
мандував Петя Козик. 
Десь вони мали бути по
близу. Знову блукає пар
тизан осіннім лісом, а 
наслідків — ніяких.

(Далі буде).
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В РОЛІ БЛЮХЕРА 
НАШ ЗЕМЛЯК

При зустрічі з одним з поста
новників спектаклю «Шифровка 
для Блюхера» — народним артис
том РРФСР Г. Георгієвським — я 
запитав:

— Чим вас схвилювала п’єса 
Юліана Семенова? Що ви побачи
ли в ній?

Георгієвськин відповів:
— В репертуарі наших театрів 

дуже мало героїчної драми, роз
повідей про героїку грозових днів, 
коли наш народ відстоював за
воювання революції. Живі люди,

гострі характери, відданість і від
вага... Ось, власне, і все, чим ми 
були захоплені, працюючи над 
спектаклем.

... йшов 1922 рік. Партія дору
чила молодому главкому Василю 
Блюхеру ліквідувати плацдарм 
біляків на берегах Тихого океану.

Як зуміти вірно відчути дух ча
су, розкрити конфлікт епохи? Це 
запитання найбільш хвилювало 
обох постановників — і Г. Геор- 
гієвського і його колегу заслуже
ного діяча мистецтв БРСР С. Кру
това.

I

ТАЇНА ,„Л|1
ЧУДОДІЙНОЇ
СКРИНЬКИ

Л ’

знімку: сцена з вистави «Шифровка для Блюхера».

. Трудна робота увінчалась ус
піхом.

Цікаво у виставі зроблено ма
сові сцени. Від них віє непідроб
ною народністю. Прикладом може 
бути мініатюрний епізод з Мнкол- 
кою-анархістом.

Центральний образ спектаклю , 
— Василь Блюхер, його роль ви- І 
конує наш земляк Герман Сизов. ' 

Теплою була наша зустріч з 
Германом. Адже я знав його ще 
зовсім малим хлопчиною.

— Мені досі ще не доводилося 
зустрічатися з такою складною і 
відповідальною роллю, як Блю
хер. Вона вимагала максимум 
віддачі сил. Крім того, автором 
п’єси не так вже й багато сказа
но, глядач прагне бачити більше...

Сизова можна вітати.
Глядач весь час слідкує за рос

том його героя, який в складних 
умовах виконує завдання партії. 
Ми бачимо у артиста образ вели
кої волі. Блюхер Сизова — тала
новитий командир, справжній ор
ганізатор, відмінний дипломат.

Поруч з Блюхером — яскрава, 
самобутня фігура начальника роз
відки Червоної Армії Потапова. 
Це — людина цікавої біографії, 
темпераментна і винахідлива. З 
завданням цієї ролі добре спра
вився заслужений артист РРФСР 
А. Голдевський.

В спектаклі багато молоді. Не 
можна не відмітити роботи В. Реч- 
мана, В. Гатаєва, Л. Пазарлі та 
інших.

ГО ЕСЕЛИЙ сміх і дзвінкі оп- 
^*лески чути було нещо

давно в клубі заводу «Чер
вона зірка», що в парку імені 
Крючкова на Новомикола- 
ївці.

Це з сусідніх вулиць зі
бралися малюки на спек
такль лялькового театру, 
який поставили юні амато
ри дитячого сектору Пала
цу культури імені Жовтня. 
Хлопчаків і дівчаток поло
нив пригодами Незнайки- 
мандрівника гуртківець се
микласник з школи № 7 Ві- 
тя Бурков разом з своїми 
товаришами.

А в іншому місці, на літ
ньому майданчику будинко- 
управління № 2, на урочисЧАРУВАЛАСВІТЛАНАВАКУЛЕНКО
ту лінійку, присвячену від- ' 
криттю свята «В моїй долі 
ти стала головною, рідна ‘ 
вулице моя» вишикувались 
діти проспекту «Правды». 
У височінь здіймається чер
воний піонерський прапор. 
З словом-привітанням до 
хлопчаків і дівчаток звер
тається Герой Радянського 
Союзу В. О. Верхоланцев, а 
секретар заводського комі
тету комсомолу Петро Ко- 
верга вручає тогорічним пе
реможцям в огляді вулич
ної художньої самодіяль
ності Грамоти міськкому 
комсомолу.

І знову перед піонерами 
виступили з концертом- 
спектаклем «Звийтесь ба
гаттями!» гуртківці Палацу 
культури імені Жовтня.

На цьому дитячому май
данчику, організованому 
Палацом культури, учні, які 
залишились влітку у місті, 
вивчають нові танці і лісні, 
вчаться художньому читан
ню. А для спортсменів тут 
справжня розкіш. На облад
наному футбольному полі 
хлопці проводять спортивні 
змагання між вулицями, во
лейболісти сходяться біля 
сітки на волейбольному 
майданчику, для любителів

настільного теніса також є 
спортивне знаряддя. Не за
буваємо 
Для них 
в’язання
ШИБКИ.

Це не 
данчик, роботу якого допо
магають налагодити гуртків
ці Палацу культури. Нещо
давно в районі вулиці Кар- 
ла Маркса і проспекта Ми
ру юні артисти виступили з 
концертом на відкритті літ
нього майданчика, допо
могли хлопчикам і дівчат
кам організувати художню 
самодіяльність, спортивні 
змагання.

На жаль, ще не при всіх 
будинкоуправліннях добре 
організована робота піонер
ських кімнат і літніх май
данчиків. Подекуди вона 
проводиться формально, не 
захоплює хлопчиків і дівча
ток цікавими справами.

Зараз в танцювальному, 
драматичному, хоровому 
гуртках, в музичній студії і 
фотогуртку зайнято близько 
трьохсот школярів міста. 
Ми вже підготували цікаву 
програму художньої само
діяльності і лише за час ка- 
нікулів виступили, крім уже і лодість». 
названих літніх майданчи- 
к:а, в будинкоуправлінні 
№ 1, в піонерських таборах

ми і про дівчаток, 
створені гуртки 

і художньої ви-

єдиний літній май-

Перша про-
Радян-

НЕДІЛЯ, 16 липня, 
грама. Ж.40 — Для воїнії 
ської Армії і Флоту. (М). 13.00 — 
Тиждень Киргизької РСР у Москві. 
(М). 13.30 — «Музичний кіоск».
(М). 14.00 — «Сьогодні — День
металурга». (М). 14.40 — «ТЕК-67». 
(К). 15.10 — «Барви веселки».
Дрогобицький естрадний квартет. 
(Львів). 15.50 — «День на заліз
ній землі». Кінонарис. (К). 16.10— 
«Аршин Мал-Алан».. Кінокомедія. 
(К). 17.40 — «Тслсгачок». (К).
18.00 — Відкриття Всесоюзної
спартакіади школярів, присвяче
ної 50-річчю Великого Жовтня. 
(Ленінград). 19.00 — Першість 
Європи з футболе: СРСР — Гре
ція. В перерві — «Навколо м’я
ча». (М). 20.45 — Телсновини.
(М). 21.00 — «До побачення, Кир
гизіє». (М). . 22.00 — «Музичний 
кругозір». (К). 23.00 — Щоден
ник Спартакіади народів СРСР 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.40 — «Зо 
вашим проханням». (Концерт). 
(М). 17.00 — Художній фільм
«Альощино полювання». (М). 
22.00 — До 50-річчя Радянської 
влади, В ефірі «Молодість», (Ле
нінград) ,

О. Гудалов.

КОЛИ ЗАХИСТ
ДІЄ НЕЧІТКО
«МЕТАЛІСТ» — 
«ЗІРКА» —2:0.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

ПОНЕДІЛОК, 17 липня. Перша 
програма. 16.30 — В ефірі «Мо- 

і. (Донецьк). 17.20 — «Де 
ночус сонце». Мультфільм. (К). 
17.30 — Телеальманвх «Краса 
людська». (Львів). 18.00 — Телс- 
вісті, (К). 18.30 — «Співають со- 

«Дружба», «ЮнІСТЬ», «Чер- Ипісти Одеського оперного тсат-
- ■ру». Концерт В. Олейникоаої і

Г. Хачеданяна, (Одеса). 19.00 — 
Фестиваль " ~ --------
цтва УРСР, 
Великого 
фільм. (К),

ВІВТОРОК, 
програма. 
«Старики на 
ровоград). 16.50 — Для школярів. 
«Сяйте, ленінські зірки», Німе, 
репортаж з Всесоюзного

воні вітрила», в таборах при 
школах № 4, 9, 34, піонер
ських таборах імені Гайдара 
та «Зірка», що в Трепівці.

За час літніх канікул ди
тячий сектор Палацу охо
пить піонерсько-масовою 
роботою всі мікрорайони, 
будинкоуправління і спор
тивні майданчики, проведе 
з гуртківцями походи і екс
курсії на підприємства Кі
ровограда, в уманську Со- 
фіївку і в музей імені Пуш
кіна і Чайковського, що в 
Кам’янці, Черкаської об
ласті, по інших історичних І 
місцях і місцях революцій
ної і бойової слави.

Йде піонерське літо — 
«п’ята чверть» в житті 
школярів. Наш девіз — не 
залишити поза своєю ува
гою жодного школяра, який 
залишився на літо в місті.

к. ЙОРДАНЕЦЬ, 
завідуюча дитячим сек
тором Палацу культури 
імені Жовтня.

самодіяльного мистс- 
присвячсний 50-річчю 
Жовтня, Художній

18 липня. Перша
10.30 — Кінофільм

збиранні хмелю». (Кі-

Кіио-
,____г__  піонер
ського зльоту. (М). 17.00 — «Ма
льовничі Пеиіни». Польський кіно- 
нарис. (М). 17.20 — Тиждень Ка
захської РСР у Москві. Відкриття 
тижня Казахської РСР. (М). 
18.00 — Телеяісті. (К). 18.20 —
Програма передач. (К). 18.25 — 
До 50-річчя Великого Жовтня, «Ле
нін і Україна». «Три статті для 
«Рабочей газеты». (К). 19.00 —
Фестиваль самодіяльного мисте
цтва УРСР, присвячений 50-річчю 
Великого Жовтня. (К). 22.00 — 
До обласного свята тваринника. 
(Кіровоград). 22.15 — Художній 
фільм «Старики на збиранні хме
лю». (Кіровоград),

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — Те- 
левісті. (К). 11.10 — Телоальма-
нах «Подвиг». (Сімферополь). 
12.00—Спартакіада народів СРСР. 
Баскетбол, (М). 14.20 — На Все
союзній спартакіаді школярів, 
присвячений 50-річчю Великого 
Жовтня. (Ленінград). 22.00 — «Різ
ні долі», Художній фільм, (К),

З центру почав «Мета
ліст». Почав різко, в 
гостро атакуючому пла
ні. Іван Панін вдало змі
щується на правий фланг, 
обігрує майже на лінії 
воріт Анатолія Кравчен
ка. Той змушений пору
шити правила.

Гострі атаки господа
рів поля тривають недов
го.

Після цього досить 
спокійного періоду, зно
ву атакують харків’яни. 
Відмінно грає Вебер, 
який забирає м’яч після 
сильного удару Садовни
кова в нижній кут воріт.

Здавалося, перший 
тайм так і закінчиться 
безрезультатно. Але ста
лося несподіване. За 
кілька секунд до свистка 
на перерву помилку до
пустив Віктор Зайцев. 
М’яч негайно підхопив 
Геннадій Орлов і під ду
же гострим кутом послав 
його у ворота «Зірки».

У другій половині Кі
ровограді намагаються 
відігратись. В один із мо
ментів сам на сам з во
ротарем : 
Ступак, але 
харків'ян виявився трохи 
жвавішим. Дуже небез
печно бив по 
Лебідь. Його 
удар головою

Колекціонуванням монет 
Анатолій Литвинов захоплю
вався давно. Але по- 
справжньому, «на науковій 
основі», він почав збирати 
монети і геральдичні знаки 
близько десяти років тому.

У нумізмата — більше 
двох тисяч експонатів. Най
повніше представлені гро
шові знаки старої Росії, на
шої країни. Серед монет є 
дуже рідкісні. Ось, напри
клад, дивовижна монета —• 
молюск Каури, яка тисячо
літтями була в грошообігу. 
Цей молюск перевозився 
на величезні віддалі з ост
ровів Індійського океану, 
В Росії їх називали «зміїни
ми голівками».

А ось монета Олександра 
Македонського з зобра
женням Геракла в левовій 
шкурі... Ось нагрудний знак 
учаснику Першої Єлисавет- 
градської виставки 1922 ро
ку, який видавався Управ
лінням земельного відділу.

Є в ’
жетон 
Леніна.
зв’язаний з Першою річни
цею Великого Жовтня.

Неабияку цікавість викли
кає печатка селянського ко
мітету взаємодопомоги
Єлисаветградського повіту 
з зображенням воїна-черво- 
ногвардійця на милицях на 
тлі сходу сонця.

— Цю печатку потрібне 
ще добре вивчити, — гово
рить Анатолій Литвинов. — 
Багато є в ній дечого симво 
лічного...

Монети, стародавні орде 
ни, герби... їм не видно кін
ця. І кожний експонат — 
осколок історії, відлуння 
минулих подій. Дивишся, і 
перед очима постає жива 
історія, жива дійсність.

Цікаві в Анатолія й ге
ральдичні знаки, і старо
давні ордени та медалі. Є 
пам’ятні плакетки, жетони. 
Кожна нова річ, перш ніж 
зайняти своє місце в скринь
ці під склом, старанно ви
вчається.

Працює Анатолій Литви
нов у художній майстерні 
механоремонтної дільниці 
облспоживспілки.

колекції Анатолія 
з портретом В. І.

Його випуск був
Значок учасника 1-ї Єпнса- 

вотградської сільгоспвиставки 
1922 року.

Значок «Кращому ударнику 
заводу «Червона зірка» 
1929—30 рр. Цифри и5» І «4» 
означають «П’ятирічку — за 
4 роки».

Анатолій Литвинов не ли
ше гарний колекціонер. Він 
захоплюється також гравіру
ванням на металі. До юві
лею Жовтня він готує серію 
оригінальних по замислу і 
виконанню нагрудних зна
ків.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

В. БОРИСОВ.

Харківське міське 
професійно-технічне училище № 8 

ПРИЙМАЄ УЧНІВ 
на 1967—68 учбовий рік 

по таких професіях:

залишається 
і голкіпер

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре 
тар я — 45-35, відділів — 45-36.

воротах 
сильний
ВСТИГЛИ 

відбити захисники, а піс
ля повторного — м’яч, 
мало не торкнувшись 
штанги, пішов на вільний. 
Особливо небезпечним 
був удар Квасова з лінії 
штрафного майданчика, 
Савченкові чудом вда
лось відбити м’яч на ку
товий.

Харків'яни подвоїли 
рахунок в середині дру
гого тайму. Це знову 
Орлов покарав гостей за 
нечітку гру: одночасно 
помилились Кольцов і 
Кравченко.

О. ОЛІЙНИК.
(Передано з Харкова 
телефоном).

столяри-теслярі, 
монтажники конструкцій-мулярн,

' маляри-штукатури-плиточники, 
маляри, 
штукатури.

В училище приймаються юнаки віком від 15 до 17 
років і дівчата віком від 15 до 18 років, які закінчи
ли 8—10 класів.

Примітка: На навчання по професії монтажники 
конструкцій-муляри приймаються юнаки з 16 років.

По професіях маляри і штукатури строк навчання 
1 рік, по всіх останніх професіях строк навчання два 
роки.

Для вступу в училище необхідні такі документи:
Заява на ім’я директора, паспорт або свідоцтво 

про народження, свідоцтво про освіту або атестат зрі
лості ( в оригіналі), характеристика з школи, довідка 
з місця проживання і про склад сім’ї, медична довід
ка форма № 286, згода батьків, 6 фотокарток розмі

ром 3X4 см.
Заяви про прийом в училище приймаються до 25 

серпня 1967 року.
Початок занять з 1 всреся 1967 року.
Ті, що вступили до училища, забезпечуються без

платним триразовим харчуванням, обмундируванням, 
гуртожитком.

Під час виробничої практики учням виплачується 
третина їх заробітку^

В училищі є літній спортивно-оздоровчий табір.
Ті, що вступили, можуть одержати й середню осві

ту в вечірній школі при училищі.
Адреса училища: м. Харків, вул. Івана Камгішева, 
16/12, МПТУ № 8. Трамвай №2,23,24, зупинка БК 

«Серп і молот». Телефон 2-94-71,
ДИРЕКЦІЯ.
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