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УСПІХ МІЖНАРОДНОЇ 
ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ

ЛЕНІНГРАД, 31 липня. (ТАРС). Сьогодні у Тав« 
рійському палаці о 13 годині ЗО хвилин закрилась 
міжнародна зустріч посланців усіх п’яти континентів, 
яка пройшла під девізом «Жовтень і Молодь».

У своєму привітанні перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов сказав, що ленінградський форум 
юності, до якого виявлялась велика увага в усьому 
світі, став найбільшою подією в міжнародному моло« 
діжному русі, одним із найбільш представницьких 
зборів юності всього світу за останні роки.

Оплесками, овацією, рукостисканням усіх учасни
ків зустрічі було скріплене в Таврійському палаці 
Звернення міжнародної зустрічі молоді до юнаків і 
дівчат Радянського Союзу, яке зачитав генераль
ний секретар руху Комуністичної молоді Франції 
Франсуа Ільсом.

ИМ БУДЕШ, Оленко, як ви
ростеш?

Спокійно дивляться на світ 
голубі оченята.

— Комсомолкою... Як мама.
В дитинстві мріють про різ

не, про далекі мандрівки. А 
тут — «комсомолкою»...

Ніжно посміхається мати. Гладить 
доньку по білій, як маківка, голові. Не 
знає Оленка, що в мами завтра хвилюю
чий день. Завтра в мами останні ком
сомольські збори. Двадцять вісім мину
ло їй...

... Прокинулась, як звичайно, о сьо
мій. Глянула на листок календаря. 
Сьогодні вона востаннє піде на комсо
мольські збори. Невже так скоро про
майнули роки комсомольські? Наче

щойно хвилювалась, коли вручали чер
вону книжечку з силуетом Ілліча, з 
трепетом серця слухала вона слова пер
шого секретаря:

— Тепер ти комсомолка, Галино. А 
комсомол завжди попереду.

Здається, зараз дзвенять ті слова. Ми
нули роки. Залишили в синьому учнів
ському зошиті густо списані сторінки 
щоденника життя. Галина підійшла до 
етажерки. Обережно витягла зошит.

«...Сьогодні прийняли до комсомолу. 
Хвилювалася. Здається, ще вчора була 
іншою. А щойно...»

«Ось і школу закінчила. Давно мрію 
про медичне училище».

«Ура! Ура! Я студентка! Навіть не ві- 
риться».

Пізніше зрозуміла Галина Попова, що 
білий халат, тихі лікарняні палати — то 
ще не все. Недоспані ночі, хвилювання 
над ліжком хворого, радість над пере
моженою смертю. Ось що головне в її 
професії. Тут, у Вільшанці, і особисте 
щастя своє знайшла. Вірним супутником 
життя став Анатолій Євсєєв, шофер.

Колись Галина сперечалась з подру
гами. Ті запевняли її: «Вийдеш заміж — 
не до комсомольських доручень тобі, го
лубко, буде».

Помилилися. І тепер, коли доньці три 
роки, Галина виконує комсомольські 
доручення, читає лекції на медичні те
ми, разом з усіма бере участь в субот- 
ннках...

Недавно з’явився ще один запис в 
Галининому тоненькому зошиті: «Лю
дина повинна пам’ятати: все, що по
щастило їй зробити на землі — це і є 
її життя».

... Знайомі обличчя. Товариші. Слухає 
секретаря райкому комсомолу Віктора 
Лазарка про неї, Галину Євсєєву. її на
городжено Почесною грамотою район
ного комітету комсомолу і вручено на 
вічне зберігання комсомольський квиток. 
Вітають всі щиро. На очах бринять 
сльози радості й щастя.

— Я не прощаюсь з комсомолом, — 
мовить жінка. — Хай роки комсомоль
ські минули, але я завжди серцем, ду
мами і прагненнями з славними юнака
ми й дівчатами, членами ВЛКСМ.

Пройдуть роки, виросте Оленка. І як 
дорогу реліквію візьме вона в руки пур
пурову книжечку своєї мами — комсо
молки 60-х років. С. ТИТАРЕНКО.

с. Вільшанка.

зміцнює силу і могутність першої в світі 
соціалістичної держави.

По шляхах слави батьків ідуть мільйо
ни юнаків і дівчат. Досвід старших по
колінь, їх революційна віра і перекона
ність — надійна й випробувана зброя в 
боротьбі за утвердження комуністич
них ідеалів.

Наші батьки високо несли по життю 
прапор революції. Ми завжди будемо 
зберігати в чистоті цей гордий прапор, 
пронесемо його крізь віки, утвердимо 
на землі найсвітлішу мрію людства — 
комунізм.

Наші батьки перемогли розруху й го
лод, побудували основи нового світу. 
Ми будемо вірними героїці їх трудових 
буднів, всі сили, весь кипучий ентузіазм 
юності віддамо праці на благо Бать
ківщини.

Наші батьки у важкий час відстояли 
соціалістичну Вітчизну від посягань во
рогів. Ми свято оберігаємо великі за
воювання Жовтня. Готові на перший за
клик стати грудьми, на захист Батьків
щини, до останньої краплі крові боро
тись за справедливу справу і перемогти.

Наші батьки завжди свято виконували 
свій інтернаціональний обов’язок, разом 
з пролетарями всіх країн, братами по 
класу, боролись за ідеї Жовтня. Брудна 
війна США у В’єтнамі, організована ім
періалізмом, злочинна агресія Ізраїлю 
проти арабських країн, фашистський пе
реворот у Греції, зростання реваншиз
му в Західній Німеччині, підступи коло
нізаторів у країнах Азії, Африки і Ла
тинської Америки — все це викликає 
справедливий гнів радянської молоді, 
пекучу ненависть до ворогів свободи й 
прогресу. Ми завжди були солідарні з 
прогресивною молоддю світу. Ми напо
легливо змінцюватимемо братерську 
дружбу і в будь-яку хвилину готові ви
конати свій святий інтернаціональний 
обов’язок.

Хто б ти не був, наш товариш, — пла
виш ти метал чи вирощуєш хліб, схи
ляєшся над книгою, чи, обриваючи сол-

датські сни, підіймаєшся по тривозі, — 
пам’ятай, ти продовжуєш справу, почату 
Леніним, ти продовжуєш революцію.

У Тезах Центрального Комітету партії 
підбито підсумки самовідданої бороть
би радянського народу — будівника 
комунізму. Тези кличуть нас до нових 
подвигів, до нових славних звершень. 
Наш революційний фронт сьогодні — 
будівництво комунізму, і найбільше 
щасгя для ножного з нас — бути не 
цьому фронті солдатом революції, вір
ним сином партії.

Рік тому на історичній Красній площі 
радянська молодь дала урочисту клят
ву: кожним биттям серця, кожним про
житим днем утверджувати на землі ко
мунізм.

Сьогодні, коли підбивається величний 
підсумок Жовтня, коли піввікова історія 
переконливо свідчить про вірність ідей 
Леніна, невичерпні сили і можливості 
соціалізму, ми від імені юності Країни 
Рад присягаємо на вірність тобі, партіє, 
і клянемося, що Ленінський комсомол, 
радянська молодь завжди були, є і бу
дуть твоїм вірним помічником і резер
вом.

1 хай завжди на шляху до великої ме
ти осіняє нас прапор великого Леніна, 
безсмертних ідей Жовтня.

Ленінград, ЗО липня 1967 р.

Ударний двомісячник

учасників III зльоту Всесоюзного 
походу молоді по місцях революційної, 
бойової і трудової слави радянського 
народу, присвяченого 50-річчю Великого 
Жовтня, до юнаків і дівчат Країни Рад

І

Тут, у легендарному місті Леніна — 
колисці Великого Жовтня, ми, представ
ники молоді республік, областей і країв 
країни, що пройшли шляхами слави на
ших батьків, зібрались напередодні 
славного свята — 50-річчя Радянської 
держави.

Півстоліття тому повсталий пролета
ріат під керівництвом партії більшови
ків, Володимира Ілліча Леніна завдав 
нищівного удару по старому світу. Ве
лика Жовтнева соціалістична революція 
здійснилась.

З того дня почалась переможна хода 
Жовтня по планеті. І все, що дано сьо
годні тобі, юність радянської країни, — 
суспільний лад, який не знає експлуата
ції, могутня економіка, справжні свобо
да і рівність, радість творчої праці і пе
редова культура — все це завойовано 
Жовтнем, безмежною мужністю і стій
кістю старших поколінь, все це нероз
ривно зв’язано з ім’ям і вченням Лені
на, з героїчною діяльністю партії кому
ністів.

Напередодні всенародного свята ком
сомол, радянська молодь знову і знову 
виявляють свою любов до рідної Кому
ністичної партії, почуття глибокої поваги 
і вдячності борцям за перемогу рево
люції соціалізму. Для нашої молоді зав
жди буде священним приклад більшови- 
ків-ленінців, героїв Жовтня і громадян
ської війни, будівників п’ятирічок, само
відданих захисників Батьківщини в бо
ротьбі з фашизмом, тих, хто сьогодні

В ЦК ЛКСМУ

В успішному виконанні державних 
планів нинішнього, ювілейного, та на
ступного років по виробництву і заго
тівлі продуктів тваринництва вирішаль
на роль належить створенню міцної 
кормової бази в кожному господарстві. 
Ставиться, зокрема, завдання заготови
ти в колгоспах і радгоспах республіки 
цього року 81,5 мли. гони соковитих 
кормів, у тому числі 56,1 млн. тонн си
лосу та 38,5 млн. тонн грубих кормів.

ЦК ЛКСМ України зобов’язує обко
ми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ, комі
тети комсомолу первинних організацій 
забезпечити активну участь комсомоль
ців, всієї сільської молоді в заготівлі 
кормів для громадського тваринництва. 
Комсомольським організаціям республі
ки, штабам і загонам «КП» через удар
ні недільники, місячники, організацію ро
боти молодіжних бригад, екіпажів доби
ватися масової участі молоді в збиран
ні сіна, скиртуванні соломи, своєчасно
му, і якісному силосуванні різнотрав’я,

кукурудзи, вміло використовувати міс
цеві резерви збільшення запасів кормів.

Рекомендовано комітетам комсомолу 
при підтримці керівників колгоспів і рад
госпів створювати спеціальні комсомоль
сько-молодіжні бригади, ланки, екіпажі, 
які працюватимуть на заготівлі та ви
робництві кормів, розгорнути серед них 
соціалістичне змагання.

З метою активізації роботи комсо
мольських організацій, молодіжних ко
лективів, комсомольців і молоді на за
готівлі кормів для громадського тварин
ництва оголошено ударний республікан
ський двомісячник з 20 липня по 20 ве
ресня цього року.

Встановлено три премії ЦК ЛКС 
України для відзначення районних ком
сомольських організацій, які доб’ються 
найкращих результатів у республікан
ському комсомольсько-молодіжному дво
місячнику: перша премія — мотоцикл 
ІЖ-«Планета», друга премія — магніто
фон, третя премія — радіола.

А сталось це так. Нам вру
чили перехідний Червоний пра
пор, який вибороли у змаганні 
серед інших колективів комбі
нату «Дніпроенергобудінду- 
стрія». Бережно поставили ми

-----------------------------------

ОНОВЛЕННЯ
А 

що
його видному МІСЦІ,
довкіл нього така сірість, 
аж соромно стало.

За короткий строк ми пере
ставили устаткування, пофар
бували його в приємний для 
ока колір, побілили стіни, пе
рестелили підлогу.

— Тепер і окремі механізми 
час удосконалити, — висловив 
свою думку ветеран і органі
затор нашої бригади Яків Та
ран.

Він 
конструкції’кран-балки. А ще 
через 
лення
ДУ по 
нів та 
рів.

Невдовзі нововведення були 
запроваджені у виробництво.

поклав на стіл схему ре-

кілька днів приніс крес- 
для виготовлення стен- 
ремонту головки двигу- 
машини для миття мото-

Підвищилась продуктивність і 
культура праці.

Все це допомогло нам зав
дання ШеСТИ МІСЯЦ'В цього 
року виконати на п’ять днів 
раніше строку. Всі відремон
товані мотори автомашин — 
високої якості.

П. Б1ЛЯКОВ,
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади-^авто
транспортного підприєм
ства.
м. Кремгес.

Валентина Долгая — володарка кришта
левої вази «Молодого комунара».

ВСІ ПРАПОРИ—
ДО НАС У ГОСТІ...

(На 4-й стор. читайте репортаж про 
фінал мотокросу IV Спартакіади на
родів СРСРІ.
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СИМВОЛ ПРАЦІ І ГЕРОЇЗМУ
І Безсмертною славою укрив себе під
I час Великої Вітчизняної війни річковий 
9 броньований артилерійський корабель —
II монітор «Железняков», збудований на 

київському заводі «Ленінська кузня»,
ІЗ Сорок тисяч кілометрів пройшов він з 

боями по Дунаю, Дніпру, Бугу, Дону, 
Кубані, Азовському і Чорному морях. На 
ознаменування подвигів відважного екі
пажу колектив підприємства вирішив 
відбудувати монітор.

Сотні киян прийшли ЗО липня в парк 
заводу «Ленінська кузня», де на поста
менті гордо височить бойовий корабель, 
що носить ім’я легендарного балтійсько
го матроса, учасника штурму Зимового 
Анатолія Железнякова. Тут відбувся мі
тинг, присвячений відкриттю корабля- 
пам’ятиика. Його відкрив секретар парт
кому «Ленінської кузні» І. П. Харченко 

Хвилиною мовчання вшанували при-

сутні пам’ять воїнів-железняковців і ро
бітників заводу, які віддали життя за 
свободу і незалежність нашої Батьків
щини. Урочисто звучить велична мело
дія Гімну Радянського Союзу.

Почесне право відкрити пам’ятник на
дається першому секретареві Київського 
міського комітету КП України О. її. 
Ботвину, директорові заводу М. А. Пуд- 
зинському і Героєві Радянського Союзу 
Г. М. Холостякову.

Під звуки Гімну Української РСР І 
залпи військового салюту падає покри
вало, відкриваючи меморіальну дошку, 
встановлену на постаменті. На ній на
писано:

«Вічна слава героям!
Монітор «Железняков»,
Річковий артилерійський броньова

ний корабель водотоннажністю 24(1 
тони.

-2-------------------- - - -

Збудований на заводі «Ленінська 

1 ^Військово-морський прапор піднято 

6 листопада 1936 року. „
В ПерІОД ВеЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНІ! 

особовий склад монітора показав леген
дарні приклади військової доолесті і 
відваги в боротьбі з фашизмом.

Відбудований колективом, ордена Ле
ніна заводу «Ленінська кузня» в рот 
50-річчя Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Корабель-пам’ятник доблесній пращ 
суднобудівників і героїзмові радянських 
моряків відкрито ЗО липня 1967 року».

Перед присутніми виступають бойо
вий соратник Анатолія Желєзяякова 
М. О. Ховрін, ветеран заводу, учасник 
будівниці ва і відбудови монітора О. П. 
Заводський, колишній командир моніто
ра, капітан першого рангу в запасі 
О. О. Харченко, відмінник бойової і по
літичної підготовки, старшина першої 
статті Олександр Ващук та інші.

Представник Центрального Військо
во-Морського музею, капітан першого

рангу В- Петров зачитує вітального 
листа від ветеранів-аврорізців і передає 
секретареві комітету комсомолу заводу 
Віктору Стегнію військово-морський пра
пор, який піднімався на легендарному 
крейсері в цьому, ювілейному, році. 
Приймаючи його, вожак заводської ком
сомолі! ВІД імені всієї молоді підприєм
ства дає клятву берегти і множити ре
волюційні, бойові та трудові традиції ді
дів і батьків.

Оголошуються численні поздоровні ад
реси колективу «Ленінської кузні» і спи
сок тих, хто віднині навічно зарахова
ний до складу команди «Железнякова».

На борту монітора вистроюються ко
лишні матроси цього корабля, які при
їхали з усіх кінців Радянського Союзу, 
військові моряки. Над «?Келсзняковым» 
здіймаються прапор Військово-Морського 
Флоту СРСР і прапори розцвічування.

Чітко карбуючи крок, повз легендар
ний монітор, віддаючи військові почесті 
славному кораблю, проходять військові 
моряки.

ЛЕНІНГРАД, ЗІ лип
ня. (Спец. кор. ТАРС). 
Гостями барвистого свя
та на Неві на честь Дня 
Військово - Морського 
Флот)' СРСР були вчора 
учасники міжнародної 
зустрічі молоді і комсо
мольські загони Всесоюз
ного походу по місцях 
слави батьків.

Коли закінчилося це 
барвисте свято, молоді 
ленінградці повели своїх 
ровесників по своєму 
рідному місту, показува
ли його палаци і пам'ят
ники, дорогі радянським

ЮНОСТІ
в місті

людям місця, зв'язані з 
Жовтнем і Леніним.

А в полудень колона 
автобусів з голубими ем
блемами зустрічі «Жов
тень І молодь» зупини
лась біля Ермітажу. 
Більше двох годин три
вало цс побачення моло
дого покоління з шедев
рами світового мисте
цтва.

Все хочеться побачити 
в цьому красивому місті, 
яке іноземні туристи 
прозвали «музеєм під 
відкритим пебОм», все 
хоиеться запам’ятати. І 
тому в цеп передостанній 
день роботи форуму 
юності в старовинних 
парках і скверах йдуть 
задушевні зустрічі по
сланців різних країн з 
своїми ленінградськими 
ровесниками.

Ввечері на Двірцевіїї 
площі, священне камін
ня якої зберігає відгомін 
Жовтневого штурму, пло
щі, з якої почалися шля
хи слави і мужності ра
дянського народу, відбу
лась багатотисячна ма
ніфестація молоді. Ра
зом з юнаками і дівчата
ми міста Леніна сюди 
прийшли посланці всіх 
союзник республік і міст- 
героїн, які беруть участь 
у зльоті червоних СЛІДО
ПИТІВ. Разом з ними в цій 
маніфестації б е р у т ь 
участь ветерани револю
ції, громадянської і Ве
ликої ВІТЧИЗНЯНОЇ П0₽1І. 
герої праці. Тує біля Зи
мового палацу і гості — 
учасники міжнародної 
м бЛ ОДІ Ж1101 з у с і р і ч і.

На цій історичній пло
щі юне покоління Краї
ни Рад ще раз демон
струє нерушиму згурто
ваність своїх рядів, вір
ність справі батьків, 
справі революції, партії, 
Леніну.'

ЛЕНІНГРАД, 31 липня. 
(ТАРС). Три дні а гавані 
Васильєвського острова го
рів аогонь Всесоюзного 
зльоту переможців походіз 
по місцях революційної, 
бойової і трудової слави 
радянського народу. Пос
ланці всіх союзних респуб
лік прибули в місто Жовтня, 
щоб принести клятву вір
ності Батьківщині і партії, 
щоб розповісти про те, що 
пройдені мільйонами ра
дянських юнаків і дівчат 
шляхи батьків-героїв запа
лили молодь на нозі звер
шення.

Пізно ввечері ЗО липня 
молоді ленінградці зібра
лись у центрі міста Леніна, 
щоб разом з учасниками 
зльоту взяти участь у гран
діозній маніфестації «Сла
ва Жовтню».

Історична Двірцева пло
ща, по якій піввіку тому 
червоногвардійські загони, 
колони революційних сол
датів і матросів йшли на 
шгурм останньої цитаделі 
старого світу — Зимового 
палацу, — надала свій прос
тір десяткам тисяч юних.

22.30. Темряву прорізало 
проміння прожекторів. Ко
лони маніфестантів виши
куються проти Зимового 
палацу, по фасаду якого 
протяглась емблема тре

тього Всесоюзного зльоту 
червоних слідопитів і циф
ри: 1917—1967.

Бурхливою овацією зуст
річає радянська молодь 
своїх ровесників з багатьох 
країн світу. Учасники між
народної зустрічі під деві
зом «Жовтень І 'МОЛОДЬ» 
займають місця на трибуні 
для почесних гостей. Зву-, 
чить Гімн демократичної

повного штабу до централь
ної трибуни. Проміння про
жекторів освітлюють вели
чезний портрет В. І. Леніна. 
Радіо розносить по площі 
слова вождя: з хвилюван
ням слухає покоління 60-х 
уривок з промови В. І. Ле
ніна «Що таке Радянська 
влада?»

Під ззуки пісні борців: 
«Сміло у ногу рушайте»

намітив у тайзі перші. про
сіки. У почесній варті біля 
прапора Перемоги, достав
леного з Москви, — мужні 
ветерани минулої війни. 
Свіжий вітер з Неви коли- 
хає прапор Всесоюзної Ле
нінської Комуністи ч н о і 
Спілки Молоді.

Біля мікрофона — пер
ший секретар Ленінградсь
кого обкому ВЛКСМ Р. В.

люють урочисту мелодію 
«Інтернаціоналу». У нічно
му небі спалахують багато
колірні гірлянди святкового 
фейерверку.

А рано вранці, через 
кілька годин після закінчен- 
ня маніфестації на Двірце- 
вій площі, з гавані Василь- 
євського остроза урочис
то закрився третій Всесоюз
ний зліт учасників походу

ЖОВТЕНЬ У НАШИХ СЕРЦЯХ
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молоді світу.
Зустрінуті могутнім «ура», 

на площу вступають послан
ці всіх республік країни, ті, 
хто прийшов на Двірцеву 
легендарними маршрутами 
перших борців резолюції, 
хто повторив історичний 
шлях солдатів, що врятува
ли людство від фашизму.

Попереду колон — бро
нетранспортер з чашею, 8 
якій палає вогонь зльоту, 
запалений біля Смольного 
в день відкриття форуму.

І знову, як півстоліття то
му, лунає постріл «Авро
ры», Шеренги піонерів ви
рівнюються від арки Го-

вздоаж строю почесної вар
ти біля арки Головного шта
бу до трибуни прямують ті, 
хто з головних колонах Чер
воної Гвардії, піввіку тому 
історичної ночі 1917 року 
проклав першим цей шлях. 
Юні ленінці зручають ве
теранам резолюції букети 
червоних гвоздик.

На площі — священні ре
ліквії, овіяні немеркнучою 
славою. Моряки Балтики 
ескортують прапор флаг
мана революції — крейсе
ра «Аврора». Прапор міста 
юності — Комсомольська- 
на-Амурі — супроводять ті, 
хто на заклик комсомолу

Ніколзєв . Він відкриває ма
ніфестацію молоді.

Під бурхливі, довго не- 
стихаючі оплески десятків 
тисяч учасників мітингу пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлоз зачитав Звер
нення учасників Всесоюз
ного походу по шляхах 
батьків-героїз до всіх юна
ків і дізчат радянської краї
ни.

Впевненим кроком іде по 
історичній площі молодість 
60-х років, яка прийняла ес
тафету слави з рук стар
ших поколінь і готова на 
нові подвиги в ім'я наро
ду. Тисячі голосів підхоп-

по місцях революційної, 
бойової і трудозої слави.

Від імені ЦК ВЛКСМ 1 
штабу зльоту секретар
Центрального Комітету
комсомолу А. Ю. Чеснаві- 
:УС ОГОЛОСИВ форум ЧЄрЗО- 

них слідопитів ювілейного 
50-го року Жозтня закри
тим.

Посланці юності країни 
прощаються з містом рево
люції. Факел наступного 
зльоту спадкоємців подвигу 
буде запалено на Україні.

Н. КУІИР1Й, 
Б. ГРИЩЕНКО.

(Спец. кор. ТАРС). ’

Черкаська область. Піонери України одержали »удовин по
дарунок: у КанеаІ відкрито бібяіотену-муаей Аркадік Гай- 
А»Р». Тут зібрано численні документи І матеріали пр» 
жнтте І діяльність, бойові подвиги письменннка-пвтріота, 
ното книги, особисті речі. На відкриття бібпіртакн-муаею при- 
оУли делегації піонері* э багатьох міст країни.

На фото: ленінградські піонери оглядають вхелонітм мт- 
ааю. о. ,

Фото І ЗОНЧКОвА (Фото хром іна ЭДТАУ}.
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Жаир кінокомедії став нині «притчею 
во язицех». І, як не дивно, не тому, що 
тут досягнуто значних успіхів. Навпа
ки: справжня кінокомедія інші явище 
таке ж поодиноке, як, скажімо, віршо
ваний роман. На цс справедливо наріка
ють глядачі. Та й не тільки вони. Про 
це говорилося і на всесоюзному форумі 
кінематографістів, який нещодавно від-

Серйозно 
нотне дію

бувся в Москві. Отже, факт лишається 
фактом: кінокомедія торгніть фіаско. А 
чому? Можливо, з часів Пата і ГІаташо- 
на та «Веселик хлоп’ят» перевелися 
справжні артисти з яскраво вираженим 
комедійним амплуа? Ні, заперечить 
глядач: а неперевершепіїй Ільїнськнй, а 
Філіпов, а знаменита трійця — Віцим, 
Моргунов, Нікуліи і т. д.? Не будемо 
заглиблюватися в причини такого яви
ща. Безсумнівно лише одне: кінокоме
дія не виконує свого призначення. А 
це призначення в тому, щоб не тільки 
дошкульно висміювати, а й узагальню
вати та виховувати. Пошлемося 
«Кавказьку полонянку», яка не 
г-— ----------
шого міста. Щодо «норми сміху», ргы<>> г* пл ~ ?
коломний сюжет, побудований на 
тепнйх трюках, не дає з”у- 
глядачеві. Але все-таки фільм 
розчарування. Викликає *г 
медійний елемент в ньому 
Він спрямований невідомо 
для чого, тобто косить 

.жальшій характер. А
(і не тільки в комедії) 
водить банальність.

В цьому зайвий раз

па
. . — так

давно демонструвалася на екранах на-
то 

вона аж завелика в цьому фільмі. Кап- 
і ППМ << >114 __

до- ■ 
знудьгуватися 

і викликає 
тому, що ко- 

знецінепий. 
па кого. і 

відверто розва- 
розважальність 

неминуче сунро-

переглянувши «Сашу-Сашеиьку» (вироб
ництво кіностудії «Білорусьфільм»),

Цей фільм позбавлений навіть тієї по
зитивної якості, що властива «Кавказь
кій полонянці»: дотепної вигадки. Фа
була його красномовно примітивна*, в 
дівчину Сашу закохується хлопчина з за
воду. С.аша видає себе за артистку. На- ф 
справді ж вона за фахом муляр. Розв’я
занню цього ребусу і присвятили свою 
роботу сценарист Л. Вакуловська та ре

жисер - пост а по вник 
В. Четвериков. Чи варто 
підкреслювати, що такий 
задум був заздалегідь 
приречений на невдачу.

Другорядні сюжетні лі
нії і навіть операторська

парашутистамиГанГЄ2«ІСТЬ (’<адрц 3 

~ у 
таеться повільно"^ Нецікаво0 ч“Г,° в 

кадрів зовсім не прив’язані ііл і?«8/10 
і викликають справеллп«А ДО Фа^Ули 
’■*- А скільки тут штамн-ікроідратуваі1: 
міліціонеон й пам-2 а в- всюдисущі 

ЯГ“1- 
гігапп __ і-п». /,анемент обоз язкової
передніх фільмах^ “аМ зиайоме 110 п0-' 

художніх засобів'”1 ж пайпошнРе1,'»,ях 
гротеск. Саме гг1! ЖапРУ комедії - 
крилатою Ці пг рогеск робить комедію 

про ‘Сашу. 
Фантастикою. бо не грунД^Г “а граіІІ 3 
альній основі. Він — саЧтні ЬСЯ "а РЄ* 
е..=1й анкоаа^'-  ̂« 

тавпе. ІІеиоїаио’вжД^'я'в“'“0 П“И‘ 
ДО1 робітниці ар™ і,в Раді- «ода- 
Вдалий обпа ( Сел«зньова.
Ю. Медведев ■ ВІ”чО!іРоба створив 
медійннм обдаруванням1 а помітппм ко> 
тою визначається І,е їх ’ко
мина ж невдачі „ ХСП1Х ^,ІЛЬМУ- Пря- 
проблем, у заданпг?* ДСуТиості Цікавих 
правдоподібності. 1 схем« сюжету, не-.

В- БАЗИЛЕВСЬКИЯ.

S

пересвідчуєшся,



Лй »1 (701) 8 стоір.
• новини

ЕЕ 1IIАЖ-ВЕ ЛЕТЕІІЬ
В другому кварталі ювілейного року колектив Бала< 

хівського вуглерозрізу набагато перевиконав доведе- 
ний план. З випередженням графіку працює і в липні.

Всюди відзначається молодь. Особливо стараються 
хлопці з дільниці, де начальником Е. М. Кривашов. Екі
паж відвально-транспортного мосту, наприклад, тут ве
летнем називають. І не дивно. Колектив щодня цілі 
гори перевертає. В липні понад завдання він вичистив 
близько 80 тисяч кубічних метрів породи.

М. КУДИ БАБА,
БалахІвський вуглерозріз. ‘

• новини нммммнманнвмм

ПРАВО, ШВЕЙНИКИ:
Слухачі принишкли. Зво

рушлива пісня примусила 
згадати тривожні дні війни. 
Та ось Віра Сопільняк І 
Алла Кондратюк почали ве
селу українську «Ой гарна 
я си гарна». Пожвавішали 
обличчя у колишніх бійців,

засвітилися посмішками. 
Тепло зустріли хворі Кіро
воградського госпіта«±а й 
багатьох інших гуртківціз.

Г. ТАРАН, 
член комітету комсо
молу Кіровоградської 
швейної фабрики.

і У Н-І >! 7 —- ------------------------------------ :___І

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ
ПЕРЕДПЛАТА

Відбулося засідання ко
мітету комсомолу заводу 
«Червона зірка». Члени ко
мітету та секретарі цехо
вих комсомольських органі
зацій радилися, як краще 
організувати розповсюд
ження молодіжних видань.

О новини

Член редколегії обласної 
молодіжної газети «Моло
дий комунар» В. Цвях роз
повів присутнім на засідан
ні про плани редакції. Ком
сомольські активісти висло
вили ряд зауважень і по
рад на адресу редакції.

БОЙОВИЙ ПЕРЕКЛИК
ЧЕРВОНИХ ПАСПОРТІВ

Якось, працюючи у фондах му
зею Збройних Сил у Москві, я 
натрапив на цікаву фотографію. 
Обличчя одного молодого гвар
дійця здалося дуже знайомим. 
Пробіг очима підпис. Так і є.. 
Він. Почав перечитувати сторінку 
за сторінкою.

«... За виявлені сміливість і 
відвагу в бою відзначені урядови
ми нагородами майор Боковиков 
і лейтенант Кузьменко.

Екіпажам Боковикова та Кузь- 
менка було поставлено завдання 
прикрити відхід наших частин.

Ворог люто кидався в атаки, 
намагаючись зламати опір тан
кістів. Бій тривав близько трьох 
годин. Незважаючи на багатоіис- 
леиність ворога, танкісти витри
мали натиск, знищили більше сот
ій гітлерівців, виконали постав
лене завдання...»

... Петро якраз чергував, коли 
училище було підняте по триво
зі. «Мабуть, учбова», — поду
мав. Але цього разу Батьківщина 
кликала на бій.

Переправа була розгромлена. 
Командир батальйону майор 
Гришин прийняв рішення форсу
вати річку вбрід. Знялися в небо 
дві червоні ракети. І танки, здо
лавши водяний рубіж, залізним 

' валом покотилися па ворога. Це 
було неподалік села Чорногостьє. 

І Гітлерівці ввели в дію всі свої 
вогневі засоби. У гуркоті гармат, 
рокоті моторів і слова товариша 
поруч не чути. І раптом усе ку
дись зникло, в голові задзвеніло. 
Опритомнівши, побачив, що реш
та екіпажу, загинула. Обережно 
відсунув механіка-водія. поглянув 
у щілину. Напроти, рукою подати, 
з кущів палили дві ворожі гар
мати. і Іатпснув на стартер. Пере
дача, газ. і танк зірвався з місця. 
Петро бачив перед собою тільки 
ті дві гармати. Біля однієї з них 
заметушилися німці, поспішно по
вертаючи ствол у його бік. Та 

А вистрілити не встигли. Танк пі
дім’яв одну гармату з обслугою, 
накинувся на другу.

Так почався нелегкий бойовий 
шлях Петра Боковикова. За цей 
перший бій молодий лейтенант, 

’ відмінник навчання, був нагород
жений орденом Червоної Зірки, 

І який йому вручили І вересня 1941 
року.

Вінка невблаганно сіяла смерть 
та горе. І лише в сіюга (ах зали
шились нетронугими недалекі сон
цесяйні дні. село Боковикове в 
чарівній тайзі Іркутської області, 
його так нарекли на честь першо
го поселевця-декабриста. Не раз, 
йдучи з батьком на полювання 
позі величні кедри, піхти, сосни, 
Петро •> захопленням слухав про 
своїх предків революціонерів. За
кінчив семирічку, педагогічні кур-

си, два роки вчителював у своє
му селі. Потім в Іркутську вчився 
в гірничому технікумі, очолював 
комсомольську організацію. Жив 
за одним правилом: завжди бути 
попереду. І коли в 1937 році ого
лосили комсомольський набір у 
танкові війська, його прізвище од
ним з перших з’явилося в списках 
курсантів Харківського училища.

Та спогади все більше відтісня
ла війка, сповнюючи душу нена
вистю до ворога, який уже увір-

ТРИЧІ 
вос-
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вався на Дон, зміюкою вповзав па 
Кавказ. ,

— Важко було, — згадує Пет
ро Олександрович. — Па той час 
я командував окремим танковим 
батальйоном. Часто виконував 
особливі завдання командування. 
А дружина на той час двічі плака
ла над похоронною...

Помовчав трохи і додав роз
думливо:

— Війна. Всяк буває. Довелося 
п’ять танків змінити. У бою за 
станцію Іщерську захопили 20 во
рожих танків і повернули їх про
ти гітлерівців.

Під тією станцією і закінчилася 
його військова кар’єра, коли танк 
зупинився, охоплений полум’ям. 
ГІетро однією силою волі відкрив 
люк. Підвестися з місця ІІС було 
сил. Чоботи на ньому горіли. Ме- 
ханік-водій і кулеметник були 
вбиті. Заряджаючий вискочив, ки
нувши на ходу: «Я зараз». Хвили
ни тягнулися неймовірно довго. 
Вогонь підбирався все ближче і 
ближче. Страшний біль пронизу
вав все тіло. Слух не ловив голо
сів бою, хоч навкруги, мов у пек
лі. Гітлерівці рвалися на Грозний. 
Там — нафта. Але на дорозі стоя
ли ось такі, як Петро і його друзі. 
Стояли насмерть.

Горів одяг. Душив дим. Знеси
лені пальці тягнулися-до пістоле
та. щоб покінчити з цими страш
ними муками. Та не дотягнулися. 
Петро знепритомнів: Він не чув, 
як піхотинці і заряджаючий ви
тягнули його з машини, як та за 
кілька хвилин зірвалась.

Госпіталь був переповнений.

Години дві Боковиков лежав на 
снігу, доки підійшла черга і по
несли. кудись угору по східцях.

Назустріч біг худорлявий чоло
вік у халаті.

— Куди ви його?
— Та тут десь примостимо...
Лікар досвідченим оком відра

зу визначив стан пораненого і 
різко кинув на ходу:

— Негайно в операційну!
— Вже коли Петро л^жав на 

операційному столі, лікар нахи
лився:

•— Хто такий?
— Майор. Командир окремого 

танкового батальйону.
— Значить, можна говорити

прямо?
— Можна.
— Погані твої справи. Галова 

гангрена. Доведеться ампутувати 
ноги.

— А щоб не ампутувати?
— Ризиковано.
— Давай рискнемо. Жити тре

ба.
І лікар згодився. Сім місяців 

ішла боротьба між життям І 
смертю.

— Бойовий той лікар був, — 
згадує Петро Олександрович. — Я 
йому тоді ще и рекомендацію в 
партію дав/..

Тоді й закінчилась його вій
ськова кар’єра. Але й сьбго.'шіі 
Пегро Олександрович у бойовому 
строю. Вихований комсомолом, за
гартований партією, ’тричі від 
смерті воскреслий, він гіопад усе 
любить життя. Як завідуючий об
ласним партійним архівом, він не 
тільки допомагає багатьом людям 
віднайти, опрацювати і зберегти 
для нащадків історію боротьби І 
звершень, я й сам у лекціях розпо
відає про героїчні дві Великої 
Вітчизняної. Тільки про себе він 
змовчує...

В. ШУРАПОВ.
На фото: праворуч — її. Боно- 

вяков у роки війни.

імрч поціни іи туту: 
тепер у ньому господа
рюють вступники.

Анатолій Дяченко при
був до нашого міста з 
Конотопа, де чотири ро
ки працював робітни
ком на електромеханіч
ному заводі. Запитую, 
що привело хлопця са
ма в педагогічний вуз.

— Працюючи на заво
ді, — говорить Анато
лій, — я у вільний час 
займався гімнастикою, 
добився другого спор
тивного розряду. І не 
лише сам тренувався, а 
й навчав малюків з під
шефної школи. Не можу 
передати, як звик до них. 
Вирішив перекваліфіку
ватися на вчителя фізич
ного виховання. Та про 
це говорити ще рано.

А для Валентини Лит
виненко з Малої Виски 
навчання в педінституті 
стане втіленням її най- 
запозітнішої мрії. Зра
зу ж після закінчення 
Малоаисківської серед
ньої школи № 4 Валя 
прийшла в райком:

— Пошліть працювати 
з піонерами.

їй не треба було «зро
стати» в піонерське жит
тя. Хто ж у школі не 
знав групкомсорга, а по-

тім загонову вожату Ва
лю Литвиненко.

Звичайно, у дівчини, як 
і в інших абітурієнтів, на 
душі неспокійно: екза
мени є екзамени.

— Як добре, — діли
ться Валентина, — що 
викладачі Інституту, крім 
консультацій, організува
ли для нас двотижневі 
підготовчі курси. Багато 
вони дали тим, хто сер
йозно поставився до 
своєї підготовки.

Дійсно, цього року ко
лектив викладачів про
водить набір надзвичай
но організовано. Окрім 
підготовчих курсів, вступ
ники мають змогу пра
цювати в читальному за
лі, користуватися бібліо
текою. Приїжджим не 
треба було шукати квар
тир: на них чекають світ
лі кімнати інститутських 
гуртожитків.

Юнаки і дівчата, для 
яких навчальні аудиторії 
стануть на найближчі чо
тири роки рідним до
мом, вже зараз почина
ють жити неспокійним 
студентським життям. 
Нещодавно еони демон
стрували свої здібності 
на концерті художньої 
самодіяльності.

Та есе ж найбільш хви
лююче для Галі Кузьмін- 
ської і Ліди Таран з Жов
тих Вод, для Валі Тися- 
ченко.з Кривого Рога і 
сотень їх товаришів на
ступило вчора. Перший 
екзамен!

— Який конкурс? Хто 
приймає? — чулися збен
тежені голоси.

До останнього екзаме
не, коли з завмираючими 
серцями вступники бу
дуть шукати в списках 
свої прізвища, ще чима
ло часу. Перед майбутні
ми педагогами багато 
тривог і недоспаних но
чей. Тому хлопці й дів
чата на розлучаються з 
книгами і конспектами.

Ні пуху вам, абітурі
єнти!

В. ШАРІЙ.
м: Кіровоград.

„КосмоС’170и 
у польоті

ЗІ липня в СРСР про
ведено черговий запуск 
штучного супутнії к а 
Землі «Космос-170».

(ТАРС).

Ж-ЯИИІ
0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 2 серпня. Перша прэ< 
грама. 11.00 — Кінопрограма, (Кі
ровоград), 16,50 — Слідами ге • 
роїв роману Фурманова «Зако
лот». Літературна передача. (Таш
кент), 17,10 — «8олика Волга», Ре
портаж з виставки творів худож
ників Поволжя, (Волгоград). 17.40
— До 50-річчя великого Жовтня, 
«На землі Суомі», (М), 18.00 — 
Кіровоградські вісті, 18.15 — Те
лереклама, (Кіровоград), 18.20 —• 
Тиждень Узбецької РСР у Москві, 
Програма Ташкентської телесту
дії. (М). 20.30 — Толеновини. (М), 
21.00 — «Тисяча порад», (К). 21.10 

•— «Ночі боз ночівлі». Новий ху
дожні»! фільм. (К). 22.30 — Спар« 
такіада народів СРСР, Легка атле
тика, (М).

Друга програма. 11.00 — X/. 
дожній фільм «Діло було в Пень
кові». (Дніпропетровськ), 18.00 —• 
Телеаісті, (К). 18.30 — «Чим не< 
безпечна хімічна зброя», (Дніпро
петровськ), 19.00 —• «Тижневі 
пошта», (Дніпропетровськ). 19.00
— Породача для молоді «Глобус», 
(Дніпропетровськ), 20,30 — Тало- 
новини. (М), 21.00 — Тележур
нал «Колос». (Дніпропетровськ), 
21.40 — Любителям класичної му
зики, (Дніпропетровськ),

ЧЕТВЕР, 3 серпня. Перша про
грама. 16.20 — Для дітей, «Торе« 
мок», (Донецьк). 17,00 — Піонер« 
ські вісті, (Львів), 17,30 —■ «Не 
головному напрямку». Репортаж 
(Дніпропетровськ), 17.45 — Тепа« 
вісті. (К), 18,15 — До місячника 
радянсько-в’єтнамської дружби, 
«В країні гримучого неба», Толе« 
фільм. (М). 19.30 — Спартакіада 
народів СРСР. Бокс, (М), 20.30 —• 
Толеновини, (М), 21,00 — До 50« 
річчя Великого Жовтня. Програ« 
ма УТ, присвячена дню Чсрніаоць. 
кої області, (К), 22.00 — Новини 
кіноекрана, (К).

0 ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА. 2 серпня. 11,00 — Ху- 
дожній фільм «Діло було в Поні»-» 
козі», 17.00 — Фільм для дітей, 
ІВ.Іб — Дніпровські новини, 18.30 

•— «Чим нобезпечно хімічна зброя», 
19.00 — сТижнева пошта», 19.30 —• 
Передача для молоді «Глобус»,
20.30 — Телевізійні новини, (М), 
21.00 — Телевізійний журнал «Ко
лос», 21.40 —• Любителям кпасич» 
ної музики. 22,30 — Спартакіада 
народів СРСР, (М),

ЧЕТВЕР, 3 серпня. 16.20 — Для 
дітей. «Теремок». (Донецьк), 
17.00 — Піонерські вісті, (Львів);
17.30 — «На головному напрям
ку». Репортаж, 17.45 — Телевізій
ні вісті. 18.15 — До 50-річчя Во« 
ликого Жовтня. аВолика магіст
раль». 19.30 — Спартакіада наро
дів СРСР, (М). 20.30 — Телевізій
ні новини. (М). 21.00 — До 50« 
річчя Воликого Жовтня. Програма 
УГ, присвячена Чернівецькій об
ласті. 22.00 — Художній фільм 
«Діло було а Пенькові».

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СЕРЕДА, 2 серпня. 10.30 — Те. 

леаізійні нариси. 11.00 — Худож
ній фільм «Гра без правил», 17.00
— Передачі з Одеси. 18.45 — Для
школярів. «На книжковій полиці», 
19.00 — Документальний фільм,
19.25 — Передача з Одеси. 20.30
— Телевізійні новини, (М), 21.00—- 
Художній фільм «Через кладови
ще». 22.20 — Кінохроніка. 23.00—я 
Спартакіада народів СРСР (М).

ЧЕТВЕР, 3 серпня. 10,30 — До. 
кументапьний фільм. 11.00 —
Фільм-спсктакль «Поїзд, який ми 
пам’ятаємо», 16.20 — Для дітей, 
«Теремок», (Донецьк), 17.00 — 
Піонерські вісті. (Львів), 17,30 —• 
«На головному напрямку». Ре
портаж. (Дніпропстрсзсьи), 17.45
— Телевізійні вісті. 18.15 — Кіно, 
породача для дітей. 19.30 — Спар, 
такіада народів СРСР. (М), 20.30— 
Телевізійні новини, (М). 21.00 — 
До 50-річчя Великого Жовтня, 
Програмо УТ, присвячена Черні
вецькій області. 22.00 — Фільм-, 
спектакль «Поїзд, який ми 
пам’ятаємо».

Де іце раз побачити?
У Швейцарії демонстру

ються 12 радянських кіно
фільмів, присвячених 50- 
річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
Глядачі з великим інтере
сом дивляться фільми «Де
путат Балтики*. «Марцеву 
«Комуніст*, «Серце матері» 
та інші.

«Де можна побачити ще 
раз ці фільми?», «Чи не 
можна продовжити їх по
каз?» —- з такими запитан
нями звертаються швейцар
ці до влаштовувачів кіно 
фестивалю,



4 сто»

ДУЕТ КВАСОВ-КОРОЛЬОВ

Друге — шосте 
місця посіли 

Латвійської РСР,

Лй 01 (791)

Треба велике вміння, щоб на тяжкій трасі утриматися о сідлі.

і

вдалося відквитати однії гол.

Городенка 
внйнят и

захоплюючих 
найсильніших 
країни і рес-

Республіки, 
Чехослоаач-

зма-
особливі. Мото-

В неділю до почаїку зеїздів я зустрівся з 
нею. Якраз готувалися до старту чоловіки на 
машинах класу 175 кубічних сантиметрів. Ва
лентина хвилювалась, адже мав вступити в бо
ротьбу і її тренер Євген Корольов. Весь час, 
поки проходили заїзди, дівчина не відривала 
погляду від машини Н9 11. А коли в другому 
І третьому заїздах стелися неполадки з мо
тоциклом Євгена, в неї аж сльози виступили 
на очах. Я розумів стан дівчини, □ тому ні 
про що не розпитував.

Лише пізніше Валентина розповіла про се
бе. Я звернув увагу на її перев’язану руку. 
Виявляється, на тренуванні спортсменка ви
вихнула руку. Так з хворою рукою І вступи- 
яа в змагання. Було тяжко, але дівчина 
впевнено вела машину. В першому колі пер
шого заїзду вона лідиру«, за нею йде ла
тишка Руте Осе. В другому колі кросменка 
з Латвії випереджав Валентину, але україн
ська спортсменка в третьому колі знову ви
ходить наперед. І все ж таки Валентина за
кінчу« перший заїзд шостою. ,

Не менш динамічна боротьба розгорілась 1 
» Другому заїзді. В першому колі Валентина

j Всі прапори

Долгая йде шостою, але потім впевнено об
ходить суперниць І в останньому КОПІ вже 
переслідує лідера Руте Осе.

Третій заїзд для Валентини був невдалим — 
підвело машина. Валентина Долгая вийшла в 
число найсильніших кросменок, зсвоювавши 
шосте місце.

Кілька слів про володарку нешої кришта
левої вази.

Валентині — 21 рік. Вона комсомолка, пра
цю* зварюосльницею на заводі в місті Дні
пропетровську. Займається мотоцикле г- 
ним спортом три роки. Починала в пвтомото- 
клубі, як сама говорить, з «чорної роботи» — 
прала хлопцям майки, чистила мотоцикли. Ма
шин тренери не довіряли,'бо на вигляд бу
ла слабкою, тендітною. I лише згодом Євген 
Корольов звернув увагу на її захоплення тех
нікою, мотоспортом.

1967 рік — урожайний для Валентини. Три 
золоті медалі «зібрала» вона в цьому році: 
дві — на першості республіки І одну — на 
першості країни з багатоборства.

На закінчення нашої розмови Валентина 
гросить передати читачам газети побажання 
великого щастя, успіхів. Тиснучи на прощан
ня руку, вона говорить: «Я зворушена наго
родою вашої газети».

В. ГАНОЦЬИИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

до нас 
у гості

В Москві, Ленінграді 
та інших містах країни 
фінішує IV ювілейна 
Спартакіада народів Ра
дянського Союзу. Аре
ною фінальних змагань 
стала і міжнародна мо
тоциклетна траса Зава- 
дівка, що на околиці Кі
ровограда.

Завадівка не раз була 
свідком 
поєдинків 
гонщиків 
публіки, щорічно на ній 
розігрується традицій
ний приз імені С. М. Кі
рова. Бачила вона і

нічних видів спорту 
вперше включений ді 
програми Спартакіади 
народів Радянського
Союзу. І те, що ця Спар
такіада ювілейна, надало 
змаганням ще більшого 
значення, урочистості і 
святковості.

Присутні на кросових 
гонках неоднораз о в о 
спостерігають і драма
тичні, і комічні події, що 
трапляються на трасі. Так 
було і цього разу вже 
в перший день фіналь
них заїздів. Стартують 
юнаки мотоциклах

Призи чекають господарів.

кросменів міжнародних 
гонок, в яких, крім ра
дянських спортсменів, 
брали участь представ
ники Німецької Демо
кратичної 
Угорщини, 
чини. Але нинішні 
гання 
крос у числі інших тех-

класу 175 кубічних санти
метрів. Кожному нале
жить зробити шість дво
кілометрових кіл. Гонку 
впевнено повів член 
команди Російської Фе
дерації Володимир Вол
ков. До самого фінішу 
він нікому не поступився 
першістю.

Перший заїзд виграно. 
1 якби Володимир до
бився такого ж успіху у 
другому заїзді (бо залік 
проводиться по кращих 
результатах двох заїздів 
з трьох), то доля юного 
чемпіона країни була б 
вирішена. Але коли в 
другому заїзді гонщики 
пройшли перше коло, то 
глядачі не побачили се
ред них юнака на маши
ні з номером 77. На 
старті мотоцикл Володи
мира кілька разів чмих
нув і замовк.

А в третьому заїзді він 
не зміг підтвердити ре
зультат першого і тому 
став володарем лише 
бронзового призу. Ме
даль чемпіона країни за
воював ленінгра д е ц ь 
Павло Рульов, на друге 
місце вийшов товариш 
Волкова по команді Во
лодимир Кавінов. У при
зову шістку увійшли та
кож Повелас КамінСкас, 
Карліс Дрейманіс (Ли
товська РСР) і Вітаутс 
Доніс (Латвійська РСР).

Умови змагань жінок 
такі ж, як і для юнаків: 
шість кіл на мотоциклах 
класу 175 кубічних сан
тиметрів. Гонка склалася 
так, що неодноразова 
чемпіонка і призерка 
Радянського Союзу, май
стер спорту латишка Ру
те Осе була поза конку
ренцією. Вона виграла 
перші два заїзди і стала 
кращою кросмен кою 
країни. Срібло дісталося 
другій представниці Лат
вії Зігриді Грінберга, а 
бронза — Валентині Мі- 
хельсон (РРФСР). Укра
їнські спортсменки Жан
на Рикун і Валентина 
Долгая зайняли п’яте і 
шосте призові місця.

Гонки чоловіків на ма
шинах класу 175 кубічних 
сантиметрів ще раз до
вели, що успіх мотоцик
лістів залежить і від 
ретельної підготовки тех
ніки. Саме з-за недопіків 
у цій справі невдача спіт
кала досвідчених україн
ських кросменів—майст
ра спорту Євгена Коро- 
льова і кандидата в май
стри Володимира Овчин
никова.

Корольов очолював

трасі затримала машина, 
і він перед фінішем про
пустив уперед чотирьох 
суперників на чолі з 
представником команди 
Російської Федера ц і і 
Сергієм Набіуліним.

Отже, все вирішувало
ся в останньому заїзді. 
Його впевнено провів 
Романов. На цей раз Ко
рольов і Овчинников не 
вчинили лідерові серйоз
ного оцрру. На сьомому 
колі вони відстали від 
нього на ціле коло, а в 
результаті навіть не по
трапили в число призе
рів. Тут шістьма найсиль- 
нішими були Юрій Ро
манов, Агрис Чика (Лат
війська РСР), москвич 
Єегєн Михайлов, Анато
лій Шиванов (РРФСР), 
Яніс Мелдеріс і Арвіц 
Дирба (Латвійська РСР).

Захоплюючими були 
заїзди на мотоциклах 
класу 350 кубічних сан
тиметрів. Адже в них 
взяли участь чемпіон сві
ту 1965 року, заслуже
ний майстер спорту мос
квич Віктор Арбеков, ві
домі гонщики майстри 
спорту Гунар Драугс, 
Андріс Клявіньш, Леонід 
Шинкаренко та багато 
інших.

уге не впав на дистанції 
вже на першому колі. 
На фініш першим при
йшов Арбеков.

З початку третього за
їзду і до кінця його не
змінним лідером був Ар
беков, а Драугс пересік 
фінішну стрічку другим. 
Так і стали вони волода
рями золотої та срібної 
медалей. Бронзу одер
жав Юрій Мат в є є в 
(РРФСР), місця з четвер
того по шосте зайняли 
Клявіньш, естонець Су- 
лев Саар і українець 
Леонід Шинкаренко.

Фінальні змагання IV 
ювілейної Спартакіади 
народів СРСР з мотокро
су закінчено. В урочистій 
обстановці голова орга
нізаційного комітету по 
проведенню змагань, за
ступник голови Кірово
градської міської Ради 
депутатів трудящих т. Ка- 
теринчук, головний суд
дя змагань суддя всесо
юзної категорії т. Кед
ров вручили медалі і 
дипломи переможцям 
Спартакіади.

В командному заліку 
ними стали спортсмени 
Москви, 
призові 
команди

Золоті призери мотокросу (зліва направо): Віктор АРБЕКОВ (Москва), Пасло РУЛЬОВ 
ІЛенінгрсд), Руто ОСЕ (Латвія) І Юрій РОМАНОВ (Москоа|.

Ще в суботу стали відомі переможці фіна
лу мотокросу серед жінок. Наймолодшою з 
них виявилася першорозрядниця Валентина 
Долгая з Дніпропетровська. Вона й одержала 
кришталеву вазу — приз «Молодого комуна-

І/ ПАЩА АДРЕСА і телефони

**» Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре 
?аря — 45-35, відділів ■== 45-36.

БК 00416.

Приз „Молодого комунара“ 
у Валентини ДОЛГОІ

гонку перші три кола 
першого заїзду. Але на 
четвертому колі підвела 
машина і лідером став 
москвич Юрій Романов. 
Корольов фінішував ли
ше шостим. Майже так 
само почався й другий 
заїзд. Зі старту знову по
вів Корольов. Проте ли
ше два кола, бо на тре
тьому з-за неполадок у 
мотоциклі він зовсім зі
йшов з траси. Таке ж 
припало й на долю Ро
манова, якого бачили по
переду до десятого ко
ла (у чоловіків дистанція 
становила 12 кіл — 24 кі
лометри). Лише на одне 
коло в лідери вирвався 
Овчинников. Та й його на

Боротьба за титул чем
піона ювілейної Спарта
кіади тут точилася в ос
новному між Арбековим 
і Драугсом. Спортсмен 
із Латвії виграв перший 
заїзд, так і не давши 
Арбекову, який ішов дру
гим, обійти себе. Хто 
знає, як закінчився б на
ступний заїзд, якби Дра-

Російської Федер а ц і і, 
України, Ленінграда та 
Грузинської РСР.

Серед юнаків команд
ні місця розподілилися 
так: РРФСР, Українська 
РСР, Грузинська РСР, 
Латвійська РСР, Москва, 
Литовська РСР.

М. РОДОХЛЄБ.

Індекс 01197,

«МОЛОДОИ КОММУНАР» 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

Обком ЛКСМУ уста
новив приз наймолодшо
му кросмсну — членові 
збірної команди України. 
Його володарем став 
наш земляк, токар Олек
сандрійського рудоре
монтного заводу Воло
димир Сушин.

Фото В. Ковпака.

□ ПЕРШИХ ХВИЛИН гості зробили заявку на 
м реванш за поразку в першому колі.

Склалося враження, що вони доб’ються сво
го, бо деякий час м яч майже не покидав штраф
ного майданчика кіровоградців. Але потім госпо
дарі поля освоїлися з обстановкою і перевели гру 
в більш спокійне русло. Встановилася рівнова
га, в якій шанси на взяття воріт зрівнялися.

Однак першою це зробила «Зірка», коли удар

ЦілимиКвасова па 29-й
ХВИЛИНІ ДОСЯҐ ЦІЛІ. 
А в другому тай
мі Корольов при
мусив г 
знову
м яч з сітки воріт. Через чотири хвилини Снітку 
вдалося відквитати один гол У
сов -Кор^в.грі добрс »ІАЗигавс» дуст Ква- 

• ІНШІ матчі 23-ґо туру закінчилися так: «Шич- 
’гп Локом°™в> (Вінниця) - К і, «Волга» 
(X " ~ ’ <КаРпатп» ~ 0:3, «Локомотив»

} "7,/ «Металург» (Запоріжжя) - 0:1, 
(Лі н н? ~ (!Аалі,1п,) ~ «Металіст» — ();0, СКЛ

(О7есл- 0:0~ 0:0’ <МеТаЛУрт 

табч111|1а%^СПС*) Иа СЬ0М0МУ місці в турнірній 
«Локомотивом»’ В°"’ Зусгр™«“ з калузьким

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
ьв. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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