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но четвертій тваринницькій фермі колгоспу Імені Горькою 
лн 400

Протягом кількох днів
Добропеличківського району силосують кукурудзу. За цей час покладено в кургани більш 
тонн соковитого корму.

Для успішного проведення цІ«Т роСоти виділено два силосозбиральні комбайни, чотири 
Сбтомашиии, два важних трактори. \

Відзначаються старанною працею на силосуванні комсомольці Володимир ПОЛІЩУК та Катерина 
ЧАБАНЕНКО. Фото П. ОЛІЙНИКА.

ЛІТОПИСЦІ
жнивного поля

У Новоукраїнському районі створено кореспон
дентський пост «Молодого комунара». Пропопує- 
мо читачам матеріал члена цього поста, завідую- 

™ чого організаційним відділом райкому комсомолу 
Миколи Макарова.

ТО ЖЕ ТАК ПОВЕЛОСЯ, що 
поруч з героями йдуть 

літописці. Ось і на цей раз: 
вийшли в поле хлібороби, а 
разом з ними — редколегії 
стіннівок. Зокрема, в кол
госпі імені Жданова, де ре
дактором стінгазети «За 
врожай» секретар комсо
мольської організації Вік
тор Волохов, редколегія 
працює поряд з комбайна
ми, що збирають урожай 
груповим /методом. Тут же, 
в кінці загінки, на спеціаль
ному щиті вивішуються стін
нівки, блискавки, матеріали 
«Комсомольського прожек
тора».

Літописців звикли нази
вати безсторонніми. Та літо
писці жнивного поля не та
кі. Вони активно допомага
ють жниварям, пропагуючи 
передовий досвід, викри
ваючи недоліки. Ось і в 
останньому номері редколе
гія тепло розповіло про мо
лодого комбайнера комсо
мольця Миколу Насипайка, 
який добре підготував ком
байна до роботи і збирає 
урожай швидко, без втрат.

Слід підкреслити, що га
зету «За врожай» випускає 
не сам редактор, як це ін
коли трапляється, а редко
легія, до якої входить ра
дист колгоспу Петро Гор-

дієнко, помічник бригадира 
тракторної бригади Михай
ло Поплавський, зоотехнік 
Лідія Новацька, агроном 
Андрій Цигульський, кол
госпник Петро Севастьянов. 
Тому газета всебічно ви
світлює життя колгоспу. По
ряд з радісними повідом
леннями про перевиконан
ня норм чи плану, на її сто
рінках знайдете переконли
ву і своєчасну критику не
доліків. Ще хліба й не по
ловіли, а газета забила три
вогу, що комбайнери І. Во
лошин, О.
Я. Іщенко, 
О. Сергеев 
МОНТ І 
бригаді 
посіви просапних бур’яна
ми — дісталося бригадиру.

Редколегія систематично 
розповідає про життя моло
ді. Про комсомольців-меха- 
нізаторів Зіну Цис, Валенти
ну Воленко, Миколу Воло
шина та про багатьох інших 
молодих колгоспників і про 
їх трудові здобутки газета 
вже повідала 
чам.

Не меншою 
бойовитістю 
«Комсомолець», 
дить у колгоспі імені Дзер- 
жинського, сатирична газе
та «Крокодил

Одарченко,
Б. Сивороткін, 
затягують ре- 

комбайнів.
і почали

У п’ятій 
заростати

своїм чита-

діловитістю і 
відзначається 

що вихо-

ХТО ЗДОБУДЕ

КРАЩІ ЖЕНЦІ
Григорій ДЕМЧЕНКО з колгоспу «За

повіт Ілліча» Олександрійського району 
скосив 313 гектарів, намолотив 7485 
центнерів зерна.

Петро СОЛОД з колгоспу «Росія» 
Олександрійського району — 196 гекта
рів, 6307 центнерів.

Віктор ФІЩЕНКО з колгоспу імені

ІДОМКИ
ЗАМІСТЬ ДЕРЕВА - 

АРБОЛІТ

Продукція Кремгесів
ського лісозаводу давно 
відома за межами нашої 
області. Особливо — пе
ресувні дерев’яні буди
ночки. Це житло завжди 
було в нагоді тим, хто 
перший приїжджав на 
новобудови. Недавно па 

В підприємстві освоєно ви- 
I пуск арболітових буди- 
I ночків. Вони красивіші, 
І зручніші у виготовленні 

і дешевші.

госпу» в артілі імені Пар
хоменка.

Зараз всі стінгазети на
магаються бути якомога 
оперативнішими, адже в пе
ріод жнив дієвість виступів 
у прямій залежності від 
оперативності.

Взяти хсч би такий прик
лад. У колгоспі «Дружба» 
молодий комбайнер кому
ніст Іван Чабан зі своїм 
помічником - комсомольцем 
братом Миколою на 21 лип
ня зібрали 226 гектарів хлі
бів і намолотили 5595 цент
нерів зерна. Про це відра
зу повідомила стіннівка в 
тракторній бригаді, на току. 
І ця розповідь про передо
вий екіпаж відіграла певну 
мобілізуючу роль. А' якби 
газета виступила через 
два чи три дні, то цифра 
226 гектарів була б уже за
старілою, а розповідь 
старанність 
одержалася б 
переконливою.

Редколегії газет 
ляють багато узаги не тіль
ки висвітленню змагання 
жниварів, а й охороні вро
жаю, доставці його на 
приймальні пункти. Ці пи
тання знаходяться також 
під постійним контролем 
«прожектористів». Районний 
штаб «Комсомольського 
прожектора» разом з пра
цівниками міліції проводить 
нічні рейди-перевірки. Ма
теріали рейдів оперативно 
висвітлюються у вікнах 
«Комсомольського прожек
тора», обговорюються з 
комсомольськими ективіс- 
тами.

ДАРУНОК ЗЕМЛЯКА

Василь Кіндратович 
Зінов’єв, підполковник у 
відставці, знає не тільки 
військову справу, а її 
уміє примусити вогонь 
бути художником. У 
вільний час Зінов’єв ви
готовляє портрети і кар
тини випалюванням на 
дереві. П'ять таких порт
ретів героїв громадян
ської війни — М. В. 
Фруїізс, В. В. Боженка, 
М. О. Щорса, М. Я. 

І Пархоменка та Г. І. І\о- 
[товського —художник- 
I аматор (зараз він живе у 
І Києві) подарував своїм 
землякам - кіровог рад
цям. Ці портрети експо
нуватимуться в обласно
му краєзнавчому музеї.

іде по кол-

про
комба й н е р а 

не такою

приді-

М. МАКАРОВ, 
завідуючий оргвідді
лом ра Якому Л КСМ У.

ВИМПЕЛ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»?

XXII з’їзду Добровеличківського райо
ну — 281 гектар, 7190 центнерів.

Петро АЛЕКСАНДРОВ з колгоспу 
«Іскра» Новгородківського району, — 
252 гектари, 5364 центнери.

Микола ЄФІМОВ з колгоспу «Іскра» 
Новгородківського району — 246 гек
тарів, 5231 центнер.

Анатолій ПАТКОВСЬКИЙ з колгоспу 
імені Жданова Компаніївсьиого райо
ну — 232 гектари, 4232 центнери.

763.000 
внесок 
ників 
Ш.ИНИ.

тонн хліба—-ювілейні«й 
КОЛГОСПНИКІВ І робііт- 

радгосггів Кіровограде

Здійснюючи економічні заходи, вироблені берез
невим (1965 р.| Пленумом ЦК КПРС, і розгорнутім* 
наполегливу боротьбу за збільшення виробництв* 
сільськогосподарських продуктів, трудівники СІЛЬСЬ
КОГО господарства Кіровоградської області достр«сн<о- 
во виконали план продажу зерна державі. На хп»йбе- 
приймальні пункти здано 763 тисячі тонн хліба — 
план-замовлення по пшениці перевиконано на 1146 ти* 
сяч тонн. Продаж хліба понад план триває.

Організовано ведуть хлібозаготівлі трудівники жял- 
госпів і радгоспів Олександрійського, Кіровоградсь
кого, Маловисківського, Знам’янського, Новгорохцпів- 
ського, Долинського, Оленсандрівського, Петржп:ькс- 
го, Онуфріївського, Кремгесівського і Бобринецьаиог® 
районів, господарства яких продали вже значну нень» 
кість хліба понад встановлений план.

Колгосп імені Ульянова Новгородківського райніюг 
продав державі 5750 тонн зерна при плані 355С тем., 
імені 17-ї партконференції Маловисківського ряжс- 
ну — 2589 тонн при плані 1200 тонн, «Росіяв Олием- 
сандрійського району — 2655 тонн при ппа*>і 1165® 
тонн, імені Жовтневої перемоги Петрівсьиого раже
ну — 2660 тонн при плані 1800 тонн.

Колгоспи і радгоспи області забезпечують себе на
сінням кращих районованих сортів, виділяють зеефмо 
для оплати праці, створюють фуражні та інші фоянди.

Механізатори області, наслідуючи приклад бржгади» 
знатного механізатора О. В. Гіталова, високоефемгімг" 
но використовують техніку на збиранні врожаю, ц«» 
дало можливість в комплексі провадити підготгсіпмту 
грунту під озимину, заготівлю кормів, дбайливе» до
глядати посіви кукурудзи, цукрових буряків, соняш
нику, овочів та інших культур.

Партійні організації колгосів і радгоспів, оргавніїу- 
вавши широку пропаганду Тез ЦК КПРС «54) рммі* 
Великої Жовтневої соціалістичної революції», «лігов- ( 
мовують зусилля трудівників села на успішне вшиє- ' 
нання взятих на ювілейний рік соціалістичних хобе- 
в'язань.
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забув
звати
І як

Кажуть, що екзаме
ни — це лотерея. Виграє 
той, хто від природи ве
зучий. Але 1 серпня хви
люються всі: і «щаслив
ці», і «невезучі» (звісно, 
якщо еони вступають у 
технікуми чи вузи).

Абітурієнтів легко роз
пізнати, особливо в цей 
день. Кожен з книжкою, 
конспектом (у дізчат, 
певна річ, і люстерко, 
але воно десь аж на дні 
сумки, під тими ж таки 
конспектами).

Коли ж підійдеш до 
«храму науки», абітурієн
ти яскравіше показують 
свої особливості. Вони 
заклопотані, 'здебільшого 
поодинці лічать кроки. 
Хвилювання приховати 
важко. Не один юнак у 
цей день запалив першу 
цигарку. Кажуть, що це 
заспокійливо діє на нер
вову систему.

Але найцікавіше ведуть 
себе батьки. Не сидиться 
в цей день удома, і во
ни прийшли «поболіти». 
Он дбайливо мама на хо
ду запихає дочці бутер
брод і наназує: «Тільки 
не хвилюйся». Чийсь та
то жадібно зустрічає

Інститут сільськогосподарського машинобудування — 
вий кіровоградськнн вуз.

«сто В. КОВПлНЛ.

не

ен
на 
де

кожного, хто виходить 
уже з результатом.

Люду. Агаркову 
стрічає ніхто. їй навіть ні 
з ким поділитися своєю 
радістю. Вона прямо з 
аудиторії Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машино
будування, склавши 
замен з фізики, йде 
«Червону зірку», 
чекають подруги.

— П’ять! — підніме 
вона п’ятірню і розкаже 
зацікавленим, як розпо
відала про теплотворну 
здатність палива і як 
екзаменатор був задово
лений її глибокою відпо

віддю;
Сергій Білохвостов з 

радості, що одержав теж 
п’ятірку, забув навіть 
своє прізвище і на запи
тання розгублено ткнув 
пальцем в екзаменацій
ний лист.

Першого серпня в Кі
ровоградському інституті

сільськогосподарськії о~ч> 
машинобудування зда
вало екзамени 660 пото
вім. Одні — фізоду,, Іьий 
математику, мову, німі ю. 
Екзамени ще будут ь трхе- 
вати до 17 серпня.

Але Володимира Тарга
на — інженера внісіобічм- 
чо-технічного від..ді т. у 
тресту «Кіровограду преам
бул», Івана Воротпйя — 
головного інженермі НЬ- 
вомиргородського с иь- 
госпуправління І Гетра 
Мельника з Чернєжї а>*е 
можна поздоровити. ї» 
зарахували на птериаий 
курс загально-техіг-іічжсіго 
факультету без єцрагміе- 
нів, як учасників ЗВфм**'СІ 
Вітчизняно» війн*» і •від
мінників навчанню. Во-и> 
будуть навчатися» '5‘єз 
відриву ВІД виробний -ей.

Г. ПРОКОПЕ НКО. 
спецкор «МоЛОНійГО 
комунара».
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ДО РАДЯНСЬКОЇ
МОЛОДІ

Ми, учасники міжнародної зустрічі 
молоді □ Ленінграді, присвяченої 50-річ- 
чю Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, шлемо всім юнакам і дів
чатам Радянського Союзу наші щирі, 
дружні привітання і висловлюємо по
дяку за виявлений нам прийом, за на
дану можливість побачити й оцінити 
радянську дійсність, життя радянської 
молоді.

Велика Жовтнева соціалістична рево
люція, здійснена під керівництвом В. І. 
Леніна, була подією величезного істо
ричного значення. Вона не тільки по
трясла і докорінно змінила колишню 
царську Росію, але й зробила винятко
во важливий вплив на весь хід історич
ного розвитку. Ось чому таке велике 
число молодіжних організацій з різних 
країн і континентів, які представляють 
різні сили, течії і напрями, відгукну
лось на ваше запрошення приїхати 
в СРСР.

Незважаючи на відмінності в наших 
переконаннях, політичній та ідеологіч
ній приналежності, ми заявляємо вам, 
що перетворення, здійснені у вашій 
країні, шлях, пройдений вашими народа
ми за ці п'ятдесят років, справляють 
на всіх, і особливо на молоде поколін
ня різних країн, величезне враження.

Робітники, селяни і солдати, які вста
новили в жовтні 1917 року владу тру
дящих і визволили народи, пригноблю
вані царизмом, відкрили шлях до еко
номічних, соціальних і культурних пере
творень, 50-річний підсумок яких оче
видний для всіх.

Колишня царська Росія, одна з най
більш відсталих і економічно слабороз
винутих країн, де більшість терпіла від

ЗВЕРНЕННЯ
учасників міжнародної 
зустрічі молоді, 
присвяченої 50-річчю 
Великої Жовтневої 
соціалістичної революції
неписьменності, злиднів і голоду, де 
суспільні відносини багато в чому мали 
напівфеодальний характер, стала тепер 
передовою державою з могутньою еко
номікою, багато галузей якої перебува
ють на найвищому рівні розвитку нау
кових знань і технічної творчості.

Ми знаємо, що всього цього було до
сягнуто за дуже короткий з історичної 
точки зору строк, особливо якщо вра
хувати розруху і злигодні, які принес
ли вашій країні довгі роки нав’язаних 
вам воєн.

Ми ніколи не забудемо тих тяжких 
жертв, я тих ваш народ, ваша молодь 
зазнали в боротьбі проти фашизму за 
свободу народів, саме Радянський Союз 
і боротьба його героїчного народу були 
основним фактором перемоги над цим 
ворогом людства. Ми не забудемо імен 
молодих радянських героїв, які в роки 
другої світової війни віддали своє жит
тя в ім’я миру і гуманізму.

Сьогодні ми відзначаємо величезний 
прогрес, досягнутий в усіх галузях ви
робництва, в духовному і матеріально
му житті радянських людей. Суспільні 
відносини, які склалися у вашій країні, 
дають трудящим впевненість у своєму 
майбутньому, гарантують їх від безро
біття і злиднів, показують, як задово
лення інтересів і потреб кожного зв’я
зане з прогресом усього суспільства. Це 
в першу чергу стосується молоді, яка 
користується у вашій країні особливою 
увагою.

Жовтнева революція відкрила перед 
молодим поколінням СРСР усі можли
вості для активної участі в різних сфе
рах суспільного життя.

Побудова соціалізму в СРСР гаранту
вала молоді права, за які їх ровесники 
в інших країнах ще повинні вести напо
легливу боротьбу: право на працю, на 
здобуття професії, на навчання — шля
хом справжньої демократизації осві
ти, — на рівну оплату праці молоді, пра
во на відпочинок, на доступ до культу
ри і спорту.

Сучасна радянська молодь має ще 
розв’язати багато складних завдань, ос
кільки вона першою прокладає шлях до 
побудови нового суспільства. Викори
стовуючи досягнення попередніх поко
лінь, віддаючи всю свою енергію, та
лант і знання, вона разом з народом 
бере участь в їх розв’язанні.

У Радянському Союзі є найбільше 
число молодих вчених і спеціалістів в 
усіх галузях. Це країна, яка відкрила 
шлях до підкорення космосу. Перший 

космонавт в історії людства Юрій Гага- 
рін є громадянином вашої країни.

Численні народи, що населяють вашу 
країну, добилися великих успіхів у своє
му економічному і суспільному розвит
ку, зберігаючи, розвиваючи і збагачую
чи свої національні риси, свою культу
ру і свою мову.

Жовтнева революція відкрила шлях 
до будівництва суспільства, яке грун
тується на нових виробничих відноси
нах. Вперше в історії виникла і розви
нулась держава нового типу. Пригноб
лені народи всього світу побачили в ній 
перспективу і свого визволення.

Загибель царської імперії і зруйну
вання старого суспільного ладу, який 
грунтувався на пригнобленні та експлуа
тації, відкрили шлях до великих полі
тичних, економічних і соціальних змін, 
що характеризують нашу епоху.

Нова суспільна система молодої Ра
дянської держави і її досвід приверта
ють до себе широкі маси трудящих 
усього світу, народи, які ведуть націо
нально-визвольну боротьбу в Азії, Аф
риці і Латинській Америці, які праг
нуть визволитись від колоніальної ек
сплуатації, в короткі строки подолати 
відсталість, що дісталася молодим неза
лежним державам у спадщину від ко
лоніалізму.

Сьогодні вже цілий ряд країн Європи, 
Азії, Африки і Латинської Америки, збе
рігаючи властиві їм особливості, буду
ють нове життя, соціалізм, йдучи по 
шляху, який вперше відкрили народи 
Радянського Союзу. Значне число кра
їн, які недавно визволились, заявляють, 
маючи на увазі досвід Радянського Со
юзу та інших соціалістичних країн, що 
вони обрали перспективою свого роз
витку соціалізм. Ці країни відіграють по
стійно зростаючу роль і роблять вели
кий вплив на міжнародні відносини.

Своїм першим зовнішньополітичним 
актом молода Радянська держава про
голосила прагнення до миру, виступив
ши за позажання суверенітету і неза
лежності всіх народів, великих і малих, 
за їх рівність.

Нині ми є свідками надзвичайно ши
роких дружніх зв’язків радянської мо
лоді з юнацтвом та його організаціями 
в усьому світі. Це ще раз підтверджує 
присутність тут, у Ленінграді, всіх нас, 
представників молоді найрізноманітні
ших напрямів: молодих комуністів, мо
лодих соціалістів, молоді національно- 
визвольних рухів, національних моло
діжних організацій країн, що недавно 
здобули незалежність, молодих христи
ян, молоді, яка зазнає у своїх країнах 
антидемократичних, фашистських або ра
систських репресій.

Ось чому присутні тут учасники зу
стрічі відзначають винятково важливу 
роль, яку відіграє ваша країна у міжна
родних відносинах і конкретний вклад, 
що його вносить радянська молодь і 
молодь інших соціалістичних країн у 
здійснення благородних цілей захисту 
миру і свободи.

Учасники зустрічі, що виступали, ви
словили свою солідарність з молодими 
в’єтнамськими героями, які, незважаю
чи на щоденні бомбардування і злочи
ни, що їх чинять американські імперіа
лісти проти їх народу, рішуче борються 
за поважання їх основних національних 
прав: незалежність, суверенітет, єдність 
і територіальну цілісність, і які кори
стуються цінною допомогою радянської 
молоді, молоді соціалістичних країн і 
всієї прогресивної молоді світу. В’єт
намські друзі висловили свою подяку 
за цю широку міжнародну солідарність.

Аналогічні висловлювання ми чули і 
від молоді арабських країн, зокрема від 
молодих палестинців, молоді Анголи, 
Мозамбіку і Гвінеї — Біссао, яка боре
ться проти португальського колоніаліз
му, від молоді африканських країн, що 
бореться проти расизму, від молоді Ку
би і волелюбних юнаків і дівчат інших 
країн Латинської Америки, а також від 
молоді країн Африки і Азії, які розви
ваються, молоді Іспанії, Португалії і 
Греції.

Разом з вами, дорогі радянські друзі, 
ми висловлюємо нашу солідарність з 
усіма борцями за свободу і демокра
тію, які ведуть мужню боротьбу проти 
сил несправедливості, агресії, колоні
ального та імперіалістичного пану
вання.

Радянські юнаки і дівчата!
Ми висловлюємо захоплення вашими 

досягненнями і підтверджуємо нашу 
палку дружбу і щиру симпатію до вас 
і до всього радянського народу у зв’яз
ку з 50-ршчям Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Ми бажаємо вам нових успіхів у бу
дівництві квітучого і щасливого майбут
нього у вашій прекрасній країні.

ЄДИНА 
РОДИНА

ГРУЗИНСЬКА *СР. Вінарі 
Сіулуїія зараз двадцять 

чотири — стільки ж було >' 
батькові, колії він пішов на 
фронт. Важким був час — 
жінки аула одна за одні«» 
одягали чорні плаття. Кетован, 
жінка Григола Схулухія, че
кала дитини. Вона мріяла: чо
ловік прийде з фронту, спи- 
та<:

— Він арії Хто це! Хлопчик
чи дівчмнкаї

Тон П І назвали 
Але Григол не 

Жмзцем спалили 

— Віиарі. 
повернувся, 

гітлерівці

ДВА
ГЕРОЇ
відважного радянського сол
дата. Посмертно оін був 
удостоєний звання Героя Ра
дянського Союзу.

Дочка Героя повинна бути 
першою всюди. ЦІ слова сво- 
сї матері добре залам ятала 
Вінарі. В школі вона — кра
ща учениця. В полі, на чай
них плантаціях — завжди по
переду. Полюбила професію 
землероба юна мінгрелка І 
після закінчення десятирічки 
пішла працюзати □ колгосп, 
який носить ім’я її батька, Ге
роя Радянського Союзу Гри- 
гола Схулухія. Наполеглива 
дівчина досягла віртуозної тех
ніки на збиранні ніжних чай

1 ІНТЕРВ‘Ю
Від променів сонця примружилось 

місто.
Дерева колишуть задуму свою.
А я, захопивши блокнот журналіста, 
Спішу до заводу, щоб взять інтерв ю. 
В монтера, що вийшов у трудну 

дорогу, —
Про те, як працює її навчається він... 
Квартали.

Бульвар.
І заводу старого

Хвилює, як музика, гук-передзвіи. 
На цьому заводі колись у напрузі 
Минали й мої комсомольські літа, 
Ще й нині в цехах тут зустрінуться 

друзі,
І кожен пізнає мене й привіта.
І ось до високої брами підходжу. - 
Протяжний гудок обізвався — обід. 
Вій наче вітання рукам переможним— 
Отим, що в шуканнях оновлюють 

світ.
Хлопчину зустрів я, хоч, правда, не 

скоро.
Сидів у майстерні він біля стола.
На мене поглянув, сказати б, суворо, 
І знов — до конспекта.

З крутого чола 
Не збігла задуми глибокої риска. 
Вітання моє ущасливив кивком.
І знов нахилився над зошитом низько. 
По формулах бачу:

Ньютонів біном.
---

Л^ВІДОК Жовтневого 
штурму Зимового — 

Двірцева площа — ми
нулої неділі проводжала 
учасників III Всесоюзно
го зльоту комсомольців 
і молоді по місцях рево
люційної, бойової і тру
дової слави радянського 
народу, присвяченого 
50-річчю Великої Жовтне-

за кращу організацію по
шуку слідопитів народно
го подвигу серед колек
тивів промислових під
приємств одержав Ор- 
джонікідзевський райком 
комсомолу міста Запо
ріжжя, який представля
ли клуби «Запорізька 
Січ» (завод «Запоріж- 
сталь») і «Горизонт»

ПОХІД ТРИВАЄ
вої соціалістичної рево
люції. Зліт закінчився. 

Прощаючись у Ленін
граді з комсомольцями і 
молоддю, Маршал Радян
ського Союзу І. С. Ко- 
нєв побажав їм, щоб де
віз «Ніхто не забутий і 
ніщо не забуто» і надалі 
залишався вірним компа
сом в походах молодих. 
І хіба не символічно, що 
в цей день закриття зльо
ту стартувала естафета — 
«Комсомол — Жовтню», 
яка обійде всі області на
шої Батьківщини.

Підбито підсумки річ
ної роботи червоних слі
допитів. Кращі загони й 
організації одержали 
премії і дипломи. Серед 
переможців є і посланці 
України. Першу премію

(«Дніпроспецсталь»),
Не відстала від горо

дян і сільська молодь 
області. За найкращу 
організацію і найзмістов- 
ніший похід, проведений 
в сільській місцевості, 
першою премією наго
роджено тури с т с ь к и й 
клуб Вільнянського райо
ну Запорізької області.

Навесні цього року ба
гато газет України пові
домили про любитель
ський фільм кіностудії 
Дніпропетровського гір
ничого інституту «Галка- 
професор». На зльоті в 
Ленінграді цей фільм- 
повість про 19-річну під
пільницю Галину Андру- 
сен<о, яка по-геройськи 
загинула в боротьбі з 
фашистами, — був уДО-

них листочків. Слава про неї 
переступила через білосніжні 
вершини Кавказького хребта. 
Вінарі Схулухія виявилась гід
ною пам’яті свого батька 
їй присвоено звання Героя 
Соціалістичної Праці. Так о 
сім’ї Схулухія стало два ге
рої — батько І дочка.

Вінарі хоче опануаати другу 
спеціальність — водія підрі- 
зочної машини (фото внизу).

Мрія дівчини — закінчити 
інститут І стати агрономом у 
рідному колгоспі.

На околиці старого селища 
Рухи височить стара кріпость, 
ніби символ відважних людей. 
Тільки о одному Зугдидському 
районі сім Героїв Радянського 
Союзу.

Цей пам’ятник (фото вгори 
одному з них, Григолу Схулу
хія. Ніякі муки не зломили во
лю мужньої людини, яка за
гинула о полум’ї.

І тиша навколо, як в лісі, де трави 
Заснули під тінями білих беріз, 
Здається, що десь тут Ньютон 

кучерявий 
З вершини премудрості дивиться вниз. 
Рішай, ніби каже, знаходь таємниці, 
Науку і працю єднай і веди... 
Задумався хлопець: ввижались 

жар-птиці.. 
Ну, певно ж, я марно приходив сюди. 
І тут кадровик, що стояв собі обіч, 
Мене поманив, і ша вухо сказав: 
— Майбутній Курчатов! У звуженій

робі, — 
Зате жартівник і душею козак. 
Та тільки, будь ласка, його не 

тривожте: 
Замислився глибоко хлопець якраз. 
Нову таємницю відкрити він зможе, 
Для того, щоб завтра порадувать 

нас... 
Ну, що ж, я обиди ніскільки не маю, 
Хоча й повертаю з заводу ні з чим, 
І радісну думку у серці ховаю: 
Було б у нас більше таких-от

хлопчин, 
Які не промовлять даремно ні слова, 
Шукаючи щастя підкову свою 
И, знайшовши нарешті, відкажуть:

«Готово- 
Тепер можу дати для вас інтерв'ю...» 
А місто буяло у дивному дзвоні, 
І віти хитали співучі вітри. 
Пропахлі металом юначі долоні, 
Здавалося, сонце схиляли згори.

Наум ДОБР1Н. 
м. Кіровоград.

стоєний першої премії.
Друга премія за най

краще висвітлення герої
ки та її пропаганди в 
пресі вручена редакції 
газети «Комсомольское 
знамя» (орган ЦК 
ЛКСМУ), яка організува
ла і провела походи по 
слідах Першої Кінної 
Армії, від Путивля до 
Карпат, по ударних будо
вах комсомолу. Других 
премій удостоїлись пер
ша київська гвардійська 
бригада червоних слідо- 
2ИТ.!В‘ створена на базі 
71-1 школи, комсомоль
ська організація м. Кане
ва, організатори музею 
одеських катакомб.

Дипломом Централь
ного штабу походу 
нагороджено у к р а ї н- 
ський комсомол за най
кращу організацію похо
ду і велику масовість.

Виступаючи перед 
учасниками III Всесоюз
ного зльоту, перший сек
ретар цк комсомолу 

країни Ю. Н. Єльченко 
запропонував провести 
черговий Всес о ю з н и й 
зліт в одному 3 міст-ге- 
Р°ів нашої республіки.

В. ДУБІЛЬ, 
спец. кор. РАТАУ.

м. Леніїм-рад
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Комсомольська слава України
Експедиція журналу 
„Дніпро п на честь 
50-річчя ВЛКСМ

Бюро ЦК ЛКСМУ схвалило 
пропозицію редакції журналу 
«Дніпро» про проведення про
тягом жовтня 1967 —- жовтня
1968 років експедиції «Комсо
мольська слава України», при
свяченої 50-річчю ВЛКСМ. 
Обкомам, міськкомам, райко
мам ЛКСМУ, первинним комсо
мольським організаціям рес
публіки запропоновано взяти 
участь в експедиції журналу 

V Дніпро», залучивши комсо

мольців- і молодь до пошуків 
маловідомих або досі невідо
мих фактів з історії комсомолу 
України, героїчних справ чле
нів ВЛКСМ і окремих комсо
мольських організацій рес
публіки в різні періоди історії 
Батьківщини та в наші дні. З 
метою кращої організації 
експедиції міськкомам і рай
комам ЛКСМУ рекомендовано 
залучити до цієї роботи міські 
і районні штаби для проведен
ня походу місцями революцій
ної, бойової і трудової слави 
радянського народу.

За рішенням бюро ЦК 
ЛКСМУ «Про проведення

експедиції журналу «Дніпро» 
«Комсомольська слава Украї
ни», присвяченої 50-річчю 
ВЛКСМ» журнал «Дніпро» та 
обласні комсомольські газети 
на основі матеріалів експедиції 
систематично розповідатимуть 
на своїх сторінках про самовід
дану боротьбу молоді України 
за встановлення і зміцнення 
Радянської влади, про героїчні 
справи юнаків і дівчат в роки 
перших п’ятирічок, Вітчизняної 
війни і післявоєнного будівниц
тва, про утвердження єдності 
і спадкоємності поколінь ро
бітничого класу, колгоспного 
селянства та інтелігенції.

Міськкоми, райкоми ЛКСМУ, 
первинні комсомольські органі
зації використають матеріали 
експедиції для поповнення 
експозицій існуючих самодіяль
них музеїв історії комсомолу, 
створення нових музеїв і кім
нат комсомольської слави села, 
підприємства, району, міста.

Рапорти про результати 
експедиції «Комсомольська 
слаза України» надсилаються в 
редакцію журналу «Дніпро» до 
10 серпня 1968 року.

Бюро ЦК ЛКСМУ постанови
ло, що за представленням 
обкомів ЛКСМУ краща місь
ка комсомольська організа
ція — учасник експедиції — 
нагороджується Почесною гра
мотою ЦК ЛКСМУ, а також те
левізором «Огонек»; краща

районна комсомольська орга
нізація — Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ, а також магнітофо
ном «Днепр-12»; дві кращі 
первинні комсомольські орга
нізації — Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ, а також радіолою 
«Родина» кожна; редакції 
обласних молодіжних газет, мо
лодіжні редакції радіо і теле
бачення, що змістовно і широ
ко висвітлюватимуть хід експе
диції, — Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ; три автори кращих 
матеріалів у журналі «Дніпро» 
та обласних молодіжних газе
тах — путівками в будинок 
відпочинку ЦК ЛКСМУ «Юність» 
в м. Алушті; 10 найактивніших 
учасників експедиції — читачів 
журналу — річною передпла
тою на журнал «Дніпро».

ІЗ

БЕЗСМЕРТНИКИ
КІМНАТІ Раї Абажей 
на столі квіти з світ
ло-голубими пелюст
ками. Тх називають у 
Малій Вільшанці без-

смертниками. Поруч з випле- 
каними гладіолусами чи флок
сами вони зовсім непомітні.
Але пройде кілька днів — і 
осипляться пелюстки гладіолу
сів, зів’януть флокси, а скром
ні безсмертники залишаться 
все такими ж привабливими у 
своїй скромній красі. Рая пес
тить стріль.часті пелюстки і 
жартома шепоче: «Любить — 
не любить, любить — не лю
бить...»

Сплескує долонями Рая, 
осміхаються хатні сутінки:

— Петро приїхав.
І вже заполонив баян кімна

ту, сплелись у дивовижному 
танку краси з букетом польо
вих квітів.

— Радість у мене, Петре... 
На святі тваринників у Віль
шанці була, а оце вчора об
ком комсомолу Грамотою на
городив,

— То про тебе й пісню писа
ти можна.

— Авжеж... Тільки ти за
пізнився, чоловіче. Ось читай.

Петро здивовано дивиться на 
дружину, бере в руки стін
нівку:

У світанки сині поспішає 
Рая 

і долає вперто стежечку 
круту...

Засвітились зорі ген
на небокраї,

А ми Раї зичимо зірку 
золоту.

— Зрозумів?
— Так це ж тільки слова... А 

музику хто напише?
— Для чого ж тебе посила

ли на баяніста вчитись?
Але хай продовжують сзою 

сімейну розмову комсомоль
ський баяніст Петро і його дру
жина — доярка Рая Абажей. 
А ми перелистаємо кілька спи
саних сторінок мого блокнота, 
співавторами яких були Раїні 
односельці.

СТОРІНКА ПЕРША
Рая нагримала на скотарів, 

що корів не напасли добре. 
І це саме тоді, коли надій від 
корови досяг 13 літрів, коли їй 
вручили вимпел і премію. Вті

шав Раю, говорив, що їй нічо
го тривожитися. Що не ка
жіть, вже більше як по півто
ри тисячі літрів молока на ко
рову одержала. Але ж є такі 
люди, що на них заспокійливі 
слова не діють. їх ділом тіль
ки можна заспокоїти.
(М. Куцарсв, завідуючий фер
мою).

СТОРІНКА ДРУГА
Раніше всіх приходить на 

ферму молода доярка і пізні
ше інших повертається додо
му. Взимку вона турбувалась 
про січку, дріжджування і 
здобрювання кормів, про теп
лу воду для тварин.

А як довідалась про досвід 
знам’яяських доярок, спокою 
не дає: «Давайте нам механі
зацію...». Зараз в одному кор
пусі встановлені і автопоїлки, 
і транспортери для вивезення 
гною... Тільки автонапування 
підвищило надої в середньому 
на п’ятнадцять процентів. 
(В. Діордієва, зоотехнік).

СТОРІНКА ТРЕТЯ
І ще б хотілося сказати про 

одну чудову рису Раїного ха
рактеру. Про її щедрість, за
цікавленість до того, як пра
цює вся ферма, весь колек
тив. Подруги жартома назива
ють її «уповноваженою». Вона 
частенько від імені всіх робить 
візити голозі колгоспу, цікави
ться зеленим конвейєром, не 
побоїться нагадати про підго
товку ферм до зими... Дівчата 
поважають Раю. Та це й зро
зуміло. Досвід у неї неаби
який: після закінчення десяти
річки ось уже сім років дояр
кою працює. А зараз доярка- 
комсомолка заочно вчиться в 
Златопільському технікумі на 
зоотехніка. Вже третій курс 
закінчила. (М. Цоток, партгруп
орг).

...Понад стежкою, якою 
йдуть до ферми доярки, без
ліч волошкових безсмертни
ків. їм і спека не страшна. 
Безсмертники чимось людей 
нагадують. Таких, як Рая Аба
жей.. „

В. ПЕТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп імені Ватутіна 
Вільшапського району.

я— 
за 4000

Правофлангові професії _____ ____
Тримаю в руках свіжий 

номер «Молодого комуна
ра». І радію: тринадцять 
моїх ровесниць обласний 
комітет комсомолу нагоро
див Почесними грамотами. 
А. серед переможців у со
ціалістичному змаганні за

перше півріччя і моє ім’я. Подруги вітають: маю за шість мі
сяців на корову по 2069 кілограмів молока.

В першу чергу дякую своїм старшим наставницям, з яки
ми працюю. А ще нашому зоотехніку Михайлу Губі слід від
дати належне. Адже це він навчив дбайливо господарювати.

Маю щодня пудові надої. Тепер моя турбота — іншим 
допомогти, щоб мали такий показник. Дівчата прагнуть вийти 
на передній край. Оце зібралися ми, члени комітету комсомо-- 
лу колгоспу, вирішили всією молодою сім’єю разом з іншими 
колгоспниками заготовити добрий запас кормів. Скиртується 
подрібнена солома, заготовляється сінне борошно, силос. По
чулися перші акорди «зелених» жнив...

Гадаю, що у нас в колгоспі не спадатимуть надої. А я спо
діваюся мати до кінця року чотири тисячі кілограмів молока 
на корову.

Л. ФАТОВ ЕН КО, 
доярка колгоспу «Ленінським шляхом» Олександрій
ського району.

І ї СТІЛ, мов чемодан туриста, густо
* заквітчаний кольоровими папірцями 

і щодня збирає навколо себе десятки 
робітників і службоаців заводу. Та не 
наклейки отелів колекціонує Зіна. Це 
вона щойно принесла з книжкового ма
газину проспекти нових передплатних 
видань радянської та зарубіжної літера
тури. Попередньо кожен уважно прочи-

ЗА ДИВНИМИ 
ПЕРЛАМИ
тала, зробила виписки.

Дівчина пам'ятає, з яким захопленням 
відгукувалась інженер Зіна Савачевська 
на роман О. Гончара «Тронка». Тоня 
Горпищенко стала її улюбленим літера
турним героєм.

— Хочеш щоденно зустрічатись з То
нею, Лялею Убийвовк, Шурою Ясногор- 
ською? — запитала якось її книгоноша.

— Безумовно...
— Тоді ось проспект п’ятитомника, а 

оце квитанція.
Трохи несподівано стала передплат

ником творів К. Паустовського Люда 
Пузенко. Літературно-критичні статті в 
газетах на відзначення ювілею пись
менника, Зінина розповідь про зміст 
окремих повістей зацікавили Люду. І те
пер вона вдячна своїй подрузі.

Та не лише передплатні видання роз
повсюджує молодий конструктор. В її 
сумці ви можете побачити книги з серії 
«Жизнь замечательных людей», технічну 
та науково-популярну літературу.

Не залежується і дитяча, адже в кон
структорському бюро та цехах багато 
сімейних людей. І тому так плескали в 
долоні внучата В. Н. Гурзи, коли вона 
принесла «від зайця» гарно ілюстровані 
книги О. Іваненко, Н. Забіли, С. Марша
ка.

Зіна Чорна показує мені нові замов
лення та квитанції. Виявляється, з по
чатку року вона розповсюдила літера
тури на триста карбованців.

Закінчується робочий день, і дівчина 
з сумкою через плече буде знову крО- 
кувати в книжкові магазини міста, щоб 
завтра подарувати дивні перли робітни
кам і службовцям заводу.

М. СОЛОДЧЕНКО.
м. Олександрія,
за вол підйом но-тракснортного 
обладиакня.

У ВЕРХОВІТТЯ дареа оплітаються звуки баяна. Це друга зм/- 
на школярів, які відпочивали в піонерському таборі пра
цівників обкому профспілки зв’язку «Юність». Проща- 

сгься з цим мальовничим куточком передмістя (фото внизу). 
Позаду захоплюючі турніри в клубі веселих І кмітливих, 
піонерські багаття, походи по місцях бойової слави.

А для восьмикласника з 32-ої школи міста Кіровограда Ана
толія Воробйова, який відпочиває о піонерському таборі 
працівників держторгівлі І споживчої кооперації, піонерське 
літо продовжується: за спортивні успіхи І за активну участь 
• житті табору він премійований путівкою на третю зміну.

Незабутніми залишаться дні, проведені в «Орляті» І для 
чемпіона табору з плавання долинчанина Петра Богдана. І 
для волейболістки з Бобринця Валі Тарасснко, для футболіс
тів з Кремгсса Віктора Кочемасопа I Жені Кузьміна, для 
юних аматорів сцени Сергія Цимбаліста з міста Знам’янки 
І Юри Рябенка з Компаніїаки. Всі вони нагороджені почес
ними грамотами.

Та все ж найбільше запам’ятається піонерам «Орляти» 
дводенний турпохід. Той, хто хоч раз у житті спробував ка
ші, звареної на похідній Імпровізованій кухні (фото вгорі), 
знає, скільки захоплюючого приносять дітям туристичні по
ходи. скільки відкриттів їх чекає на кожному кіломеїрі шля
ху-

Зараз обидва табори прийняли на третю зміну більше пів- 
тисячі хлопчаків і дівчаток.

Фото А. МАРУШЕВСЬКОГО 
та І. БЄЛОКОНЄВА

• ІШІІУСКІІІІК 
ІДЕ В ЖИТТЯ

V ОЖНОГО РАЗУ, ко- 
** ли вулицею було 
прогуркоче трактор або 
промчить автомашина, 
Георгій Коровайський і 
Дмитро Нагернюк — уч-

т. Савчука. Кожному ді
сталась робота до душі. 
Георгій працює поміч
ником комбайнера, а 
Дмитро — причіплюва
чем.

ДІСТАЛАСЯ РОБОТА 
ДО ДУШІ

ні Журавлинської вось
мирічки — зачудовано 
проводжали їх погляда
ми. Ото сісти б за кер
мо і підкорити собі по
тужні сили, заховані під 
капотами!

Тож недарма з таким 
нетерпінням чекали еони 
випускного вечора. 
Другого дня з свідо
цтвами про закінчення 
восьмого класу з’явили
ся хлопці в кабінеті го
лови місцевого колгоспу

За однокласниками а 
рідний колгосп потягли
ся і брат з сестрою Ми
кола та Ніна Майстрен- 
ки. Вони облюбували со
бі молочно -това р н у 
ферму.

Та все ж думка про 
навчання не залишає ви
пускників. Вони продов
жать його в заочній 
школі.

Л. ПОЛІЩУК.
Голованівськпй район.
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ПОЛКУ МАЙСТРІВ
ПРИБУЛО

у ВІКНО стугонів холод
ний вітер, кидав при

горщі снігу. Цього ніхто не 
помічає. Я лише на хвильку 
рлянув на біле-біле подвір’я 
і знову підключився до га
рячої розмови.

І вже як не було зимово
го вітру за вікном. У кімна
ті члени комітету комсомо
лу обговорювали цілком 
«літ«'» питання. Всі сходи
лися на одній думці — тре
ба провести спартакіаду 
тресту. А з яких видів спор
ту? Інженер Дмитро Кучин- 
Ський пропонує обов’язко
во включити до програми 
туризм, Валя Андрющен
ко — за легку атлетику.

Наступного дня перша 
трестівська спартакіада 
стартувала. Звичайно, ми не 
почали зразу ж змагання, а 
приступили до підготовки 
колективів фізкультури бу
дівельних управлінь та під
приємств до її проведення.

У квітні розпочались по
єдинки між будівельними 
управліннями. Першими и 
боротьбу єступили волей
болісти і туристи. Зараз з 
цих видів спорту вже під-

На республіканських 
змаганнях слартаківців 
з веслування, що прохо
дили в Харкові, високі 
результати показали па
ші земляки. Брати Бо
рис і Віктор Литвинови, 
Геннадій Буханов і Ми
кола Кукурудза па бай
дарках і каное подолали 
п’ятисотметрову і кіло
метрову відстані за час, 
який дає їм право на 
присвоєння звання май
стрів спорту. Норму кан
дидата в майстри вико
нав Володимир Баранов 
на бандарці-одиночці у 

донках па кілометровій і

десятикілометровій 
станціях.

Найбільшого успіху 
добилася представниця 
КІровоградщини — кан
дидат у майстри спорту 
Валентина Макаренко. 
Вона стала чемпіоном 
республіки, швидше всіх 
закінчивши на байдарці- 
одиночці кілометрову ди
станцію. Разом з М. Ку
курудзою Вален тина 
включена у збірну коман
ду України, яка висту
пить на всесоюзних зма
ганнях товариства 
♦Спартак».

СПАРТАКІАДА 
ПРОФСПІЛОК

J

СУБОТА, 5 серпня. 11.00 — Ху
дожній фільм «Прощай». 15.00 —. 
Фільм для дітей. 15.20 — Дня 
школярів, «Подвір’я, в якому мн 
живемо», 16.00 — Телевізійно ве« 
чірнл газета, 16.30 — «Народний 
музей «За владу Рад», (Горький), 
17.00 — Футбол: «Торпедо» (Моск
ва) — «Динамо» (Москва), 18.45— 
Телевізійне вікно сатири, (М). 
19.00 — Концерт, присвячений
Всесоюзному дню залізничника, 
(М). 20.30 — телевізійні новини,
(М), 21.00 — Тиждень Узбецької

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. 4 серпня. Перш» 

програма. 11.00 — Телефільм ’а 
художній фільм «Всо залишається 
людям», (Кіровоград). 17.00 
Тиждень Узбецької РСР у Москві, 
Відкриття національного свята Уз
бецької РСР. (М), 18.00 - Уро
чисто закриття Спартакіади наро
дів СРСР. Футбол: збірна СРСР —- 
збірна Польщі. (М). В перерві — 
телевізійні вісті, (К). 21.00 —
Естафета новин. (М). 22.00 — «Від 
Дніпра до Кіровограда», (Кірово
град). 22.10 — Телереклама. (Кі
ровоград). 22,15 — Художній
фільм «8св залишається людям», 
(Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.10 — Музичний
антракт. (К), 11.15 — Телсагент-
ство «Піоиерія», (Тбілісі). 11.45—» 
Тиждень Узбецької РСР у Моск
ві, «Наука 
(М). 12.45 
молодших 
зоопарку», (М)< 16,іи — «ля ді
тей. «Тим, хто любить кіно», (К), 
16.50 — «Червоні хустини», Кіно
репортаж з Черкаського заводу 

і штучного волокна, (К). 22.00 — 
і «Білі квіти Хіросіми», Телефільм, 
і (К), 22.30 — Естрадний концерг, 

(М). 23.00 — Щоденник Спарта
кіади народів СРСР, (М).

СУБОТА, 5 серпня. Перша про- 
I грама. 11.00 — ТслевістІ, (К), 
І 11.10 — «Веселий кінескоп». (К), 
І 11.30 __ Кінопрограма, (Кірово-
I град), 15.30 — Для школярів
| «Свято юних пожежників», (М), 
| 16.00 — Тележурнал «Старт-67»,
| (К). 16.30 — До Всесоюзною дня 
| залізничника, Виступ начальника 
І Південно-Західної залізниці Ге

роя Соціалістичної Праці П, Кри
воноса і кінофільм «В ногу з ча
сом». (К), 17.00 — Першість СРСР 
з футболе: «Торпедо» (Москва) — 
«Динамо» (Моснва). В перерві — 
телевісті. (К), 18.45 — «Радимо,
пропонуємо, повідомляємо». (К), 
19.00 — Концерт, присвячений
Всесоюзному дню залізничника, 
(М). 20.30 — Тсленовини. (М),
21.00 — Тиждень Узбецької РСР у 
Москві, «На вогник», (М). 22.20 — 
Кіножурнал «Новини дня». (М), 
22.45 — «Експо-67». (М). 23.00 — 
«Югославія співає і танцює», 
(Югославія),

Друга програма. 11.30 — «Сріб
ний тренер». Художній фільм, (К), 
15.00 — Фільм для дітей, (Дні
пропетровськ). 15.20 — Для шко
лярів, «Подвір’я, п якому ми жи
вемо». (Дніпропетровськ), 16.00 — 
Телевізійна вечірня газета, (Дні
пропетровськ), 16.30 — «Народ
ний музей «За владу Рад», (Горь- 
ний).

$

Узбецької республіки», 
— Для дошкільників і 

школярів, «У малят 
(М)< 16,10 — Для ді-

РСР у Моснві, «Не вогник». (М), 
22.20 — Кіножурнал «Новини
дня», (М), 22.45 — «Еиспо-67».
(М), 23.00 — «Югославія співає 5 
танцює», (Передача з Югославії),

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
П’ЯТНИЦЯ, 4 серпня. 10.50 —, 

Документальний фільм, 11.00 •— 
Художній фільм «Буремні роки», 
16.50 — Для школярів «Сяйте, ле
нінські зірки!» (М). 17.00 — Тиж
день Узбецької РСР у Москві, 
(М)< 18.00 — Урочисто злнрипя
Спортаніади народів СРСР. Фут
бол: збірна СРСР — збірна
Польщі, (М). 21.00 •— Естафета
новин. (М), 22.00 — «Білі квіти
Хіросіми». Телевізійний фільм, 
(М), 22.30 — Художній фільм «Бу
ремні роки»,

СУБОТА, 5 серпня. 15.00 — Пе
редачі з Одеси, 16.30 — «Народ
ний музей «За владу Род». (Горе- 
кий). 17.00 — Футбол: «Торпедо:» 
(Москво) — «Динамо» (Москва),
18.45 — Телевізійно вікно сатири,
(М). 19.00 — Концерт, присвяче
ний Всесоюзному дню залізнични
ка, (М), 20.30 — Телевізійні но
вини, (М), 21.00 — Тиждень Уз
бецької РСР у Москві, «На вогник«', 
(ЛА), 22.20 — Передачо а Одеси,
22.45 — «Експо-67», (М). 23.00 —- 
«Югославія співав і танцює», (Пе
редача з Югославії),

Триває обласна спарта
кіада спортсменів профспі- 
ло<, об’єднуваних товари
ством «Спартак». У змаган
нях з кульової стрільби шо
фер Кіровоградського ав- 
топідприємства № 2199 Ва
лентин Мамлига виконав 
норму майстра спорту. Аб
солютною чемпі он кою 
спартакіади по сумі двох 
вправ стала медсестра об
ласної лікарні Юлія Кова
ленко.

Після семи видів програ
ми в командному заліку 
перед ведуть спортсмени 
профспілки робітників 
мунально - побутових 
присмств.

Друга ракетка зв’язківців
На республіканських змаганнях зв'язківців з настіль

ного теніса листоноша Кіровоградського поштамту Ва
лентина Маренко стала абсолютною чемпіонкою. Недав
но у складі збірної України Валентина підтвердила 
свою високу майстерність. Вона завоювала титул другої 
ракетки серед зв’язківців країни.

чи ІВАСИК?
першим щаб-

£03- 
в цьому 
третього
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слюсарі, 
арматурники, 
столяри, 
сантехніки.

маляри,
електромонтери, 
монтажники, 
маляри-штукатури,

Приймаються юнаки та дівчата віком 
14 років з 8-річпою освітою.

Учні забезпечуються безкоштовним 
триразовим харчуванням і обмупдиру-

м. Кіровоград, жуп. Яуначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального сенре 
таря — <5-35, відділів — 45-36.
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Щоб тіло 
і душа
ведено підсумки. Найсиль- 
нішими серед дівчат вияви
лась команда волейболіс
ток будівельного управлін
ня № 1. Серед хлопців пер
шими були спортсмени бу
дівельного управління № 2.

Кращих гравців ми вклю
чили до збірної команди 
тресту. Вона вдало виступи
ла в змаганнях серед буді
вельників міста і завоювала 
перше місце.

Непогано виступали серед 
колективів фізкультури і 
наші футболісти з комбіна
ту буддетвлей. У своїй зоні, 
змагаючись за першість об
ласної ради ДСТ «Аван
гард», вони були третіми.

Зараз у колективах фіз
культури близько п ятисот 
спортсменів. Секцію туриз
му веде Дмитро Кучин- 
ський, футболістів навчає 
Олександр Виноградський, 
любителів малої ракетки 
тренус Валерій Ткаченко.

Виросла під час проведен
ня спартакіади армія 
рядників. Лише 
році нормативи 
розряду виконали 93 юнаки 
і дівчини, другого розря
ду — 19, першого — 2.

Якщо говорити про трес
тівську спартакіаду, то обо
в’язково треба згадати 
сімЬо Андрющенків — Ва
лентину і Віктора. Валя, 
член комітету комсомолу 
тресту, сумлінно виконує 
комсомольські доручення, 
аналізує стан спортивної ро
боти в управліннях і під
сумки змагання. Віктор пра
цює інструктором-методис- 
том по спорту. Він не лише 
добрий організатор фіз
культурної справи, але й 
відмінний спортсмен. В цьо
му році Віктор Андрющен- 
но зайняв друге місце з пла
вання на першості обласної 
ради ДСТ «Авангард».

Трестівська спартакіада 
крокує далі. Вона стала для 
комсомольців і молоді трес
ту запорукою доброго на
строю, змістовного відпо
чинку, міцного здоров’я 
натхнення в праці.

Л. БАЛЮК, 
секретар комітету ком
сомолу тресту сКірово- 
градпромбуд».

м. Кіровоград.

0 ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК 
П’ЯТНИЦЯ, 4 серпня. 11.00 —> 

Кінопрогрвма, 16.45 — Дніпров
ські новини, 17.00 — Тиждень Уз, 
бецької РСР У Москві, (М), 
18.00 — Урочисте закриття Спар
такіади народів СРСР. Футбол: 
збірно СРСР — збірка Польщі, 
(М). 21.00 — Естафета новин. (М), 
22.00 — «Білі иоіти Хіросіми»,
Телевізійний фільм, (М), 22,30 — 
Телевізійний фільм.

ПОГОДА В СЕРПНІ
Яким же буде нинішній сер

пень? Зо прогнозом гідроме
теорологічного центру Ра
дянського Союзу, температу
ра повітря По Кіровоградській 
області, очікується в межах 
норми (18—20 градусів). На
прикінці першої і на початку 
другої і третьої декад перед- 
бачасться поширення теплових 
повітряних мас.

Згідно з прогнозом, спади 
передбачаються тож у межах 
норми. Цо значить, що по всій 
території області вони стано
витимуть 40—57 міліметрів. 
Днів з опадами слід чекати Г» 
середніх числах усіх ірьо» 
декад.

СЕРПИКО

Все тут було, як і не 
справжнісіньких змаган
нях: «Старт» і «Фініш», 
судді і вболівальники. 
Мами, татусі і бабусі під
бадьорювали своїх, 
дружно поздоровляли 
переможців цих незви
чайних гонок на трико
лісних велосипедах.

А відбулося це весе
ле спортивне свято з іні
ціативи будинкоуправ- 
ління № 2, яке разом із

шефами, колективом 
швейної фабрики, і влаш
тувало змагання наймо
лодших. І хто знає, мож
ливо, перша грамота 
Олега Свірського (фото 
внизу), 
першому поєдинку, ста
не йо/Ху 
лем до вершин спорту.

Всі учасники цих зма
гань були нагороджені 
пам'ятними подарунка
ми, які їм вручили ше
фи. Переможці одержа
ли грамоти і... заздрісні 
погляди ровесників.

Фото М. ЧЕРКАЄ В А. 
м. Кіровоград.

ЮНАКИ, ДЕВЧАТА!
ВСТУПАЙТЕ В ПІСКІВСЬКЕ СОТУ № 172

"145’

.МОЛОДОЙ КОММУНАР.

орган Кирсеогр.декого

В училище приймаються юнаки та дів
чата, починаючи з 15-річиого віку, які 
мають восьмирічну освіту.

Бажаючі вступити до училища пода
ють в приймальну комісію заяву з до
датком:

автобіографії,
документа про освіту (в оригіналі), 
свідоцтва про народження (паспорт 

пред’являється особисто),
довідки з місця проживання,
трьох фотокарток,
характеристики зі школи.
Приймальні екзамени для вступаючих 

у профтехучилище не проводя І ься.
Учні профтехучилища забезпечуються 

триразовим безплатним харчуванням,

боваїщів (для одинаків) і 20 карбован
ців (для сімейних).

Особам, що закінчили професійно-тех
нічне училище, час навчання включає
ться в загальний і безперервний стаж, а 
учні, що закінчили училище з відзна
кою, мають право вступати до середніх 
і вищих учбових закладів (вечірніх і за
очних) поза конкурсом.

Закінчивши училище, ви одержите 
професію тракторнста-машиніста широ
кого профілю з правами на водіння ав
томобіля, трактора, комбайна.

Прийом заяв до 1-го вересня. Початок 
занять з 1-го вересня.

Адреса: Казахская ССР, Кокчетав- 
ская область. Рузаевский район, с. Пес
ки, СИТУ-172. Ехать до ст. Псскн-Це- 
личные через Курган.

ванням. Крім того, їм видається трети
на зароблених ними грошей.

Адреса училища; Луганськ-ІІ, Ж»тло- 
комбінат, корпус № 7.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-
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