
МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ —ЗА МИР
КАЗАНЬ, 18 серпня. (Кор. ТАРС). Священний во

гонь Хіросімн горітиме на березі російської ріки Вол
ги. його доставили сюди учасники третього фестива
лю радянської і японської молоді, який відкрився 
поблизу Казані.

Тецуо Накаяма, житель Хіросімн, проніс факел по 
живому коридору, що його утворили делегати. Поруч 
ішов житель Ленінграда з факелом, запаленим від 
вічного вогню на Пєскарьовському кладовищі, де по
ховані тисячі ленінградців, які загинули в дні фа
шистської блокади міста.

Над великою металевою чашею два полум’я злили
ся в одно. Ко'жен з п’ятисот делегатів поклав до пос
таменту квіти.

Ольга Грекова — заступник глави радянської деле
гації — назвала єдність дій молоді проти американ
ської агресії головним завданням молодого поколін
ня на сучасному етапі. Наша молодь палко підтри
мує заходи партії і уряду, спрямовані на зміцнення 
миру в усьому світі.
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ВЕЛИКА ПОДІЯ У ЖИТТІ 

ПОЧАТОК НОВОГО НА- 
КОРЕСПОНДЕНТ ЗВЕР- 
ЗАВІДУЮЧОГО КІРОВО- 

ВІДДІЛОМ НАРОДНОЇ

НАБЛИЖАЄТЬСЯ
КОЖНОГО школяра — 
ВЧАЛЬНОГО РОКУ. НАШ 
НУВСЯ ДО ЗАСТУПНИКА 
ГРАДСЬКИМ ОБЛАСНИМ
ОСВІТИ Л. А. ТЕРЛЕЦЬКОГО З ПРОХАННЯМ ВІД
ПОВІСТИ НА КІЛЬКА ПИТАНЬ.

Кореспондент. Леоніде Ан
дрійовичу, чи збільшиться цьо
го року кількість шкіл в об
ласті і скільки учнів прийде в 
лові школи?

Л. А. Терлецький. Цього ро
ку сяде за парти майже 200-ти- 
сячний загін школярів. На 
15 000 з лих чекають новозбу- 
довані приміщення. Лише до 
1 вересня відкриється 38 нових 
шкіл. Це Бовтиська Олександ- 
рівського району, Переможнян- 
ська Добровслнчкідського ра
йону, Перлівська Новоукраїн- 
ського району та інші. А до 
ювілею Радянської влади за
кінчиться будівництво ще 14 
середніх і восьмирічних шкіл.

Кореспондент. Як у цьому 
навчальному році школи облас

ті забезпечені кадрами вчите
лів?

Л. А. Терлецький. Лише на 
семінарах в інституті удоско
налення кваліфікації вчителів 
пройшли перепідготовку 1785 
вчителів. На курсах, організо
ваних облвно, підвищили ква
ліфікацію 1211 вчителів. Крім 
того, в містах і районах облас
ті проходили навчання біля 
4 тисяч вчителів початкових, 
восьмирічних і середніх шкіл. 
Всього загін освітян нашої об
ласті становитиме в цьому ро
ці 15 тисяч чоловік. 367 з них"— 
це випускники вузів і педаго
гічних училищ, які з жагою 
звершень і педагогічних від
крить ввійдуть цього року у 
класи.

Кореспондент. Яку допомогу 
нададуть у виховній роботі пе
дагогічним колективам органі
затори позакласної і позашкіль
ної роботи, посади яких вводя
ться вперше цього року у всіх 
середніх школах?

Л. А. Терлецький. Роль орга
нізатора позашкільної роботи 
переоцінити важко. Він, по су
ті, є заступником директора по 
вихованню. Основне завдання 
такого організатора — коорди
нувати роботу класних керівни
ків, піонерської і комсомоль
ської організацій. Він повинен 
стати і керівником, і методис
том.

Кореспондент. Будь ласка, 
кілька слів про застосування 
технічних засобів і унаочнень у 
школах області.

Л. А. Терлецький. Як і кож
ного року, значне місце в на
вчально-виховному процесі в 
цьому році посядуть технічні 
засоби і унаочнення. Навчаль
ний процес зараз не мислиться 
без кіноапарата, фільмоскопа, 
магнітофона тощо. 3650 учите
лів оволоділи цього року спе
ціальністю кіподемонстратора. 
Слід сказати, що велику допо
могу в обладнанні кабінетів 
надають і правління колгоспів. 
Господарства Кремлівського 
району, наприклад, закупили на 
25 тисяч карбованців наочних 
посібників для шкіл, колгоспи 
Нозгородківського району — 
на 13 тисяч карбованців. Лише 
колгосп імені XXI з'їзду КПРС 
Знам'янського району придбав 
для Мошоринської середньої 
школи навчально-наочних по
сібників на 1659 карбованців, 
Олександрівський Другим імені

Петровського цукрокомбінат 
закупив для Бовтиської серед
ньої доколи в порядку шефської 
допомоги приладь на суму 2869 
карбованців.

Кореспондент. Що нового 
нині в навчальних планах і 
програмах порівняно з мину
лим роком?

•П. А. Терлецький. Перш за 
все — це факультативні учбові 
години для поглиблення знань 
з окремих предметів за бажан
ням учнів. Кількість факульта
тивних годин в 9—10 класах 
досягає чотирьох на тиждень. 
У ряді шкіл, наприклад, в шко
лі № 34 міста Кіровограда, 
шостій Олександрійській і дру
гій Кремгесівській факульта
тивні години вестимуть викла
дачі вузів.

Новим є і перехід на нові 
учбові програми. Цього року 
він здійсниться з семи учбових 
предметів. А протягом трьох 
наступних років — з решти.

У сільських школах групи 
четвертокласників, що досяга
ють 26 учнів, будуть для кра
щого засвоєння російської мо
ви розділені на цих уроках на 
дві підгрупи.

Кореспондент. Будь ласка, 
кілька слів про навчання пра
цюючої молоді.

Л. А. Терлецький. Цього року 
за парти в заочних школах і 
школах робітничої і сільської 
молоді сяде 38 тисяч 526 юна
ків і дівчат. Прийом у ці шко
ли ще не закінчений, а тому в 
зв'язку з цим треба сказати, 
що на тих підприємствах, де 
керівники уважніше ставляться 
до навчання робітників, став
лять преміювання і присвоєння 
розрядів в залежність від на
вчання юнаків і дівчат, резуль
тати набагато кращі. Як прик
лад можна назвати Заваллів- 
ський графітний комбінат, де 
вечірнім і заочним навчанням 
охоплені майже всі молоді ро
бітники і робітниці.

ИКУПАНА в сонці тішиться ру
м’янощокими плодами гілляста 
яблуня. А біля неї хлопці й дів
чата. Кожен з доброю тривогою, 
кожен розхвильований.

— Глянь, які бравії — це Мат
вій Захарович Мовчанов, ста

рий комуніст з Устинівки. — Мабуть, 
у молодих людей якась подія.

А Ліда Пасніченко, секретар райкому 
комсомолу;

— В комсомол прийматимемо. З «Ус- 
тинівськогс». Цього місяця вже сім кра
щих робітників поповнили радгоспівську 
організацію. А тепер знову..

Через якусь хвилю Ліда з’являється 
біля робітників.

— Сашко, заходь, — звертається до

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ квиток
1567-го РОКУ

„ми БУДЕМО
СХОЖІ...“

В Устинівці йде ювілейний прийом 
в ряди Ленінського комсомолу

ватажка радгоспівських комсомольців 
Олександра Рожкова...

І ось вже перед членами бюро райко
му комсомолу стоїть кремезний юнак —- 
Роман Гаврилюк, тракторист.

— Як готувався до вступу в Спілку?
— Ознайомився з Статутом, старався 

працювати якнайкраще. Нині доставляю 
в траншею силосну масу. Понад двад
цять п'ять тонн щодня доплюсовується 
на мій рахунок...

— Хто твій друг?
Роман дещо бентежиться. А потім від

повідає:
— Людина, яку поважають всі робіт

ники раді оспу...
Другим заходить в кімнату Павло 

Брижатенко. Він — теж механізатор. 
В ці дні — серед орачів. На 7—8 гекта
рах прокладає борозни юнак щозміни.
Павло в гурті розповсюджувачів моло
діжних видань...

— Є пропозиція прийняти е комсо
мол, — озивається Ліда Пасніченко.

А дівчата а радгоспі ще завзятіші... 
Перша — Віра Прокоф'єва — доярка 

радгоспу. З початку року дівчина надої
ла на корову майже дві тисячі кілогра
мів молока, а нині щодня надоює по 
11—12 кілограмів.

Віра розповідає членам бюро про свої
І трудові здобутки. А потім:

— Сьогодні читала в газеті про дів- 
чат-трактористок, І мені хочеться теж 
здобути механізаторську професію. Бо 
ж на нашій фермі з року е рік стає все 
більше механізмів, а я їх не знаю.

Ліда Пасніченко:
І — Пошлемо вчитись в Бобринець по
І комсомольській путівці.
І — І мою подругу?

— Кого?
І — Софію Бєльську. Вона теж доярка.
І Ми з нею змагаємося. 

Вона на фермі?
І —- Тут, в райкомі. Зараз зайде, її теж
І прийматимете в комсомол...

Минає кілька хвилин. І знову в райко- 
I мі —. подія. Односельчани чотирьох 
І щасливих з радгоспу «Устинівський» об- 
I мінюють комсомольські документи. 
І П’ятнадцять юнаків і дівчат стоять пе-
I ред першим комсомольцем Устинівщи- 
I ни Матвієм Захаровичем Мовчановим, 
І стоять під червоним розкриллям прало- 
I ра. А він, Матвій Захарович, розповідає 
І про те, як він з своїми ровесниками бо- 
I ровся з куркулями, як молодь допома- 
I гала зміцнювати колективне господар- 
В ство на селі. Потім — згадка про юних 
В народних месників минулої війни. І про- 
В стягає старий комуніст червонясту кни- 
В жечку Любі Борсюк. Тисне дівочу руку:

— Щаси тобі в дорозі, дівчиної
— Спасибі, Матвіє Захаровичу!.. Ми 

В будемо схожі на своїх попередників. В М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара».

В'єтнамською Зоєю назива
ють героїню Південного В’єт
наму Чан Тхі Ван. її ім’я ві
доме у всьому світі. Відважну 
партизанку мучили карателі 
найлютішими видами надлюд
ських тортур, але витримка , 
дівчини також не мала меж. 
Друзям вдалося вирвати її з 
рук катів і в тяжкому стані 
доставити в Ханой. Нещодав
но Чан Тхі Ван перебувала на 
лікуванні в Москві. Тут вона 
зустрілася із скульптором Вік
тором Соиіннм, який викону
вав її портрет. Свою роботу 
скульптор вирішив подарува
ти бригаді імені Чан Тхі Ван 
з московського заводу «Крас
ный пролетарий».

— Я ніколи не праціопав так 
енергійно, як на цей раз, — 
заявив кореспонденту АПН 
скульптор. — В портреті Чан 
Тхі Ван я намагався втілити 
благородство характеру в’єт
намських жінок — їх стійкість 
у боротьбі, гордість, віру в 
перемогу, велику духовну 
красу.

Віктор Сонін — випускник 
Художнього Інституту імені 
В. І. Сурикова, навчався в 
майстерні професора М. Г. 
Манізеря. Ним створено алею 
героїв Таманської дивізії з 
двадцяти портретів. Драма
тична і гостро психологічна 
його скульптурна робота «Піс
ля бою» встановлена в одно- 
му із залів музею Збройнії-. 
Сил СРСР. Кращим роботам 
молодого талановитого скулы - 
тора притаманний глибокі j 
-------------------------------------------*

психологізм, стремління роз
крити характер образу героя 
в хвилину напруження всіх 
його духовних сил. Така його 
скульптурна група захисників 
Аіоскви «Вони безсмертні», 
яка була представлена па ви
ставці, присвяченій 25-рІччю 
розгрому фашистських орд під 
Москвою.

На знімку: скульптор 
В. СОН1Н і ЧАН ТХІ ВАН бі
ля скульптурного портрета 
героїні.

Фото А. ЧЕРПУНОВА. 
(АПН).
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Що не зміна, то на рахунок молодого комбайнера Миколи 
Романсика з артілі імені Урнцького Компаніївського району 
доплюсовується 10 гектаріп, на яких він скосив кукурудзяні 
стебла. За 20 днів зелених жнив комсомолець впорався на 
205-гектарній площі.

На фото: М. РОМАНЕНКО.

Зрання біля силосних тран
шей першої бригади колгоспу 
імені Чкалова збираються 
сільські трудівники різних про-' 
фесій. Більшість з них — мо
лодь. Он оглядають свої трак
тори М. Дацснко та В. Зеле
ненький. Ці механізатори дба
ють про те, щоб якнайшвидше 
звільнити кузови автомашин 
від подрібненої зеленої 
кукурудзи. А грузовики
мчать від збиральних агрега
тів. За комбайнами Володими
ра Мі щенка і Олександра Тойя 
закріплено десять шоферів. І 
водії А. Аглямов, В. Барвінок, 
Б. Тимофеев, П. Тойя, В. Чор- 
нобан квапляться. Тож ком-

маси 
все

Фото В. КОВПАКА.

банни 
зелені 
шують 
рах.

Ось-ось наповниться тран
шея добротним кормом. Мине 
день-два, і журавлинські 
колгоспники завершать зелені 
жнива. На цілий рік вистачить 
силосу для громадської худо
би. А ще ж в скиртах сотні 
тонн пшеничної та ячмінної 
соломи, є солом’яна січка, е 
сінна мука.

працюють без перебою, 
стебла кукурудзи ско- 
щодня на 9—10 гекта-

Л. ПОЛІЩУК.
с. Журавлинна 

Голованівського району.



2 стор, ЛІК
ЛВ 9» (799)

ШЛЯХ РЕВОЛЮЦІЇ

15780485

НА СЛУЖБУ НАРОДОВІ ПЕРЕЙШЛИ НАЙ
КРАЩІ ПРЕДСТАВНИКИ СТАРОЇ ІНТЕЛІГЕН
ЦІЇ, ФОРМУВАЛАСЬ НОВА РОБІТНИЧО-СЕ
ЛЯНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ, ВІДДАНА СПРАВІ 
СОЦІАЛІЗМУ.

(Із Тез ЦК КПРС «50 років Великої 
Жовтневої соціалістичної революції«).

Квітневого дня 1960 року читачі, роз
горнувши «Правду», побачили портрети 
лауреатів Ленінської премії. Серед них 
жителі Нової Праги впізнали свого зем
ляка, відомого вченого Івана Феоктисто- 
вича Бузанова. €

Тут,ч у Новій Празі, в родині коваля, 
народився він у 1903 році. Четверо дітей 
батькові важко було прогодувати. Тож 
з малих літ Баня змушений був працю
вати у поміщика Никора чи сільських 
куркулів. Його все цікавило: чи глибоко 
рослини пускають коріння в землю, чого 
вони хворіють. Та не до навчання було.

І тут прийшла революція, а потім гро
мадянська війна. Іван Бузанов добро
вільно вступає до Червоної Армії, бере 
участь у боротьбі з німецькими загарб
никами та білогвардійцями.

Країні потрібні були досвідчені кадри. 
І Бузанов, як і тисячі інших дітей робіт
ників та селян, закінчує робітфак, потім 

І Одеський сільськогосподарський мети-

Перу І. Ф. Бузанова належить багато 
праць, які мають як наукове, так і на
родногосподарське значення. Ще в 1950 
році, визнаючи заслуги Бузанова, коле
ги обрали його членом Всесоюзної Ака
демії сільськогосподарських наук.

Іван Феоктистович продовжував роз
робляти заходи підвищення врожайності 
цукрових буряків, виводити нові сорти. 
Це важка і забарна робота. Адже дос
лід починається весною, а результат 
можна побачити лише восени. А часто 
треба її роки, щоб пересвідчитися у пра
вильності пошуків. Та академік не від
ступав від свого. І ось, нарешті, разом 
з колективом інституту вдалося здійсни
ти те, над чим довгий чає билися вчені 
різних країн, — одержано цукрові буря
ки з однонасінними плодами, до того ж 
підвищено цукристість коренів. За це 
І. Ф. Бузанов і був удостоєний Ленін
ської премії.

А. КОХАН, 
наш позаштатний кореспондент.

І ■ ’*7 •

з IV ЗЛЬОТУ 
ДРУЖИННИКІВ 
КІРОВОГРАДА

ЩОБ МИРНО 
СПАЛО МІСТО

Була вже глибока ніч, 
коли Володя покинув 
заводські ворота. На
свистуючи веселу мело
дію, безлюдною вули
цею поспішав додому. 
Повернув уже в свій 
провулок, як раптом з-за 
рогу високого будинку 
долинув плач якоїсь дів
чини.

— Пусти, пусти, — 
крізь сльози вмовляла 
когось незнайома.

Не роздумуючи, юнак 
кинувся на крик: будь 
що будь. Наблизившись, 
розгледів кудлатого здо
рованя, що однією ру
кою міцно тримав за лі
коть юну дівчину, а дру
гою незграбно намагався 
вхопити її за поперек.

Почувши кроки, неві
домий оглянувся, І В ту. 
ж мить в його руці хо
лодно блиснув ніж.

— Рятуйте! — сколих
нув тишу розпачли
вий крик дівчини. Вда
ривши її ножем, невідо
мий кинувся на Володю. 
Але вже було пізно. 
Хлопець спритно вибив 
з рук хулігана ніж.

Про вчинок Володими
ра Власенка розповіли 
його товариші з трибуни 
четвертого зльоту дру
жинників міста. Зліт від
крив секретар Кірово
градського міськк ому 
КП України т. Суха- 
чов. Заступник голови 
міської Ради депутатів 
трудящих т. Катеринчук 
розповів присутнім про 
добрі діла і традиції 
дружинників міста. То
вариші поділилися досві
дом роботи, викрили не
доліки, упущення, разом 
накреслили зав д а н н я 
народних добровільних 
дружин.

Рішенням бюро міськ
кому партії, міськвикон
кому, перехідні Червоні 
прапори за найкращі ус
піхи в охороні порядку 
у місті вручено штабам 
народних дружин 12 
мікрорайону міста та 
взуттєвої фабрики. Тре
тій Червоний прапор за
лишився в першому мік
рорайоні Кіровог рада. 
Перехідний черв о н и й 
вимпел одержав штаб 
третього мікрорайону.

Іншим кращим колек
тивам вручено грамоти, 
цінні подарунки.

М. УСПАЛЕНКО.

НА БУДІВНИЦТВІ 
САЯНО-ШУШЕНСЬКОЇ ГЕС

Кар.тів створ — місце будів
ництва Саяно-Шушенської 
ГЕС — отримав свою назву 
від Кардового струмка, що 
тече в підніжжі скелі на ліво
му березі Єнісею. Тут багато 
назв носять прізвища мислив
ців, що ставили в тайзі свої 
промислові хатинки. За Кар
довим створом йде, наприк
лад, нагромадження зарослих 
лісом скель, що отримали наз
ву тайги Шахматова, відомого 
в цих місцях мисливця.

© ПІД ЗНАМЕНА 
ПЕРЕМОЖЦІВ

ПРО роль, яку відіграють 
комісії по трудовлаш

туванню у житті юнаків і 
дівчат, що виходять на са
мостійну стежину, зараз 
говорити особливо необхід
но. То нічого, що до нас 
звертаються в другу чергу 
(після випробування сил у 
вузі чи технікумі)- Комісія 
не ображається на це. Нав
паки, передбачає всі обста
вини, враховує характери і 
і уподобання тих, хто звер
тається до нас.

Щоб уникнути різних ви
падковостей, ми ще в бе
резні склали попередній 
план розподілу свіжої си
ли. Робили це так: зв’язу
вались з керівниками уста
нов, підприємств, колгоспів, 
погоджували з ними вакан
сії, а по.тім уже розпочина
ли роботу безпосередньо з 
нашими майбутніми клієн
тами.

З травня по червень ми у 
всіх школах району прове
ли зустрічі десятикласників 
з керівниками і передови
ками виробництва. Намага
лись коректно і обережно 
виявити плани цьогорічних 
випускників щодо майбут
нього. А 28 травня провели 
районний зліт випускників.

Зараз на Карловім створі 
живуть геологи, що вивчають 
склад скель — майбутніх бе
регових опор греблі гідровуз
ла. її дуга 
висотою 240 
дить Єнісей 
ми в скелі.

Верхів’я Єнісею майже не 
судноплавне, лише катери з 
мілкою осадкою спроможні 
проходити нескінченні пороги 
і бистрини. Велетенська греб
ля майбутньої ГЕС, піднявши

Хлопці сиділи в затінку, перег
лядали під час обідньої перерви 
свіжі газети, в яких йшлося про 
встановлення пам’ятних прапорів 
на честь ювілею Жовтня. А потім 
загомоніли:

довжиною 000 і 
метрів перегоро- 

і впреться кінця-

рівень води в річці,' створить 
умови для судноплавства, во
досховище дасть можливість 
зросити пасовиська в посуш
ливих районах Туви. Єнісей 
тече тут в гірському каньйоні, 
і майбутнє водосховище не 
потребує великих затрат на 
створення дамб і укріплення 
берегів.

Потужність дванадцяти аг
регатів ГЕС досягне 6 міль
йонів 360 тисяч кіловат. Енер
гія, що її вироблятиме стан
ція, буде дуже дешевою. Вар
тість будівництва станції оку
питься, за підрахунками спе
ціалістів, через 4 роки і 8 мі
сяців.

Енергія Саяно-Шушенсьйої 
ГЕС призначається для Саяи- 
ського промислового комплек- 
су, що розвивається, а також 
для підприємств хімії і чор
ної металургії Кузнецького ба
сейну, для електрифікації за
лізниць.

Зараз будівельпикн живуть 
за 35 кілометрів від майбут
ньої греблі в селищах Майна 
і Означпннпй.

Для обслуговування буді
вельників ведеться прокладка 
залізної й автомобільної до
роги. Нижче створу майбут
ньої ГЕС будується міст через 
Єнісей.

Будівництво Саяно-Шушен- 
сьиої ГЕС є своєрідним філіа
лом Красноярської ГЕС. В 
міру звільнення людей і ме
ханізмів на Красноярській 
ГЕС вони переходять на бу
дову Саяно-Шушенської.

Сюди приїздять досвідчені 
люди, закохані в свою спра
ву, що володіють кількома 
будівельними професіями. 
Прибуває на будову і молодь, 
яка отримала тут найрізно
манітніші спеціальності.

На фото: зліва — будів
ництво моста через Єнісей 

біля створу майбутньої греб
лі Саяно-Шушенської ГЕС в 
Красноярському краї.

сівали матеріали, які йшли на ви
готовлення вапна. Робота копітка 
і малопродуктивна. Молодий інже
нер Юрій Загнайко уважно при
дивлявся до праці робітників, а 
потім засів за. креслення. Через 
два тижні він запропонував, а 
пізніше і виготовив пристрій, за 
допомогою якого вапняне каміння 
не тільки просівається, а й меха-

„Чаклун" з Олександрівни
— Завоювати б такий прапор.
— Щоб навічно в колективі...
А за словами — діло. Хоч по

тужні машини ще мовчать, але 
працівники заводу прагнуть, щоб 
в першій декаді вересня вони бу
ли пущені в дію. Адже від того, 
як тепер спеціалісти відремонту
ють техніку, залежить майбутній 
ритм праці.

Не залишився осторонь бороть
би за ювілейні прапори і комітет 
комсомолу. Нещодавно ми прове
ли збори, на яких йшла мова про 
авангардну роль комсомольців 
і молоді на виробництві, про со
ціалістичне змагання. На зборах 
багато не говорили, кожен вно
сив конкретні пропозиції. Прой
шло небагато часу, а добрі спра
ви заводських комсомольців вже 
зараз видні.

З року в рік у нас вручну про-

нічно завантажується. Люди, які 
працювали на цій операції, пере
ведені па інші дільниці.

Хорошої думки в колективі і 
про токаря Євгена Журавського. 
Якось підійшов він до слюсарів, 
які запресовували втулку. В ру- 
ках лише виколоте» та молотки.

— Допомоїти? — запропонував 
Євген.

— Тут і чаклун не допоможе. 
Порпаємось, бо вузол терміново 
потрібен.

А в-голові Журавського виру
вали думки. Він справді вирішив 
полегшити 
варіантів випробовував — не ви
ходило. І все ж напружена робо
та принесла бажані результати. 
Євген виготовив і застосував спе
ціальний гідравлічний прес, під 
тиском якого деталь за кілька се
кунд заходила в корпус. Слюсарі

Він справді вирішив 
працю людей. Кілька

ч

НАША ТУРБОТА 
ВИПУСКНИКИ

Це було справжнє свято 
зустріч з майбутнім. На 
зліт приїхали Людмила Гоз- 
бенко — доярка колгоспу 
імені Кірова, випускниця се
редньої школи минулого 
року, орденоносець-до-
ярка радгоспу

трактористка кол-

Телих і багато ін- 
і задушевна

ярка ■ .
землероб» Ганна Юхимівна 
Іванова, трактористка кол
госпу імені Свердлова Ва
лентина 
ших. Щира 
зустріч. с

Будуючи свою роботу, 
ми не лише трудовлашто- 
вуємо молодь. -Ми й пере
віряємо умови її праці, до
помагаємо продовжувати 
навчання чи то у вечірніх 
школах, якщо це випускни
ки 8—9 класів, чи 
учбових закладах.

В минулому році 
сію надійшов лист

8 ІНШИХ

в комі- 
від ДИ-

СІК-» ---- „ >-111ректора Бобринецької СШ.
В ньому повідомлялось, що 
учні-вечірники, які поацю- 
ють на хлібоприймальному 
пункті, не відвідують шко
лу. Негайно ми направили

Справа — у селищі Майна 
будівельників Саяно-Шушсн- 
ської ГЕС.
Фото В. Шапошникова, ЛПН.

члена комісії т. Хаустовича. 
Факти підтвердились. Тоді 
колишнього директора 
пункту т. Іксарова виклика
ли на засідання комісії, по
передили.

Керівники деяких установ 
І підприємств не дуже охо-^ 
че беруть молоду робочу^ 
силу. Тому я вважаю, що 
комісії по трудовлаштуван- 
НЮ повинні бути створені 
саме при райвиконкомах, 
Тим більше, що у склад ко
місії у нас, наприклад, вхо« 
дять секретарі райкомів 
партії і комсомолу, заві- 
дуючий райвно, голова ра- 
йонного комітету профспіл
ки працівників сільського 
господарства.

Роботу свою ми планує
мо поквартально. Обов’яз
ково заслуховуємо керів
ників підприємств і органі
зацій про підготовку до 
прийому на роботу випуск
ників. Це, на мою думку, і 
допомагає нам не залишати 
поза увагою жодного ви
пускника. Тому-то в нашо
му районі дуже багато мо
лоді працює в сільському 
господарстві, на будівницт
ві — на основних ділянках 
виробництва.

О. ІВАНЧЕНКО, 
заступник голови Боб- 
ринецького райвикон
кому, голова комісії 
по трудовлаштуванню 
випускників.

молодь- 
У НАУЦІ

НА СИМПОЗІУМІ 
МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

розводили руками, дивувалися?
— Оце так чаклун.
Невдовзі Журавський пораду

вав друзів черговою новинкою — 
винайшов пристрій для механіч
ного розподілу і нарізання зубів 
шестерень.

Наведу ще один приклад твор
чих пошуків наших робітників. 
При переробці буряків погірше
ної якості втрачалось багато цук- 
рх. Підводила головка дифузійно
го апарата. Це турбувало помічни
ка механіка Володимира Рудя. І 
він дочав удосконалювати апарат, 
економити продукцію. Нещодавно 
його пошуки увінчались успіхом. 
Завдяки удосконаленій головці, 
завод додатково вироблятиме що
року близько 2,5 тисячі центнерів 
цукру. Е

в першому півріччі колектив 
підприємства понад план виробив 

тисяч центнерів продукції Со
бівартість одного центнера'зни
жена на 69 копійок. Ніби небага
то А за шбсть місяців ці копійки 
До ?Пп?0 70 ™СЯЧ каРб0Ваннів. 
До 50-річчя Жовтня молодь заво- 
мн пп3,')М 13 етаршими товариша
ми прагне внести в ювілейну касу 
не менше ста тисяч карбованців 
.можливо, мрія про те. що па: 

п.р пІИИ прап°Р прикрашатиме на
ше підприємство, здійсниться

П. ЛЮЛЬКА, 
заступник секретаря коміте
ту комсомолу Олександрій
ського цукрозаводу.

18 серпня на симпозіумі' 
молодих учених соціаліс
тичних країн відбулось пле
нарне засідання. Виступили 
керівники секцій. Вони го
ворили про роботи моло
дих учених Болгарії, Угор
щини, НДР, Монголії, Поль
щі, Румунії, СРСР, Чехосло- 
ваччини і Югославії.

Професор В. А. Жамін за
явив, що в усіх двадцяти 
доповідях, поданих не об
говорення в секції економі
ки, якрю він керував, вияви
лася зрілість мислення їх 
авторів, високий теоретич
ний рівень дослідників.

Керівник секції філософії 
професор А. Н. Маслін від
значив різноманітність нау
ково-теоретичних інтересів 
своїх молодих колег, глиби
ну аналізу соціальних явищ 
сучасності.

Професор А. Є. Лунсв 
підтримав пропозицію бол
гарського делегата на сим
позіумі створити об’єдна* 
ний науковий центр порів
няльного права, який дасть 
можливість ученим-право- 
знавцям братніх країн об
мінюватись досвідом, спіль
но розробляти питання пра
вового будівництва. Такий 
інтернаціональний центр 
міг би стати для молодих 
юристів доброю теоретич
ною школою.

Секретар ЦК ВЛКСАА 
Ю. В. Торсуєв — керівник 
секції молодіжних проблем^ 
симпозіуму — узагальни» 
У своєму виступі роботу 

І секції, досвід вивчення 
складних соціологічних пи
тань, зв'язаних з життям 1

І працею молоді.
З схвильованим словом Д° 

і молоді звернувся аквде^ 
К. В. Островітянов. Допо- 
відь «Про закони розвитку 

| науки» зробив на пленарно* 
| засіданні інший визнач

ний радянський учений ака
демік Б. М. Кедров.

Теоретична програма 
симпозіуму вичерпана. Те* 

>ПвР його учасники зустріну* 
ться з радянською мОЛОД* 

'АЮ, зроблять поїздку п° 
кРаїні.
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ї> ІВАНА ЦУРАНА, секретаря ком- 
" сомольської організації кол
госпу імені Димитрова, спокійний 
погляд, міцний потиск руки. Зустрі
лася з ним вперше, а здається, що 
що він мій давній знайомий. 
Неквапно веде оповідь про комсо
мольські справи: як під час неділь
ників піонерський табір споруджу
вали, футбольну команду створю
вали, молодий парк доглядали...

У вікно кабінету тихо постуку
ють молодим гіллям деревця. 
Іван дослухається, замріяно підхо
дить до згінна. На подвір’ї, біля Бу
динку культури, рівними шеренга
ми вишикувались клени, топольки, 
акації. Весною посадили їх тут 
комсомольці на колишньому пусти
рі... А про що зараз думаєш, Іване?

MR
ТВІЙ ТОВАРИШ СЕКРЕТАР

З кого приклад береш?
Можливо, згадалось, як прибігла 
додому збентежена Віра Стойкова:

— Ваню, наші деревця гинуть.
А потім після роботи хлопці і 

дівчата носили воду, поливали де» 
рева, які закучерявились зараз 
буйнолистом.

За якусь мить Іван знову підхо
дить до столу, гортає сторінки за
писної книжки, в якій лаконічні за
писи: «Завітати до дівчат на тва
ринницьку ферму... Дістати волей
больні сітки... Повідомити про ре
петицію...»

ПОРУЧИК

* * ♦

Год рождения
47-й

Нещодавно на засіданні обласного літературного 
об’єднання читав свої перші вірші невисокого зросту 
юнак. В залі спочатку було шумно, а потім стишилась 
аудиторія. Лише дзвінкі строфи віршів чути було з 
молодих вуст. То була поезія. Автор її — студент 
Кіровоградського педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна Олександр Івакін.

Написано небагато. Але цінним є те, що кожен 
вірш, кожна тема вирішені не прямолінійно, як це 
часто трапляється з початківцями, а несуть заряд 
мислі. Олександра хвилює неспокій нинішнього моло
дого покоління, його кипуча енергія.

Пропонуючи шанувальникам поезії кілька віршів 
Олександра Івакіна, хочеться вірити, що перша зу
стріч з автором — не остання, що це не просто заяв
ка на розмову з людьми, а гарне

Вот что сделай ты 
Если ж смогут они 
Эти алые паруса, 
Если их разорвет гроза, 
Если даст бригантина течь,

Мы — рожденья послевоенного, 
Мы простые, обыкновенные.
Мы пожарами не исхлестаны, 
Не отпеты ветрами жесткими, 
Не умыты седыми водами 
И дорога.ми не измотаны, 
В окружении не забыты 
И осколками не убиты.
Мы — обычные, заурядные... 
Просто солнце нас утром радует, 
Просто ходим в кино с девчонками, 
Просто бегаем на футбол...
И не хочется дни зачеркивать, 
И берем эти дни с собой.
Строим, учимся, прозревая... 
Но в смешенья тревожных дней 
Ни на миг мы не забываем 
О погибших в прошлой войне.
И нередко бывает стыдно, 
И порой обжигает мысль;
«Отчего — с отцом, а не с сыном? 
Почему — они, а не мы?..» 
Мы — рожденья послевоенного. 
Так откуда нам знать войну?
Знаем Братск, и тайгу — наверное, 
И немножечко — целину.
Мы — обычные. Знаем только: 
Если вспомнят о нас потомки, 
Если небо увидят люди
Голубым над своей 
Значит, вправду ее

го ловой, — 
не будет —

Термоядерной мировой.
Значит, в жизни, большой и 

уверенной,
Мы нашли себе место новое — 
Мы — рожденья послевоенного 
Поколение сорок седьмого.

Что я сделаю для тебя?
Что ты сделаешь для меня?.. 
Облака неподвижно спят 
На широких ладонях дня.
Ветер тоже вздремнуть прилег 
Под деревьями у дорог...
Я в твоих голубых глазах 
Вижу алые паруса.
Я еще раз в них заглянул,
— Сделай так, — я тебе сказал, 
Чтоб не шла никогда ко дну 
Бригантина в твоих глазах.К_________________ ___

8 стор.

Безліч справ у ватажка сільської 
молоді Івана Цурана, і скрізь тре
ба встигнути. Ось захворіла Галина 
Григор’єва, в Кіровограді, в облас
ній лікарні зараз. І секретарю теж 
треба відвідати її, поговорити сер
дечно. Коли вже прощався з нею, 
Галя мовила:

— Щире серце в тебе, Ваню...
...Нещодавно комсомольці прий

мали на зборах в ряди Ленінського 
комсомолу Галину Богуш і Григо
рія Цурана. Запитували їх про ро
боту, про обов’язки комсомольців, 

про прагнення, а потім 
хтось:

— Жоро, з кого прик
лад береш?

Не чекав хлопець та
кого запитання, якусь 
мить стояв розгублено, 
вдивлявся в десятки зна
йомих облич. А за хви
лину вже твердо мовив:

— З секретаря нашо
го... Івана Цурана.

С. ТИТАРЕНКО, 
працівник районної 
газети.

Більшанський район.

побачення з світом.

для меня... 
слинять —

Гортаються
дні

Если ты не смажешь сберечь... 
Я уйду, хоть и дрогнет шаг — 
Для тебя я сделаю так.
В час, когда в студеных степях 
Снова ветер подымет вой,
Я совсем уйду от тебя 
И... тебя заберу с собой.

С рыси в шаг переходят кони, 
Охлаждая сраженья пыл; 
За отрядом разгоряченным 
По дороге клубится пыль. 
А над ним — ни единой тучи. 
Ни куста — на его пути... 
Чуть качаясь в седле, поручик 
Едет медленно впереди. 
У реки зарыты товарищи 
И окончен с горцами бой...- 
Отгоняя сон подступающий, 
Снова он тряхнул головой. 
Но не может поднять тяжелых, 
Припорошенных пылью век, 
И поручик грезит: веселый 
Петербургский пушистый снег
На знакомых промерзших крышах..? 
Вот и дома его порог...

„ Вот и сам он сидит и пишет, 
По бумаге скрипит перо. 
Проявляя в часы ночные 
Строки горькие и живые... 
И утратою из утрат 
Неудавшаяся Россия 
Вырастает из-под пера. 
Расплывается лист бумаги...- 
Свечи, свечи вдоль длинных стен, 
Эполеты, браслеты, фраки, 
Те же светские забияки. 
Тот же бал у графини N. - —
Только — ненависть к сердцу ближе 
(Уплывают свеч огоньки) 
«Презираю и ненавижу 
Вас, надменные пошляки’» 
Только —ненависть с новой силой, 
И — в ответ любопытству глаз: 
«Презираю вас за Россию! 
Ненавижу за Пушкина вас!..»' 
В искрах алые капли вермута, 
А во взгляде его — тоска... 
Скоро станет к барьеру Лермонтов 
У подножия Машука.

сторінками
Обласна бібліотека іме

ні Н. К. Крупської. Круто
в’ються вгору поручні 
сходів. Відділ комплек
тування і обробки, ка
талоги. Ажурні полиці 
грають різнокольорови
ми обкладинками книг, 
журналів. Бурлака Неоні- 
ла Макарівна розпові
дає:

— Наше основне дже
рело — бібліотечний ко
лектор. Щоправда, ми 
ще комплектуємо літе
ратуру з магазинів Кіро
вограда та з доставки 
«Книга — поштою».

Загальний фонд 
ліотеки — близько 
тисяч примірників.

Неоніла Мака р і 
продовжує:

— У нашому фонді 80 
тисяч політичної і 3099 
примірників технічної лі
тератури. Твори класи
ків марксизму-ленінізму 
становлять 9958 примір
ників.

Цифри красномовні. І 
нам зовсім не здава
лась прозаїчною ця 
«цифряна» розмова. Бо 
за цими цифрами б'єть
ся пульс нашої дійс
ності.

Відливають урочистим 
пурпуром на стінах стен
ди, присвячені 50-річчю 
Радянської влади. Біб
ліотека готується до юві
лею.

ЦЕ БУЛО нещодавно. 
В школі гостювали 

москвичі і краснодарці, 
миколаївці і донбасівці, 
представники Білорусії і 
Грузії. Це були рідні 
воїнів, які' віддали своє 
життя в боях за визво
лення Тарасівни. їх роз
шукали червоні слідопи
ти і запросили разом з 
ними вшанувати пам’ять 
воїнів.

За сотні і тисячі кіло
метрів наші гості при
везли вінки і квіти, щоб 
покласти їх на могили 
тих, хто ніколи вже не 
зможе побачити їх. Сест
ра одного із загиблих, 
Є. Ф. Скрипка, яка при
їхала з Краснодара, при
везла живі тюльпани:

— Хочу покласти на 
могилу свого брата кві
ти, вирощені на кубан
ській землі, — сказала 
вона.

На одному з вінків, 
привезених дружиною 
воїна, напис: «Паніну 
Павлу Михайловичу від 
колективу Московського 
заводу поліграфічн и х 
фарб № 2».

Після покладення він-

ків могили не стало вид
но. Виднівся лише на
пис з іменами героїв. 
Але не всі вони відомі. 
96 імен ще таять в собі 
загадку.

На мітингу, присвяче
ному вшануванню геро
їв, виступали і господарі 
і гості. А після всього 
тарасівчани познайоми
ли своїх гостей із селом,

ТЮЛЬПАНИ 
з КУБАНІ

вручили їм подарунки.
Але найцікавішою, ма

буть, була зустріч гостей 
з піонерами. Вона дуже 
вразила юні серця. Юнь 
ще раз пересвідчилася, 
яку благородну й сер
йозну справу робить. 
Тому-то з таким інтере
сом і наполегливістю 
продоожує пошуки.

М. ТЕРЛЕЦЬКА.
Новгородківськнй 
район.

До 100-річчя з дня 
заснування обласної 
бібліотеки 
імені Н. К. Крупської

біб-
700

в н а

«ОТУТ 
І ПРАЦЮЄМО»

Відчиняємо білосніжні 
двері читального залу. 
Тиша, як сонний птах, ін
коли шелесне паперови
ми крилами і знову за
мре над столами з ма
товими круглими лам
пами.

— Вибачте, будь лас
ка, ви часто працюєте в 
цій бібліотеці?

— Майже щодня.
Ганна Леонідова від

ривається від підруч
ника.

— Це ваші друзі? —• 
показую на двох юнаків,

що сидять поруч.
— Ми всі троє абітурі

єнти. Думаємо в цьому 
році вступити до полі
технічного інституту.

Знайомимось. Леонід 
Ковальов і Олексій Не- 
лін — кіровоградці. Во
ни часті відвідувачі чи
тального залу. «Добре 
тут працюється, — гово
рить Леонід, — літера
тури потрібної вдосталь, 
затишно, світло. — 
ники бібліотеки 
йдуть назустріч 
запитам».

В залі сидить 
одна молодь. На 
му столі оозкриті зшит
ки і посібники. Що ж, в 
кого зараз канікули, а 
в кого і гаряча пора. 
Підходимо до завідую
чої читальним залом 
Олени Лаврентіївни Ри
мар. Вона називає нам 
кількість бібліографіч
них оглядів, ювілейних 
виставок, розповідає про 
зустрічі зі старими біль
шовиками тощо. Ми до
відуємося, що на сьо
годнішній день наоахо- 
вується 2570 читачів. В 
основному це — робіт
ники, студенти, службов
ці... І згадується, як ко
лись в цьому залі 
лись запеклі 
про літературу, 
дзвеніла своїми 
ваними рядками, 
рівна колісниця*

Праців- 
завжди 
нашим

майже 
кожно

«ДАЙТЕ, БУДЬ ЛАСКА, 
СИМОНОВА...»

Який це наївний 
вак запевняв і запевняє, 
що поезія не читається?

— Пробачте, давайте 
познайомимось!

— Оля Черних — сту
дентка педінституту. Пра
цюю вихователькою 
районному дитсадку.

— Ви любите вірші?
— А хіба можна їх не 

любити? Я дуже люблю 
поезію Симонова, Щипа- 
чова, Ахмадуліної...

Цей невеличкий діалог 
відбувся в абонентному 
залі. В залі, де книги 
тріпотіли голубими кри
лами обкладинок в тен
дітних руках студентки, 
в шкарубких — робітни
ка. Але руки ці не були 
байдужі. Вони лагідно 
гортали білі сторінки, і 
тихо пестили їх.

— Людмило Теренті- 
ївно, — звертаємось до 
бібліотекаря, — і багато 
у вас читачів?

— Ні. Всього-на-всього 
5300 чоловік.

Непомітна праця біб
ліотекаря. Але вона в 
чомусь нагадує буді
вельника, який будує 
світлий, просторий бу
динок. Це будинок ра
дості пізнання. Хочеться 
вірити, що в цьому бу
динку приживеться ще 
більше юних кіровоград- 
ців. Бо з вікон такого бу
динку далеко видно і 
власну майбутню дорогу, 
і давноминулі шляхи.

В. ГОНЧАРЕНКО. 
Фото В. КОВПАКА.

ве- 
диспути 
Поезія 

і грано-
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клуб, який розміщався в будинку, де за
раз Палац піонерів. Навколо клубу 
об'єдналась революційно настроєна мо-

ПАЛАХКОТІЛИ ФРОНТИ громадянської 
* війни. Молодій країні потрібні 
міцні руки, які б уміли тримати зброю. 
ВЦВК приймає постанову про організа
цію Всевобуча, в якому зосереджува
лось все керівництво спортивними клу
бами, товариствами і фізичним вихован
ням молоді.

В Є.тисаветграді першим інструктором 
Всевобучу було призначено кращого 
гімнаста міста М- В- Яшина. Разом з ак-

здібності молодого спеціаліста. Фізкуль
турний рух в нашому місті тільки зарод
жувався, і ентузіастові довелось стика
тись з багатьма труднощами. Насампе
ред треба було вирвати молодь з-під 
впливу есерівських гуртків, зацікавити 
роботою в спортивних секціях. В 1924 
році було організовано комсомольський

ППППТІІ інструктор 
иііийіз ВСЕВОБУЧУ
тивом, який він згуртував навколо себе, 
інструктор розпочав роботу по реорга
нізації старих і створенню нових спор
тивних клубів, по залученню молоді до 
занять спортом. Спортивно-стрілецький 
клуб імені Подвойського став центром 
фізичної підготовки допризовників.

Згодом М, Яшина запрошують на ро
боту інструктором спорту в кавалерій
ську школу, а через рік його посилають 
на навчання у вищу школу фізичного 
виховання в Ленінград. Там він добиває
ться високих спортивних результатів. Бе
ручи участь в змаганнях з легкої атле
тики, він займає перше місце в стрибках 
в довжину з місця.

Після закінчення школи М. Яшин по
вертається до рідного міста. І тут в пов
ній мірі розкриваються організаторські

лодь. Тут готувались інструктори по 
спорту. Багато з них потім все своє 
життя присвятили фізичній культурі, 
вихованню спортсменів. Серед них — 
Петров, Любарєв, Овражков та інші. 
Кращі спортсмени-комсомольці одер
жували путівки на роботу викладачами 
фізкультури в школи міста. Випускники 
курсів інструкторів направлялись також 
для роботи в сільську місцевість.

М. Яшин був організатором проведен
ня 1 олімпіади в 1922 році, яка була од
нією із перших на Україні.

Батьківщина гідно відзначила нашого 
земляка. Він нагороджений багатьма ор
денами і медалями. Він пройшов шлях 
від рядового до полковника.

в. язловецькии,
викладач педінституту.

Л& »9 ^79»)
• ЦЕ ЦІКАВО

ОРЕЛ ІДЕ 
НА ТАРАН

Літак АН-2, пілотований 
льотчиком Кудимкарського 
аеропорту в Комі-Пермиць- 
кому національному округу 
С. Є. Арковим, повертався 
з Ганн в Кудимкар. На ви
соті 400 метрів машину не
сподівано атакував орел, ( 
який залетів сюди невідомо 
звідки. Хижак з двометро
вим розмахом крил пішов на 
таран, пробив дюралеву об
бивку крила літака, пошко
див нервюри і... застряг у 
крилі. З великою обереж
ністю льотчик привів літак 
з птахом у крилі в аеропорт.

ХТО ТАМ КРОКУЄ ПРАВОЮ?“]
н

«Хто там крокує правою? Лівоюі Лівою!» — про
читав на ходу Дем’ян Порошин два рядки з відомо
го «Лі-вого маршу» В. Маяковського і сів читати 
«Спортивну газету». Я все ще вивчав свій стіл (вчора 
мене обрали інструктором по спорту), намагався зна
йти бодай півгантелі, але окрім двох шашкових фі
гур та відірваного шматка шахівниці, що лежала під 
чорнильницею, нічого не знайшов.

— Доки ми будемо забивати голи у власні воро
та? — спитав раптово Дем’яна. Це питання адресу
валося й молодим колгоспникам Єлізару Рудову, Во-
лоди.миру Лисицину, агрономові Євгенії Шевченко.

— Як це? — з неохотою підняв хлопець голову.
— А так: говоримо, то любимо спорт, а практично 

нічого не робимо. Тільки читаємо та заздримо іншим.
Початок розмови всіх насторожив: мовляв, до чого 

це він клонить, адже спортивного інвентаря все одно 
не має.

— Завтра привезуть цілу автомашину, — вдався я 
до гіперболізації. — Давайте продумаємо, які секції 
працюватимуть.

Виявилося багато охочих. Дем’яна тут же обрали 
капітаном футбольної команди, створили секції шахів 
та шашок, настільного теніса, легкої атлетики. Молодь 
розійшлася, а я ще довго дискутував з головою кол
госпу, переконував, щоб не гасив першу іскру. Скла
ли список спортивного інвентаря. Голова підписав.

Через кілька днів Дем’ян палив цигарку над шахів
ницею та шукав староіндійський спосіб, захисту від на
ступу Єлізара. Марія Воробйова і Женя Шевченко 
грали в шадікн. А в широкому коридорі колгоспної 
контори ( в нас клуб дуже тісний, зараз будується 
Будинок культури) зблискували ракетки настільного 
теніса в руках Галі Кирєєвої та Поліпи Най льонової:

— Це спортзал чи контора? — запигуз.зли голову 
колгоспу літні трудівники.

_  До спартакіади хочемо команду виставити, 
в тон їм відповідав голова.

Регулярні тренування з шахів та шашок дали пер
ші відрадні наслідки. На районному змаганні, яке 
проходило навесні цього року, Дем’ян Порошин 
(шашки) та Єлізар

Як тільки-но зійшов сніг, почались регулярні занят
тя футбольної секції.

— Чи не відіб’ється це на роботі? — знову поціка
вився голова, бо майже всі трактористи виявили ба
жання виступати.

— Думаю, що ні, — відповів. — Складемо графік
відповідно до роботи кожного. ,

Де.м’ян уважно вивчав гравців, сам призначав фор
вардів і стопперів, а голкіпером (після випробувально
го терміну) став Єлізар Рудов. (Хлопці його тепер 
називають «наш Рудаков»).

В напруженій боротьбі, під час відкриття сезону, 
наша команда завоювала приз. Тепер всі турботи 
футбольної секції — виграти кубок району. А підста
ви є для цього всі: перемога над командою колгоспу 
ім. Куйбишева (2:1), їм. Котовського (5:4), їм. Чка
лова (2:0). В півфіналі зіграли внічию (1:1) з футбо
лістами Подорожнього, а незабаром будемо перегра
вати. Так що футбольна секція зараз в напрузі.

Не забуваємо ми й про легку атлетику. З цього ви
ду ще не виступали, але тренуємось наполегливо.

Радує те, що спорт в селі став масовим. В усіх 
секціях приймає участь загалом близько тридцяти 
юнаків та дівчат. Вісім з них уже мають посвідчення 
третьорозрядників. Іншим розряди будуть незабаром 
присуджені.

Коли на День фізкультурника Дем’ян Порошин, 
виводячи святково прикрашену колону на стадіон, 
давав команду: «Хто там крокує правою? Лівою! Лі
вою!» — то це звучало, як 
дівчат, які ще не влилися в 
в'язково прийдуть завтра.

заклик до тих юнаків і 
нашу сім’ю, але які обо-

с. Мнкольське
Кремгесівського району.

М. КОШУЛЬКО, 
інструктор по спорту.

. ГЕРОЇ МАРОК З ЛЕГЕНД

ливо коли він збив стрі
лою яблуко з голови сина.

Історики гадають, що ле
гендарний Вільгельм 
Телль — художнє втілення 
образу керівника повстан
ня Штауффахера.

Вільгельм Телль —■ лю
бимий герой швейцарського 
народу. На його марках час-

О*
Вітаємо з одруженням Марію Гупало, секретаря ком

сомольської організації колгоспу «Заповіт Ілліча», і 
Олександра Нагова, шофера цього ж колгоспу.

Хай квітами стелиться шлях, дорогі друзі, хай засіва
ється він щастям та-добром!

Долинський райком ЛКСМУ.
Валентина Товстокор, секретар комсомольської органі

зації заводу залізобетонних виробів, та Іван Криворуч- 
ко, робітник заводу залізоконструкцій, сьогодні одру
жуються.

Від щирого серця вітаємо Вас, дорогі друзі. Бажаємо 
великого людського щастя, нехай завжди буде вашим 
супутником міцна дружба- і любов!

Кремгесівський міськком ЛКСМУ.

Багато країн 
марки, присвячені видатним 
письменникам. На цілій низ
ці марок можна зустріти не 
лише портрети поетів, дра
матургів, а й персонажі з їх 
творів. Буває й так, коли 
герої з’являться на пошто
вих знаках з казок та ле
генд. Якраз таким шляхом 
прийшов у філателію серед
ньовічний стрілець з лука 
Вільгельм Телль. Багатьом 
відома його меткість, особ-

випускає

Телля. 
на■

-у .

м. Кіровоград, вул, Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре« 
тар» — 45-35, відділів — 45-36.

БК 02240 Індекс 01197,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

ерган Кировоградского 

обкома ПКСМУ,

то можна зустріти 
На одних — портрет, 
інших — його син Вальтер, 
в руках якого — арбалет і 
яблуко, пронизане стрілою.

В. БОРИСОВ.

. ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 20 серпня. Перша 
програма. 10.00 — «Будильник». 
(М). 10.30 — «Гімнастика для 
всіх». (М). 11.00 
фестиваль 
(Кишинів). IV__
художньої самодіяльності» (М). 
12.15 — Для школярів. «Роби з 
нами, роби, як мн». (НДР). 
13.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. «Подвигу — 25 
років». (М). 14.00 — «У світі 
мистецтв». «Виставка картин у 
Сегеді». (Угорщина). 14.30 — 
«ГЕК-67». (К). 15.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 15.30 — Кіно
журнал «Новини дня». 
15.40 — «Кінопапорама». 
17.00 — Кубок Європи з стриб
ків у воду. (М). 18.00 — Моло
діжна програма «Погляд». (К). 
19.35 — Літопис піввіку. «Рік 
1920-й». Телевізійний багатосе
рійний документальний фільм. 
(М). 20.30 — Телено’вннп. (М). 
21.00 — «Веселий кінескоп». (К). 
21.25 — «Ваше здоров’я». Мульт
фільм для дорослих. (К). 22.00 
— Фестиваль танцювальних пі
сень Угорського телебачення. 
(Будапешт).

Друга програма. 18.00 — 
«Світло і тіні». (М). 18.30 —
Тиждень Латвійської РСР у 
Москві. Естрадний концерт. (М).

ПОНЕДІЛОК, 21 серпня. Пер
ша програма. 18.00 — Телевісті. 
(К). 18.15— «Латвія прощається 
з Москвою». (М). 18.35 — Про
грама УТ. Міжнародний огляд. 
(К). 19.05 — Для вас, сільські 
глядачі, «Обезглавлювання свя
того Іоанна». Новий художній 
ФІЛ1ЬМ'(К). 20-30 ~ Теленовннн. 
(М). 21.00 — Програма УТ. До 
□0-рІччя Великого Жовтня. «Вік
на ЮгРОСТА». (Одеса). 21.30 — 
Тиждень Естонської РСР у 
Москві. (Таллін).

Друга програма. 19.05 — До
кументальний фільм. (Дніпро
петровськ). 21.30 - Кінопрогра- 
ма. (Дніпропетровськ).

ВІВТОРОК, 22 серпня. Перша 
1р°[раМп ^ї00 ~ Художній 
фільм «Поки фронт в обороні» 
(Кіровоград). 12.30 — Літопис 
н«Пй Кл <РІК ,92°-й>- Телевізій
ний багатосерійний докумен
тальний фільм. (М). 17.(4) —
Для дітей. Кінозбірник «Жаба- 
мандр.вннця» (Кіровоград). 
18.00 — Телевісті. (К). 18.15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1921-й». 
Телевізійний багатосерійний до
кументальний фільм. (М) 19 00 
ЇЇсюдРШІСТЬп СРСР 3 ФУтбола: 
ЦСКА — «Динамо» (М) В пе
рерві — Теленовннн. 20.45 — Те. 
леновинн. (М). 21.00 - Докумен
тальний фільм «На сталених 
магістралях». (Кіровоград). 21 20 
7пІ^ЄжЛЬМ Та хУдожн1й Ф'льм 
вогпаї1ФЖП об°рон|’- <Кіро- 
Збіріщ 'СРСР ~ Х°КЄЙ: ПЄрша 
СРСР. (м) “ друга збіриа

Друга програма. 11.00 — Те
ксті. (К). 11.15 - Для дітей 
опкеДеаЛУ,,Ку Лрузі,1>- «їжаковий 
Жстр»- Горський ляльковий 
Фільм. (М). 11.50 - Для школя- 

,аі ‘ВУЛ» Розповідають».
(Казань). 17.00 — Тиждень Ес-

Всссоюзннй 
дитячої творчості. 
11.30 — «З історії

(М).
(М).

топської РСР у Москві. . Від
криття національного святи. 
(М). 21.00 — І. Шамякін —
«Серце на долоні». Спектакль 
Хмельницького музично-драма
тичного театру ім. Г. Петров- 
ського. (К).

0 ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ, 20 серпня. 10.00 — 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.30 — Гімнастика для
всіх. (М). 11.00 — Всесоюзний 
фестиваль дитячої творчості. 
(Кишинів). 11.30 — «З історії 
художньої самодіяльності». (М). 
12.15 — «Роби з нам», роби як 
ми». (1ІДР). 13.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (М). 
15.00 — «Музичний кіоск». (М). 
15.40 — «Кінопапорама». (М). 
17.00 — Кубок Європи з стриб
ків у воду. (М). 18.00 — «Світло 
і тіні». (М). 18.30 — Тиждень 
Латвійської РСР у Москві. 
Естрадний концерт. (М). 19.35 — 
Літопис піввіку. «Рік 1920-й». 
Телевізійний фільм. (М). 20.30 — 
Передачі з Москви.

ПОНЕДІЛОК, 21 серпня. 17.00
— «Натхнений
(Львів). 17.30 — В ефірі «Моло
дість». (Одеса). 18.00 — Телеві
зійні вісті. 18.15 — Літературна 
передача. 18.35 — Міжнародний 
огляд. (К). 19.05 — Докумен
тальний фільм. 20.30 — Телеві
зійні новини. (М). 21.00 — «Вік
на ЮгРОСТА». (Одеса). 21.30 — 
Кіиопрограма.

ВІВТОРОК, 22 серпня. 16.40 — 
До 50-річчя Великого /Ковтни. 
«Ранок долі». 17.00 — Відкрит
тя тижня Естонської РСР у 
Москві. (М). 18.00 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.15 — Літопис півві
ку. «Рік 1921-й». Телевізійний 
фільм. (М). 19.00 — Футбол.
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 
20.45 — Телевізійні новини. (М). 
21.00 — Художній фільм. «При
годи Ходжі Насреддіна». 22.15
— Телевізійний фільм. 23.01Г — 
Хокей. Перша збірна СРСР — 
друга збірна СРСР. (М).

Примітка: глядачі Кривого 
Рога о 21.00 дивитимуться пере
дачу з Миколаєва.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 20 серпня. 10.00 — 

Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.30 — Гімнастика для
всіх. (М). 11.00 — Всесоюзний 
фестиваль дитячої творчості. 
(Кишинів). 11.30 — «З історії 
художньої самодіяльності». (М). 
12.15 — «Роби з нами, роби як 
ми». (ПДР). 13.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (М).
13.30 — «Іскорка». (Донецьк). 
15.00 — «Музичний кіоск». (М).
15.30 — Кіножурнал «Новини
дня». (М). 16.00 — «Ківопавора- 
ма». (М). 17.00 — .Кубок Європи 
з стрибків у воду.' (М). 18.00 — 
«Світло і тіні». (М). 18.30 —
Тиждень Латвійської РСР у 
Москві. Естрадний концерт. (М). 
19.35 — Літопис піввіку. «Рік 
1920-й», Телевізійний'фільм. (М).
20.30 — Телевізійні новини. (М). 
21.00 — Телевізійний театр мі
ніатюр. В. Карбовська — «Ідо
лопоклонники». (Мінськ). 22.1X1
— Фестиваль танцювальних пі
сень Угорського 
(Будапешт).

ПОНЕДІЛОК, 21
— «Натхнений
(Львів). 17.30 — В ........ .
дість». (Одеса). 18.00 — Телеві
зійні вісті. .18.15 — Докумен
тальний фільм. 18.35 — Міжна
родний огляд. (К). 19.05 —
Едуардо де Філіппо. «Не запла-. 
чу». Телевізійний спектакль. 
(М). 20.30 — Телевізійні новини. 
(М). 21.00 — «Вікна ЮгРОСТА». 
(Одеса). 21.30 — ~ 
топської РСР в 
лін).

ВІВТОРОК, 22 
Документальний 
Художній фільм ___ _ . _ —
мови їсть». 16.40 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. «Ранок до
лі». (Дніпропетровськ). 17.00 — 
Відкриття тижня Естонської 
РСР у Москві. (М). 18.00 — Те
левізійні вісті. (К). 18.15 — Лі
топис піввіку. «Рік 1921-й». Те
левізійний фільм. (М). 19.00 — 
Футбол. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 20.45 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 — До 50-річ
чя Великого Жовтня. «Змагаю
ться сусіди». 22.15 — Докумен
тальний фільм. 23.00 — Хокей. 
Перша збірна СРСР — ДРУ™ 
збірна СРСР. (М).

Жовтнем» .

телебачення.

серпня. 17.00
Жовтнем», 

ефірі «Моло-

— Докумен-

Тиждень Ес- 
Мосиві. (Тал-. «*.

серпня. 10.30 — 
фільм, і 1.00 — 
«Мати і без-
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