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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання VIII

V
В обкомі ЯКОМУ

„Це ж

НАРОДЖУЄТЬСЯ ВЕЛЕТЕНЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. Понад 4 тисячі чоловік різних спеціальностей працю

ють на ударній комсомольській будові в місті Кривий Ріг. Тут, на металургійному заводі 
імені В. і. Леніна, споруджується найбільша в світі домна з корисним об’ємом 2700 кубіч
них метрів.

Денний раціон домни-велетня становитиме 0 ешелонів коксу і агломерату. Вона даватиме 
1 мільйон 700 тисяч тонн чавуну за рік. Цс приблизно стільки, скільки виробляють тепер такі 
країни, як Туреччина, Данія і Норвегія разом взяті.

На будівництві найбільшої домни — гарячі дні: наближається день її пуску.

На фото: вигляд верхньої частини споруджуваної домни.

Фото А. НІДЕРЕРА. (Фотохроніка РАТАУ).

ГРЗДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ЯТНИЦЯ, 8 ВЕРЕСНЯ 1967 р.

[ РУДІВНИКИ сільсь- 
1 кого господарства 
країнської РСР велики- 
и досягненнями зуст- 
ічають всенародне свя- 
з — 56-річчя Великої 
Жовтневої соціалістич

ної революції.
Широко розгорнувши 

'магання на честь слав
шого ювілею, колгоспи і 
радгоспи України вирос- 
или добрий урожай 
ернових культур, орга
нізовано провели їх зби

рання і успішно викона-

і ЮВІЛЕЙНИЙ
І КОРОВАЙ

УКРАЇНИ
І

лм план продажу хліба 
державі. На 5 вересня 
цього року в засіки 
Батьківщини засипано 
{без кукурудзи і рису) 
одинадцять мільйонів чо
тири тисячі тонн зер
на — 109 процентів до 
плану.

Значно перевиконано 
план закупок продо
вольчих культур. На хлі
боприймальні пункти 
надійшло вісім мільйо
нів шістсот п’ятдесят 
п’ять тисяч тонн пшени
ці, або 147 процентів до 
плану

МОЛОДЬ ОРДЕНОНОСНОГО- 
жовтню

Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМУ схвалило іні
ціативу відділу комсомольських організацій, кабінету 
комсомольської роботи та обласної газети «Молодий ко
мунар», які узагальнили досвід роботи комсомольської 
організації ордена Трудового Червоного Прапора кол
госпу «Зоря комунізму» Новоархангельського району 
по підготовці до 50-річчя Великого Жовтня.

За сім місяців цього року колгосп «Зоря комунізму» 
виконав план продажу державі молока на 72,7 процента, 
м'яса — на 133 проценти, достроково виконав план 
здачі державі хліба. Грошовий прибуток артілі за перше 
півріччя становив 113 процентів від плану.

У великих успіхах орденоносного колгоспу є значна 
частка натхненної праці комсомольців і молоді. Комсо
мольська організація артілі, яка налічує 127 членів 
ВЛКСМ, є справді активним творчим колективом. Ком
сомольці розташовані на найвідповідальніших ділянках 
виробництва. Вони з честю носять своє 
ду молоді.

Комсомольську організацію колгоспу 
му» нагороджено Почесною грамотою 
та занесено в «Книгу пошани» обласної 
організації.

Бюро обкому ЛКСМУ прийняло постанову, в якій 
рекомендує райкомам комсомолу, всім колгоспним і ' 
радгоспним комсомольським організаціям вивчити і ши
роко впровадити в життя досвід ро
боти комсомольців і молоді артілі 
«Зоря комунізму», про який розпові
далося в номері обласної газети 
«Молодий комунар» за ЗО серпня.

звання авангар-

«Зоря комуніз- 
обкому ЛКСМУ 
комсомольської

Ці слова під час гучної овації на 
вечорі болгаро-радянської дружби, 
що відбувся минулого вівторка у залі 
клубу Кіровоградського інституту ін
женерів сільськогосподарського ма
шинобудування, вигукнув другий сек
ретар Толбухінського райкому комсо
молу Петро ГІенєв. І клич ТОЙ ПІДХО
ПИЛИ. «БКП — КПРС! БКП — 
КПРС!» — стоячи скандував збудже
ний зал.

Того вечора було багато квітів — 
чистих нев'янучих айстр. З пишними 
букетами змагалися у своїй красі і 
одвертості теплі посмішки. Молоді Кі
ровограді приймали болгарських гос
тей, як своїх братів, як рідних по 
крові людей.

Кожен, хто мав слово па зустрічі, 
наголошував, що в дружбі нашої — 
і могутнє й глибоке коріння. Вона 
скріплена кров’ю, вона прийшла піс
ля подвигів наших дідів, наших бать
ків у битвах за волю, незалежність 
болгарської землі.

Болгарських комсомольців щиро 
вітали перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Сиротюк, секретар комі
тету комсомолу заводу «Червона зір
ка» 11. Коверга, робітниця агрегатно
го заводу Люда Балюк, другий сек
ретар Кіровоградського міськкому 
комсомолу Ю. Руднєв, учні 34-ї і 14-ї 
СШ. Це були короткі промови, але 
сповна висловлювалися у них гарячі, 
сердечні почуття.

— Мені важко звичайними словами

„БКП - КПРС! 
БКП-КПРС!..“
подякувати кіровоградцям за таку 
теплу зустріч, — говорить перший 
секретар Толбухінського окружкому 
комсомолу Олександр Друнєв. — Це 
дуже сердечно... Я трохи заздрю вам. 
Коли ми були в Кремгесі, у примі
щенні електростанції побачили лише 
кілька робітників. Всі роботи викону
ють механізми. Ваші успіхи — гран
діозні. Ми беремо приклад, і горди
мося, що добруджанські комсомоль
ці, які змагаються в праці з кірово- 
градцямп, мають таких друзів.

Олександр розповів про трудові 
успіхи молоді Добруджі. Цього ро
ку хлібороби Толбухінського округу 
зібрали високий урожай пшениці. 
Цим гордитися можуть і комсомоль
ці: е в тих успіхах і їх старання.

— Дружба — па вічні часи!
Звучали ці слова у вітаннях, зна

ходили відгомін у серцях. Назавжди 
взяли їх з собою і молода вчителька 
з міста Толбухіна Генька 
Бадічева і учениця 14-ї Кі
ровоградської школи Мари
на Соколова, юна будівель
ниця Велічка Миколова, сек
ретар комітету комсомолу 
кооперативу «Стожер» Каро 
Стояпов...

Кожному ХОТІЛОСЯ залишити ДРУ; 
зям щось па згадку. Підносять свої 
сувеніри молоді червойозорівці. Пет
ро ГІеіієв у свою чергу передає дару
нок молоді найбільшого в Толбухіні 
ремонтною заводу № І — мініатюр
ній"! радіатор — макет основної про
дукції підприємства.

Довго не може розстатися з школя
рами Генька Бадічева. Вчителька від
відала кілька кіровоградських шкіл, 
цікавилася передовим досвідом ви
кладання, зробила багато записів.

— Про це я розповім своїм коле
гам, — говорить Генька.

Тісним кільцем оточили її учні, БО
НИ хочуть листуватися з вихованцями 
добруджанських шкіл.

Приколює на груди . вихрястому 
хлопчині значок ДКМС Велічка Ми
колова...

Серце до серия... Якщо можна ко
ротко і точно сказати про зустріч мо
лоді Кіровограда і болгарських ком
сомольців — то це, мабуть, ті слова.

Наступного дня молодіжна делега
ція з Толбухінського округу від’їхала 
до столиці України.

про нашу
Йосипівну“
З’юрмилися дівчата. 

Баяніста чекали. Бо ж 
ось-ось мали розпочина
тись танці. За традицією, 
першим буде кликати 
степівчанок у коли вальс.

З'явився баяніст, 
акорди вплелись у ве
чірню тишу, розповіда
ли про сонячну мрію, до
лю хліборобську. А тут- 
ще її дівочий голос обі
звався. Співала Олена 
Дранко. Одразу з гур-І 
ту молодих хліборобів:

— Га це ж пісня про 
нашу Йосипівну!..

Гак, бібліотекарка О. І 
Дранко і самодіяльний І 
композитор М. Шаповал І 
створили пісню про своє І 
село.

В І Іовомпргородсько-І 
ліу районі це вже вось- І 
ма мелодія про рідний І 
край. Є вже пісня про І 
Каїїпаїпвку, Тншківку, І 
□ситну, т ри мелодії про І 
Новом нргопод.

На зворотну 
адресу

Дівчата ретельно заклею
вали коробки з хрумкими 
кукурудзяними паличками.

— З Дніпропетровської об
ласті за ними приїдуть, — 
попереджала подруг комсо
молка Надія Голотюк.

— Не скаржитимуться...
Приємно робітникам Боб- 

рпнецького харчокомбінату 
відправляти продукцію спо
живачам сусідньої області. 
Чому? Два роки тому ці ла
сощі завозилися на Кіроио- 
градщину з Дніпропетров
ська. Тепер же бобринчани 
відправляють їх на зворот
ну адресу. Надсилають вони 
недавно освоєну продукцію 
і в Миколаївську область.

На комбінаті навчилися 
виробляти ис тільки солод
кі, а й лимонні та солоні па
лички, Останні — спеціаль
но, для любителів пива.

Через ііівтора-два місяці 
тут станс до дії і рибокоп
тильний цех. Зараз спеціа
лісти завершують монтаж 
устаткування. Лящі, окуні 
та Іншу рибу поставляти
муть сюди рибалки Креміс- 
сівською району.

На фото: зал вітає болгарських друзів; праворуч — Велічка МИКОЛОВА об
мінюється сувенірами з кіровоградцями.

Ми раді вам, 
друзі!

Цими днями рекламу 
Кіровоградської Дер
жавної філармонії мож
на було бачній на по
льових станах, трактор
них бригадах, тварин
ницьких фермах колгос
пів Новоукраїнського 
району. Переповнені за
ли сільських клубів, бу
динків культури гучни
ми оплесками супровод
жували кожний програм
ний номер коїіцерту.

— Ми раді вам, дру
зі! Приїздіть частіше, — 
можна було почути за
прошення жителів Фур- 
манівки, ІОр’ївки, І ло- 
дос, Козакової Балки та 
інших сіл.

В. БА РАМ БА.
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ДІВЧАТА старались.
1 все ж таки не 

могли зробити широ
кий крок вперед, наз
догнати кращих доярок 
артілі. А старші їх по
други радили:

— Візьміться 
шому за діло: 
тужки виростіть
корів. Тоді й можна 
буде розганятись...

Раїса та Людмила 
Гозбенки послухались, 
почали доглядати не- 
телів.

І ось уже комсомол
ки мають групи моло
дих корів. Вони, звіс
но, високопродуктив-

(РАТАУ).

проведення.

ще не сфо- 
. Бо всім

в школі 
само- 

баяніс-

вертансь. Та постарайся

__ ,1WIAUU тзкож
вчитися Леонід Бойко. Він б\’ДЄ ХД'ДОЖ-
ІІІН’і-іилоглп^»»______ - '

«Там» — це в Кіровограді, і 
підготовки керівників художньої 
діяльності Леонід вчитиметься на 
та, хормейстера.

З колгоспу «Росспя» поїхав

До революції у Києві 
основним видом транс
порту були карети і дво
колки візників. Тепер до 
послуг пасажирів усі ви
ди сучасного транспорту.

У місті 29 трамвайних, 
27 тролейбусних І 74 
автобусних маршрути. 
На них щодня курсує 
600 трамваїв, 581 тролей-

бус і 892 автобуси. Вони 
перевозять за день 2 
мільйони 300 тисяч чоло
вік. До послуг пасажирів 
у місті 1500 таксі.

Голубі експреси метро 
перевозять ЩОДНЯ сотні 
тисяч чоловік. З 1960 ро
ку метро скористались 
близько 100 мільйонів чо
ловік.

Від кількох автовокза
лів столиці кожної доби 
відправляється в усі кін
ці України і багато міст 
сусідніх республік 400 
автобусів. Стільки ж і 
прибуває їх. Вони пере
возять 25 тисяч чоловік.

Три тисячі пасажирів 
відправляються щодня з 
Києва по Дніпру. До їх 
послуг швидкісні судна 
на підводних крилах — 
«Ракета», «Метеор». Як-

що раніше, наприклад, 
до Чернігова пароплав 
плив близько доби, то 
тепер трохи більше чо
тирьох годин.

Сотні поїздів кожної 
доби відходять з Київ
ського залізничного вок
залу. Лише приміських 
курсує більш як 150. По
слугами залізничного 
транспорту користують
ся, в середньому, щодня 
понад 50 тисяч чоловік.

Столичний аеропорт 
відправляє кожний день 
літаками в усі кінці Ра
дянського Союзу і рес
публіки 6 тисяч пасажи
рів.

А ось через 10—15 ро
ків у Києві не буде 
трамвайних ліній. їх за
мінять тролейбуси, мет
ро, нові лінії якого бу
дуються, ■'------
залізниця.

ДОПОВІДАЧ використав свій регла
мент і з почуттям виконаного обо

в’язку полегшено сів на своє місце в 
президії.

— Хто хоче виступити? — обвів по
глядом присутніх головуючий.

В залі тихо.
— Так хто ж буде виступати?
І знову мовчанка.
— Дозвольте мені, — не то питаюча 

дозволу, не то констатуючи факт, гово
рить заступник секретаря і виходить на 
трибуну. Він з аптечною точністю цитує 
доповідь, дає кілька абстрактних наста
нов і йде на своє'місце.

На цьому й закінчилися дебати.
А де ж були комсомольці? Всі з’яви

лися на збори. То чому ж мовчали? Не
сміливі? Пасивні?

Я не відкрию великої новини, якщо 
скажу, що успіх зборів перш за все ви
рішується змістом доповіді, її конкрет
ністю, діловитістю.

Як це виходить практично?
Досвідчені секретарі первинних ком-

Тії ЗВІТУЄШ
НАРОДОВІ
N. ГАЙДАМАКА, 
секретар обкому ЛКСМУ

сомольських організацій знають, що має
ться на увазі. А от новачки... В усякому 
разі, і першим і другим варто нагадати 
одну деталь.

Ви готуєтесь до звітно-виборних збо
рів. Аналізуєте роботу кожного члена 
комітету, кожного комсомольця. У вас 
уже вимальовується канва доповіді. 
Доповнюєте її цифрами розвитку під
приємства, організації чи колгоспу і вва
жаєте, що збори вже можна починати. 
Почекайте.

Цьогорічні звіти і вибори проходять 
в незвичайній обстановці. В переддень 
свята, коли Батьківщина переглядатиме 
свій шлях за 50 років. Самі звітно-ви
борні збори — вже подія в організації. 
Та. враховуючи обставини, в яких вони 
відбуваються, — це свято. То й розпоч
ніть збори по-святковому. Пом’яніть 
тих, хто нагадує про свої діла горбом 
могили чи каменем пам’ятника. Прине
сіть сюди квіти і подаруйте скорботну 
хвилину мовчання. А в залі, куди ви збе
ретесь для розмови, хай почується «Ін- 
тепнаціонал» чи «Це було в Краснодо- 
мі».

А тепер подивимося в наше сьогодні. 
З чим ми прийшли до умовного pyбeжv? 
Який внесок зробив кожний комсомо
лець? Не для роботи комітету (хоча і це 
обов’язково треба), а для держави. 
Звісно, то не просто — проаналізувати 
роботу кожного комсомольця. Та до то
го ще й у великій організації. Але для 
цього існує досить зручна 
самозвіти.

Ось тут мені й хотілося б 
від одної «небезпеки».

Самозвіт слід уявляти не _ ______
розумінні цього слова. Досить часто до-

форма

водиться бути свідком такого. Той, хто 
виступає, говорить тільки про «своє». 
Доярка — про справи на фермі, слю
сар — про свій цех, спортсмен — про 
спорті І ні слова про те, як комітет 
спрямовував роботу організації, як ак
тив виконував свої завдання.

У звітно-виборній кампанії головний 
виховний момент не самі збори, а їх під
готовка.

Нині ще одна подія великого зна
чення — обмін комсомольських докумен
тів. Він уже повинен підходити до кінця. 
Але гам, де обмін в розпалі, слід негай
но скласти графіки його 
Для цього треба в деталях знати стан 
справ на місцях, скільки і 
тографовано комсомольців, 
міськкомам і райкомам обов’язково цю 
роботу слід закінчити у вересні. А у 
нас ще в Голованівській, Новомиргород- 
ській, Онуфріївській районних. Кірово
градській, Олександрійській та Кремге- 
сівській міських комсомольських ор
ганізаціях далеко до її завершення.

А комсомольська орга
нізація Кіровоградського 
агрегатного заводу, роз
почавши обмін у січні, 
ще й досі не закінчила 

його.
Ось коли ми впорає

мось з цією роботою, 
проведемо звірку членів 
ВЛКСМ — аж тоді має
мо право проводити звіт
ні вибори.

Тепер про вибори. Часто буває так. 
Висунули кандидатуру, а потім забало
тували. Чому не зразу сказати людині 
у вічі, що вона не заслуговує довір’я бу
ти обраною в актив?

Обрання нового складу комітету ле
жить на совісті і відповідальності кож
ного комсомольця.

І ще на одне хочеться звернути увагу. 
На проект рішення. Майже завжди він 
пишеться заздалегідь, та ще й однією 
особою (здебільшого секретарем). Ото й 
трапляється, що комсомольці критикува
ли, висловлювали цінні думки, вносили 
пропозиції, а в рішенні шаблон, обтічні 
фрази.

Щоб запобігти цьому, складайте рі
шення в процесі зборів. Толі воно буде 
плодом колективної думки.

Правильно складене рішення, доповне
не на зборах комсомольцями — це вже 
план роботи новообраного комітету.

Тепеп щодо строків проведення зборів. 
У пашів області вони мають закінчитись 
до І жовтня 1967 року в групах, брига
дах. цехах. Звітно-виборні збори та кон
ференції первинних організацій — у 
жовтні — листопаді цього року. А місь
кі та районні конференції проходити
муть у грудні 1967 — січні 1968 року.

Думаю, нагадувати не треба, що на 
звітно-виборних зборах та конференціях 
треба провести звіти і вибори ревізійних 
комісій та штабів «Комсомольського 
прожектора».

Як бачимо, роботи для первинних ор
ганізацій надзвичайно багато. Тож да
вайте, як кажуть, засукаймо рукави, і 
попрацюємо так, щоб нам не соромно 
було святкувати ювілей нашої Батьків
щини.

КРОК СТАВ
ШИРШИМ
ні. Раїса й Людмила 
мають на своєму ра
хунку по півтори тися
чі кілограмів молока, 
надоєних на корову. 
Врівень з досвідчени
ми доярками Вірою 
Чайковою, Раїсою За
харчук, Марією Чорно- 
бай, Поліною Чигирьо- 
вою почали працюва
ти ці дві комсомолки. 
А за ними пішли їх 
ровесниці Марія Го- 
родникова, Г а л и н а 
Слатницька, Валентина 
Москальова, Валентина 
Половцева.
старанням завзятих на 
фермі — нині щодо
бовий надій молока на 
корову досяг 9 кіло
грамів.

За сумлінну пра
цю — висока оплата. 
Крім цього, дівчат бу
ло премійовано ту
ристськими путівками, 
вони побували в міс- 
тах-героях.

М. ПАХНЮК. 
Бобрннецький 
район.

Що не день, то й успіх у дівчини. Бо ж 
кожна з 200 тварин, які вона доілядае, 
прибавляє у вазі 300—350 грамів.

Нині в колгоспі імені 40-річчя Жовтня 
Бобринецького району кожен погодиться, 
що поросята комсомолки Катерини Крнвко 
найкращі на фермі.

На знімку: К. КРИВКО.
Фото В. КОВПАКА.

ЗА ПІСНЕЮ 
ЗА НАСТРОЄМ

Хлопці трохи зі смутком, 
ряджають в дорогу друга. Та ще й яко
го! Леонід Мазур був першим у сіль
ському клубі серед гуртківців. Хлопці 
тиснуть товаришеві руку:

— Хутчіш
там...

ником-декоратором.
Здобуватимуть подібні спеціальності 

в обласному центрі 12 юнаків та дів
чат з Кіровоградського району. Вчити- 
муться вони за кошти районної міжкол
госпної ради по культурі та мистецтву.

М. П И РОЖЕН КО.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА 1... 
РЕВАНШИЗМ

Нещодавно п Штутгарт! про
ходив чемпіонат Федеративної 
Республіки Німеччини з легкої 

'атлетики. Ця першість була 
1 знову використана для реван

шистських провокацій. В рам-, 
ках чемпіонату відбулися зма
гання пресловутого «Традицій
ного товариства легкоатлетів із

німецьких східних областей» 
(мова йде про землі, на схід від 
кордону Одер-Нейсе, що їх пра
ві екстремісти в ФРН вперто 
продовжують вважати «свої
ми» — РЕД.).

Про мету змагань відкрито 
заявив перший голова «тради
ційного співтовариства», колиш
ній державний секретар ФРН — 
Госсіиг. Він сказав: «У наших 
змаганнях мова йде не про до
сягнення перемоги, а перш за 
все про те. щоб будити 1 вихо
вувати любов до старої батьків
щини». Так само цинічно кли
чуть до реваншизму і плакати, 
поширені «співтовариством».

Намагання одурманити мо
лодь, що цікавиться легкою ат
летикою, отруїти її неона Хет
ською заразою, було широко 
підтримане офіційними західно
німецькими діячами. Покрови
тель змагань «співтовариства», 
міністр внутрішніх справ землі 
Баден-Вюртемберг (на цій зем
лі розташований Штутгарт — 
РЕД.) Вальтер Краузе вітав

прагнення «традиційного об'єд
нання легкоатлетів» і «ного ак
тивність». А голова західноні
мецького легкоатлетичного сою
зу доктор Данії послав «спів
товариству» реваншистів віталь
ну телеграму, в якій говорив 
про «старе спіпообітннцтво», а 
потім і сам особисто був при
сутній на провокаційних зма
ганнях.

Так під прикриттям офіційних 
осіб ФРН західнонімецькі ре
ваншисти використовують спорт 
у своїх брудних політичних ці
лях.

(АПН).

БЕРЕЗОВА КАША 
ПО-АНГЛІЙСЬКИ

В школі Корт Ліс це була 
звичайна порка — нічого ново
го наш час п такий спосіб по
карання не вніс. Ного вже опи
сував Діккенс, котрий пишався 
тим, що розкрив жорстоку сис
тему шкільного виховання свого

часу. Але і через сто з лишком 
років становище в цій справі не 
змінилося — прив’язаність анг
лійців до своїх традицій отри
мала ще одне підтвердження.

Щоправда, лондонські газети 
на перших сторінках помістили 
недавно повідомлення про те, 
що міністерство внутрішніх 
справ розпорядилося закрити 
школу Корт Ліс: в результаті 
офіційного розслідування під
тверджено, що вихователі кара
ли своїх підопічних «надто су
воро».

Коротше кажучи, глава шко
ли Деніс Хейдон не порушував 
прийнятих в Англії правил, по- 
кладаючись на тілесне пока
рання як на надійне педагогічне 
явище. Просто він тлумачив 
свої права в цій галузі надто 
широко і не наслідував букві 
інструкцій. Так, наприклад під
літка номер три містер Хейдон 
карав тричі, а в дисциплінарній 
книзі зафіксував лише один ви
падок.

Часто прут був першою реак-

цією педагога на провину. Між 
іншим, в правилах говориться 
про нього як про крайню необ
хідність. Міністерство внутріш
ніх справ не заперечує проти 
пруття діаметром до десяти мі
ліметрів. * ...........А школа Корт Ліс

звернулася до індивідуального 
поставщика, котрий забезпечу
вав школу пруттям 12,7 мілі
метра.

Містер Хейдон все ж вважає, 
що школу закрили дарма, -у 
не садист, а в основі своїй 
добра людина», — сказав вій, 
не відступаючи 'від звичайної 
логіки діккенсовського героя. 
Він пояснив, що опубліковані в 
газеті знімки покарань вже за
надто вражають, тому що. мов" 
ляв, воин кольорові, а товсті 
пруття були і при його поперед
никах. Він міг бн додати. и|" 
воин завжди застосовувалися в 
школі і не тільки в його. До ті
лесних покарань вдаються в ба
гатьох із 127 виправних шкіл 
(школа Корт Ліс належала до 
їх числа), куди підлітків на
правляють за рішенням суду- 
Тілесні покарання допускаю
ться і в звичайних англійських 
школах.

Лондон.

В. ВАСИЛЕЦЬ. 
(ТАРС).91
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ТРУДОВІ 
БРИГАДИ 
ДОБРОВОЛЬЦІВ

ВАРШАВА. Дев’ять " 
заклик 
соціа-' 

молоді 1200 
добровольців 

в район 
розташований

років тому на 
Польської спілки 
лістнчної 
молодих 
відправилися
Беїцад, 
поблизу кордону з Ра
дянським Союзом і Чехо- 
словаччийою, щоб побу
дувати там нову заліз
ничну вітку. Так почала
ся діяльність і 
лярних у країні 
діжних трудових 
добровольців.

Зараз у таких 
дах зайнято б:.,

готувався завершальний удар 
го німецько-румунському угру
пованню. З боями форсував 
Дністро і Прут. Далеко рідно
му Інгулу до цих рік, але вмін
ня плавати, відточене з малих 
літ, вміння долати водяний ру
біж з вантажем у руці при
годилися. Солдати гордилися 
своїм сержантом, йшли за 
ним — в буквальному розумін
ні слів — у вогонь і воду.

З ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ
---------  З стор.
В ШКОЛІ "

ниві попу-
■ моло- 

бригад

і брига- 
більш як 

700 тисяч юнаків і дів
чат, учнів і студентів. За 
попередні роки підготов
лено більше 10 тисяч 
спеціалістів — операто
рів будівельної техніки, 
мулярів, малярів, столя-

(Продовження. Початок в газеті 
за 6 вересня ц. р.).

Група партизанів П. Г. Дяченка одер
жала завдання влаштувати непримітну 
для гітлерівців організовану переправу 
всіх добровольців через Інгул і вести 
їх назустріч нашим передовим частинам. 
Одним із семи бійців охорони при про-1 
веденні цієї операції був Іван Шевченко. 
Циганську смаглявість юнака виразно 
підкреслювали білі полотняні штани. 
Батькова шапка наповзала на очі. Тро
фейний карабін був одного з ним зросту. 
А — ---------- партизана це ніскільки не

Не сміятися з його неар-
Але юного 
бентежило.

Під Яссами опір фашистів 
був особливо шаленим. Там і підкосило 
Івана вдруге.

В Баташанському госпіталі поранені 
не нудьгували. Серед ходячих об’явили
ся добровольці-інструктори по вивчен
ню трофейної зброї. Особливо .сподо
бався Іванові поважний з будьоннівськи- 
ми вусами лейтенант-танкіст. Під Яссами 
він втратив руку. Але духом не занепав. 
Роздобув десь брошуру про німецькі 
засоби протитанкової боротьби, дістав 
наочні посібники:

— Фашист котиться, — любив говори-

а◄ 
со Віталій ЛОЄВСЬКИЙ

II И ДЛЯ ТОГО я тебе, 
* сину, на руках носи

ла, ночей не досипала, щоб 
зараз терпіти такий сором?— 
в гіркоті кривилося зморш
кувате материне обличчя. 
Натрудженою долонею ви
тирала очі, з благанням ди
вилася на директора школи: 

— Не виключайте...
А Іван сидів стрижений. 

Тільки-но з міліції. З уда
ваним каяттям на обличчі 
з-під лоба зиркав, а в го
лові одна думка: «Як нуд
но. Скоріше б закінчили!».

Він уже звик до матери
них вмовлянь, до директор
ських нотацій.

А директор школи з жа
лем дивився на стареньку 
жінку і майже з ненавис
тю — на її сина. Скільки 
оцей хлопець неприємностей 
приніс! І все ж вирішив: не
хай залишається.

Та коли в Долинській, * 
крім велосипедів, почали 
зникати речі з квартир, коли 
виявилося, що 
Івана та його 
директорському 
настав кінець.

ГІоступово з неорганізова
ної маси хлопчаків почав 
згуртовуватись колектив. У 
хлопців з’явилась спільна 
мета: охороняти громадсь
кий порядок у місті.

Загін розбито на взводи, 
на чолі яких стали коман
дири. А коли у школярів 
з’явилася форма, їм виді
лили під штаб кімнату в 
школі Лг 2, загін вирішено 
було реорганізувати у вій
ськово-фізкультурний клуб 
«Орля». Назву йому дали 
самі вихованці. Тоді ж було 
складено і тексі клятви.

Засідання штабу клубу 
стали -систематичними. Ко
жен член клубу вже знав 
завдання на майбутній день. 
Ось двоє «орлят» котять до 
відділення по охороні гро
мадського порядку «конфіс
кований» у порушника пра
вил вуличного руху мото
цикл, а інші ведуть під ру
ки бешкетника, який обра
зив жінку.

«Орлята» мужніють. їх 
присутність добре відчутна і 
в місті, і в школах. По їх 
допомогу звертаються вже 
вчителі. З школи № 2 при
ходить тривожний сигнал:

і це робота 
товаришів, 

терпінню 
Долю Івана 

Максимовича мала вирішу
вати районна 
сія у справах 
нолітніх.

В цей день 
засідали члени комі
сії.

— Виключи ги? — 
стиха почав завідую
чий районним 
лом народної 
І. Л. Євсєєв. А 
схвильовано:

— А давайте 
маємо, чому хлопеиь 
став таким?

Його підтримали голова 
комісії, заступник голови 
райвиконкому М. М. Щер
бак. член комісії, директор 
районного Будинку піоне
рів О. Д. Мнхайліна. інс
пектор дитячої кімнати мі
ліції М. П. Гетьман.

Все зло від того, шо хлоп
ці після уроків НІЧИМ не 
зайняті. Ніхто у вільний 
час не спрямовує їх хлопча
чу енергію по вірному рус
лу, от вони і відшукують 
собі справи «до душі». 
Хлопці гуртками не заціка
вилися. Значить, треба знай
ти інші форми впливу на 
учнівські душі.

...До Буднику піонерів не
охоче сходяться хлопчаки, 
їх послали сюди вчителі, 
класні керівники, директо
ри шкіл. У їх поглядах на
стороженість і готовність у 
будь-яку хвилину зникнути. 
Вони гадали і тут почути 
звичні настанови: не бешке
туй. не прогулюй уроків, не 
одержуй двійок. Та замість 
цього перед ними виступив 
сетеран Великої Вітчизня
ної війни І. Г. Єрмак.

Світяться цікавістю 
личчя школярів, коли 
стрункий, з веселинками

35-РІЧЧЯ
КОМСОМОЛУ 
ЧІЛІ

САНТ-ЯГО. Чілійська 
прогресивна молодь ши
роко відзначає 35-річчя 
Спілки комуністичної мо
лоді Чілі. На урочистих 
зборах, що тут відбули
ся, 500 нових 
вступили до цієї 
нізації.

Секретар НК 
ки комуністичної 
Педро Енрікес у своїй 
доповіді підкреслив ви
няткове значення Жовт
невої революції, 50-річчя 
якої незабаром святку
ватимуть трудящі всього 
світу. Оратор зупинився 

.далі на завданнях моло- 
комуністів у бороть

бі за докорінні перетво
рення в країні. Він під
креслив значення виз
вольної боротьби латино
американських народів і 
підтримки кубинської ре
волюції та боротьби ге
роїчного в'єтнамського 
народу. Енрікес повідо
мив про рішення моло
діжних організацій про
вести 13—14 жовтня кон
тинентальну зустріч на 
знак солідарності з В’єт
намом.

З вітальною промовою 
на вечорі з нагоди 35- 
річчя створення Спіл
ки комуністичної моло
ді виступив генеральний 
секретар ЦК Компартії 
Чілі Луїс Корвалап.

членів
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«СУПЕРЕЧИТЬ 
ДУХОВІ 
СОЦІАЛІЗМУ»

ГААГА. Секретар гол
ландської організації 
«Соціалістична молодь» 
Мюллер засудив недавнє 
виключення цієї органі
зації разом зі студентсь
кою спілкою «Політея» 
з Міжнародної спілки 
соціалістичної молоді за 
те. що ці організації про
бували встановити кон
такти з Всесвітньою фе
дерацією демократичної 
^ОДІ.

«Соціалістична молодь» 
і «Політея», підкреслив 
Мюллер, будуть викорис
товувати будь-яку мож
ливість дія того, щоб 
добитися відміни ЦЬОГО 
рішення МССМ, тому 
що вони розглядають йо
го як таке, що супере
чить духові соціалізму, 
до якого вони прагнуть».

(ТАРС)

мінського виду земляки, а
заздрити. Коли ще довірять їм зброю, 
а в нього ось вона...

...Прогавили сміливців німецькі пат
рулі, густо розсіяні в холодних скелях 
Інгула. Добровольці швидким маршем 
рушили на Новгородку. А вранці 5 січ
ня сорок четвертого року рядовий стрі
лецького полку повітряно-десантної ди
візії 2-го Українського фронту Іван Шев
ченко вже йшов визволяти Кіровоград.

Все перше карбується в людській 
пам'яті надовго. Свій перший 
найменших дрібниць пам’ятає 
солдат.

Після артпідготовки пролунала 
да «Вперед!». Атакуючі піднімалися 
одразу ж зникали з очей—таким густим 
був туман. Кілька хвилин 
ку, без пострілу. Та ось 
передні, мабуть, наткну
лися на ворога: здійня
лася шалена стрілянина. 
Вогонь примусив зари
тися в землю. Потім зно
ву атака, знову кілька 
сотень метрів відвойова
ного степу. І так до при
смерку. За день про
йшли чотири кілометри.

Розвідка встановила, 
що попереду дві танкові 
і три піхотні дивізії гіт- 
леоівців.

Як і будь-якого 
вачка, Івана 
не бентежити 
чмокання мін. 
Вже на другий 
втягувати голову в плечі, коли чув виття. 
Потім навчився розпізнавати по звуку 
снаряди.

А 15 січня, вже за Кіровоградом, по
просився у розвідку. І, як назло, напо
ролися на засідку. Приніс Івана на ру
ках його тезка й однополчанин — Іва
нов.

Поранення майже на три місяці при
кувало до ліжка. А тут ще похоронна: 
«Ваш батько, Марко Шевченко, поліг 
смертю хоробрих в бою за свободу і 
незалежність нашої Батьківщини».

Слова «Смерть — за смерть, кров — 
за кров» набрали тепер конкоетного 
змісту. Руки самі тяглися до зброї. Та 
зранене тіло не набрало сили...

Отут і придалися властиві Іванові з 
малих літ допитливість і настирливість. 
Багато читав військової літератури, при
слухався до розповідей бувалих солда
тів. Порівнював свій такий малий фрон
товий досвід з почутим, зважував: «А 
як би я повівся в подібній ситуації?»

Після госпіталю потрапив у навчаль- 
ний батальйон, звідки в травні сорок 
четвертого року вийшов у формі сер
жанта. Довго не міг відірватися від 
дзеркала. Невже це він? Жаль, що не
має поруч земляків — розметала, роз
кидала їх по світу війна. А то. хай би 
впізнали в оцьому підтягнутому військо
вому того буйночубого парубчака □ по
лотняних штанях!..

На Яссько-Кишинівський напрямок 
одержав призначення саме тоді, коли

но
не могли 
посвист куль 

Та
день

бій до 
кожен

коман-
й

Ювілейний вечір
В приміщенні обласного лекторію від

бувся вечір, присвячений 70-рІ'ІЧЮ ВІД 
дня народження нашого письменника-

ти. — Ще трохи — і вийдемо на його 
землю. А там всяк буде. Захопишся в 
наступі, відірвешся від свого тилу — і 
залишишся без беєприпасів. Ви тільки 
уявіть собі таку картину: суне на вас 
танк. Навколо ось таких штук, хоч греб
лю гати. А як з ними поводитися, ви не 
знаєте, бо ніколи серйозно цим питан
ням не займались.

Лейтенант клав руку на тупе горшко- 
подібне рило фаустпатрона й запрошу-1 
вав:

— То як, солдати, візьмемо бика за 
роги?

— Візьмемо!
7.

Така вже доля військова судилася 
Івану — бити ворога на різних фронтах.бігли без зву-

і поросяче 
звикаєш до всього, 

примусив себе не

Рана швидко "оїлась. Вже в серпні сер
жант поспішав у п’яту гвардійську ар
мію, яка штурмувала переправу через 
Віслу в районі Сандомира.

Спершу все йшло добре. Фашисти в 
паніці залишали одну лінію оборони за 
другою. Форсування глибокої і широкої 
річки проходили настільки блискавично, 
що на хвилях іноді хиталися і човни во
рога, який тікав, і такі ж човни, а то й 
плоти наших авангардних підрозділів.

Потім фашисти отямились. Тх свіжі ди
візії гострим клином вдарили з півдня 
на місто, переправу й залізничну стан
цію Баранув. Виникла серйозна загро
за, що наші частини, які закріпилися на 
правому березі Вісли, можуть опини
тися в «мішку». Щоб не допустити цього, 
й прибула під Баранув 5 гвардійська ар
мія.

Боротьба була запеклою. Обстановка 
часто мінялась. Щоб не діяти всліпу, 
доводилося робити розвідки боєм.

Живим встає перед внутрішнім зором 
той незабутній ранок.

...Група, що пішла вночі в бік станції 
Баранув, не повернулася. Невідомо, де 
подівся й зв'язківець, який поповз 
перевірити кабель.

— Сержант Шевченко! — викликає 
Івана командир.

— ЄІ
— Бери надійних хлопців. За годину 

доповісте по телефону про обстановку 
на станції.

(Закінчення буде).

комі- 
непов-
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В'ЄТНАМІ?“

об
ще 

в 
очах Іван Герасимович роз
повідає про бойовий шлях 
гарматної обслуги, якою 
він командував, про цікаві 
бойові епізоди. А коли 
працівники райвійськкомату 
тт. Гайдай І Рогожин згада
ли про те, як створювалася 
Радянська Армія, пообіцяли 
навчити стрільбі з гвинтів
ки, хлопців уже не тррба 
було вдруге запоошувати до 
Будинку піонерів.

Такі зустрічі проводилися 
все частіше. Обережно, вра
ховуючи характер і здіб
ності кожного. О. Д. Михай- 
ліна і М. П. Гетьман поча
ли давати їм доручення: 
прослідкувати за виконан
ням правил руху на цент
ральній вулиці, затримати 
«курців» біля кінотеатру, 
чергувати в громадських 
місцях.

С.аша Пороіченко прогулює 
уроки, одержує двійки, гру
бить. Негайно збирається 
рада командирів, і Саша 
дає пояснення своїм товари
шам. Після розмови хло
пець виправив поведінку, 
перестав пропускати занят
тя. Взнали «орлята», шо під
літок Микола Молчанов ки
нув вечірню школу, і знову 
юнаки у формі стурбовані 
долею ровесника. Микола 
відновив заняття.

Всі добрі справи, які тво
рять «оолята». перелічити 
важко. Тут і допомога ста
рикам по господарству, по
шуки імен загиблих за міс
то Долинську воїнів.

Влітку «орлята» злітали
ся у свій військово-фізкуль
турний табір, що працював 
на території Першотравне- 
вої серелньої школи. Поря
док, який вони навели там, 
ще здалеку кидався в очі.

— Що зараз у В’єтнамі?
— чувся голос білявого 
хлопчини на політзаняттях. 
які проводив замполіт та
бору офіцер запасу вчи- 
тель-історик 
середньої школи № 2 В. Г. 
Коптаренко.

Хіба це не здорово, що 
хлопчина, який всього пів
року тому думав лише про 
те, де б щось «утнути», за
раз’ цікавиться політичним 
становищем у світі?

— Перший крок, виходить, 
вірний, — говорить завіду
ючий райвно І. Л. Євсєєв.
— «Орлята» в Долинській 
стали силою. Наші най
ближчі плани: по-перше, 
розширити клуб у районно
му центрі і, по-друге, ство
рити ного філіали в усіх 
школах району. Зараз, по
чувши про добрі справи 
членів клубу, до нього при
ходить записуватись багато 
учнів. І ми їм не відмовля
ємо.

Долинської

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Долинський район.
На знімку: «Орлята» вп- 

піикупаліїся на лінійку.

земляка Івана Кіндратовича Микитенка. 
Відкрив вечір літератор Микола Смолен- 
чук. Він надав слово викладачеві педа
гогічного інституту імені Пушкіна А. Бон- 
чукові, який розповів про життєвий і 
творчий шлях І. Микитенка.
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ВЕРЕСНЕВИЙ ДИВОСВІТ
ОСЬ 1 ПРИЙШОВ ДОВГОЖДАНИЙ ВЕРЕСЕНЬ. ТИСЯЧІ 

ШКОЛЯРІВ ПОВЕРНУЛИСЯ З ЦІКАВИХ МАНДРІВОК. З 
ПІОНЕРСЬКИХ ТАБОРІВ. З ДИТЯЧИХ САНАТОРІЇВ. З НО
ВИМИ СИЛАМИ ПРИСТУПИЛИ УЧНІ ДО ЗАНЯТЬ МАТИ
МУТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ДІТИ П ВІД ВЕРЕСНЕВОГО ДИВО- 
СВІТУ — ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ. ЯКІ ВИПУСКАЄ НА ЕКРАНИ 
КІРОВОГРАДА ТА ОБЛАСТІ КОНТОРА КІНОПРОКАТУ.

скрап 
дорослих.

готує Зараз автор твору разом з 
режисером - постановникдм 
В. Чсботарьовим екранізу
вали роман на кіностудії 
«Лснфільм».

Вересневий
НОВИНКИ І ДЛЯ

Широкому колу читачів 
добре відомий роман Л. Пер- 
вомаіїського «Дикий мед».

жанром. Вздовж берегів 
Адріатики пливе шхуна «Си
ній птах». На її борту — 
переможці конкурсу Міжна
родного географічного това
риства «За мир і взаємо
розуміння» — діти різних 
національностей.

Чудова стихія Адріатики, 
білосніжна яхта, на якій 
пливе циркач Борис Ама
рантов та популярна спі
вачка Радмила Карак.таїч... 
Це лише один бік фільму.

БУДНІ МІЛІЦІЇ

ЛІС БЕРІГ

В. ПРОЦЕНКО, 
журналіст.

ТАЄМНИЦЮ...

дві дівчини — продавщиці уні- з ііімк у: кадр з фільму «Дикий мед».
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«ЗОЯ». Про життя сміли
вої і мужньої комсомолки 
Героя Радянського Союзу 
Зою Космодем’янську роз
повідає фільм. Це — не ко
лишня картина, випущена

зразу ж після війни, а — 
нова. Автори сценарію 
Л. Арніптам та Б. Чирсков.

«ПОПУТНОГО ВІТРУ, 
«СИНІЙ ПТАХ». Ця карти
на трохи незвичайна за

КОЛИ ВЖЕ Олег Латинський і Валерій 
Прилепішев стали перед судом і сотні 
знам’янців з уст в уста передавали по

дробиці цієї трагічної й незвичайної історії, 
начальник відділу міліції М. І. Корякін одер
жав пакета. В ньому був наказ Міністра охо
рони громадського порядку СРСР про нагород
ження його Почесною грамотою. Повідомля
лося, що іменним фотоапаратом нагороджено 
начальника відділу карного розшуку Кірово
градського обласного управління охорони гро
мадського порядку Г. В. Харичкіна, іменними 
годинниками — співробітників міліції Смоля
ра, Козакова, Нечипоренка. А ще через кілька

міста і районні центри Сибіру й Далекого Схо
ду. В кожному — прохання до колег і зиер- 
нсиня до населення. Про прикмети загиблої 
орієнтували всі територіальні і транспортні ор
гани міліції, всюди ретельно перевірялися 
заяви громадян з приводу тих, хто пропав без
вісті.

Відповіді, які посипалися в райвідділ міліції 
з усіх кіпців, не приносили бажаного. Крім 
однієї. Цей лист надійшов з Александровська- 
Сахалінського Сахалінської області. Віддруко
ване на Кіровоградщині звернення до населен
ня, прочитали 
вермагу.

Другин — детективний сю
жет, поданий в іронічному 
плані.

Спільне виробництво кіно
студії «Ленфільм» (СРСР) 
і Авала-фільм (Югославія)

«СНІГОВА КОРОЛЕВА»
Хто не знає однойменної 

казки Андерсена! Нині сце
нарист Є. Шварц разом з 
режисером - постановником 
Г. Казанським створили 
фільм про снігову королеву. 
Та хоч і діють там звичайні 
діти Ксй і Герда, картина 
зазвучала по-новому, осу
часнена. Для кожного героя 
майстри кіно знайшли риси, 
взяті із оточуючої дійс
ності.

В головних ролях 
лися школярі — 
Проклова та ~ 
Виробництво 
фільм».

Крім цих 
школярів чекають 
плікаційні фільми.

днів міськком КП України та райвиконком 
Почесними грамотами і цінними подарунками 
відзначили слідчого районної прокуратури 
Т. С. Віхрова, уповноважених карного розшу
ку М. Ф. Мойсейченка, Т. X. Константинова. 
Зі. С. Умрихіна та відповідального працівника 
міськкому партії К. А. Бугайову. Це ще иепоь- 
ний перелік всіх тих, хто брав участь у роз
критті тяжкого злочину.

— Перед нами стояло завдання особливої 
складності, — говорить Михайло Іванович Ко- 
рякін, — задача з кількома невідомими. Ми 
не знали ні злочинців, ні їх жертви. 1 все ж 
протягом трьох місяців справу повністю роз
крили, убивць ізолювали від громадськості.

Справді, працівники міліції та карного роз
шуку провели величезну роботу. Ними було 
виявлено неабияку винахідливість, наполегли
вість.

...5 грудня минулого року в лісі, що розки
нувся на південній околиці Знам’янки, люди, 
збираючи гриби, натрапили на прикритий опа
лим листям жіночий труп. Вже смеркло, коли 
сюди прибули з міліції. При світлі ліхтарів 
виявили, що труп лежить вже тривалий час. 
Невідомій було років 25—27. На голові зна
йшли кілька глибоких ран. Огляд одягу не дав 
нічого втішного. Спалахував раз по раз 
«бліц», сантиметр за сантиметром оглядали 
місце. Продовжували це і при денному світлі. 
Дощі та опале листя замели сліди. Разом з 
працівниками міліції оглянули весь ліс учні 
профтехучилища. Не виявили нічого. Зверта
лися до населення міста А району, називали 
прикмети жертви, показували знімки. Та про- 
налих безвісті в цій місцевості не було.

Мали слідчі єдине — штамп Іркутської взут
тєвої фабрики на чобітках вбитої. Щоб, йдучи 
від цього, встановити особу, замало даних. 
Однак вибору не було.

З Іркутська повідомили, що продукція взут
тєвої фабрики реалізується майже на всій те
риторії Радянського Союзу, від Уралу до схід
них кордонів країни, в тисячах міст і. сіл.

Але встановити особу вбитої треба, а тоді 
можна знайти і вбивцю, який поки що на волі.

Тисячі листів відправили із Знам’янки

— Чи не про дочку нашої 
хазяйки йде мова? Мати 
приїхала додому вже більше 
місяця, а від Ольги немає ні 
вісточки...

У конверті був протокол 
опиту матері і дві фотогра
фії, На одній з них дівчина 
сміялася так, що видно було 
зуби. їх розташування було 
однаковим, що і в убитої. 
Так підтвердила експертиза. 
Мати розповіла й про одяг 
доньки. Значить, вбита — 
26-річна Ольга Василівна Ка- 
расьова. А хто ж и вбивця? 

Ключ до розв’язання й цього питання був у 
протоколі опиту матері. В жовтні Ольга разом 
з ненькою їхали відпочивати до знайомих у 
Молдазію. На якійсь із станцій за Кіровогра
дом до них у купе підсів вродливий юнак. 
Ользі він сподооався. Познайомилися. Він 
назвався Олегом. Говорив, що працює слід
чим міліції в місті Первомайську. Раніше не 
була на Україні, й захоплювалася краєвидами. 
Олег обіцяв показати їй ще кращі місця, ко
ли вона приїде до нього в гості, обіцяв також 
влаштувати на роботу. Прощаючись, він дав 
номер свого телефона.

Сталося так, що сім’я змушена була зупи
нитися в Котовську. Ольга замовляла розмову 
з Первомайськом і тепер хотіла заїхати туди...

В Псрвомайській міліції і справді працював 
Олег. Але не той, про якого розповідала мати. 
Це була порядна людина іншого віку.

Міжміські розмови... В Котовську вдалося 
встановити, по якому номеру дзвонила Ольга. 
Це був номер квартирного телефона директора 
Первомайської міської електростанції Латан- 
ського. У нього був син Олег. Його затримали. 
Притиснутий фактами, вбивця зізнався.

...Ольга заїхала до Первомайська. Наступно
го дня Олег зі своїм товаришем Ва.іерієм При- 
лепішевим забрали її Й поїхали на станцію 
Знам’янку, де буцім-то були Олегові знайомі, 
в яких вони збиралися провести свято.

Вранці Олег, його дружок і Ольга попряму
вали в ліс. Дружок залишився иа узліссі, а ті 
двоє віддалились у гущавину. Там злочинець 
зробив свою чорну справу.

— Вона пристала до мене. Женитися иа мій 
не збирався, от і вирішив покінчити, — заявив 
на.суді вбивця.

Суд виніс вирок. Латинського засуджено до 
вищої міри покарання — розстрілу, а ІІриле- 
пішева — до чотирьох років позбавлення волі.

Так працівниками карного розшуку при до
помозі громадськості було знешкоджено небез
печну людину.

Слава 
студії

зніма- 
Оленка

Цюпа. 
«Лен-

картин, 
мульти-

ЧЕТВЕРТИН МАТЧ

ТУРКУ, 6 вересня. (ТАРС). Відбірний матч-відповідь 
чемпіонату Європи з футболу між збірними Фінлян
дії та СРСР, як і тиждень тому в Москві, закінчився 
сьогодні перемогою радянської команди — 5:2. Лі
дер третьої відбірної групи — збірна СРСР після 
чотирьох матчів набрала 8 очок.

Спустіли трибуни стадіону, а спортсменки з Кіровоградського .хлібокомбіпату те 
під поаженням поєдинків. які щойно відбулись. •

На фото (зліва направо): пекарі Ірина Чернявська, Галина Рачицька, Людмила 
Рязанцева, підручна пекаря Тамара Прусах та лаборантка Валентній Севастіь^нова..

П’ЯТНИЦЯ, 8 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм 
«Документи залишаються в 
строк» та художній фільм «Все 
починається з дороги». (Кірово
град). 16.55 — Для школярів. 
«Тайга у Москві». Теленарис. 
(М). 17.25 — «Корова на Міся
ці». Мультфільм (К). 17.35 — 

двір і 
17.45 —

|»‘.
навіки».

«Здрастуй. шкільний 
клас». Кіноварне. (К). ___
«Журналісти в боротьбі за мир: 
(М). 18.00 — «Брати Наї.іКп», 
До національного свята Болга
рії — Дня сг**
град). 18.15 — ........ .
«Як молоді ми були». (Кірово
град). 20.00 — Естафета новин. 
(М). 21.00 — До 50-річчя Велико
го Ж.овтня. Програма УТ, при
свячена дню Ровенщини. (К). 
22-15 — Тиждень Молдавської 
РСР у Москві. (М).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.10 — «Співає
Б. Ш гоколов».
(К). П.20 -
«Рік 1930-й». 
гатосерійний 
фільм. (М).
Молдавської РСР у Москві. (Ки
шинів). 17.00 — Фільм для дітей. 
(Дніпропетровськ). 18.00 — Те- 
левісті. (К). 18.20 — Художній 
фільм «Горбоконик». (К). 19-30 
— «Трибуна композиторів Ук
раїни». (К). 22.15 — «Любите
лям класичної музики». (Дні
пропетровськ).

11.10
Фільм-концерт. 

Літопис піввіку. 
Телевізійний ба- 
документальнпн 

12.15 — Тиждень

мандрівників».
Тиждень Молдавської РСР у 
Москві. «Па вогник». (М). 22.00
— Суботній репортаж. (К). 22.30
— Святкова розважальна 
грама з Софії. (Софія).

СУБОТА, 9 вересня. Перша 
програма. 10.00 — Військовий 
нарад і демонстрація, присвя
чені національному святу Бол
гарії — Дню свободи. (Софія). 
12.1X1 — Тиждень Молдавської 
РСР у Москві. (М). 13.00 — Зу
стрічі з майстрами театру. (М). 
13.40 — Для 
ковськнй — 
відкриття». 
такль. (М).

школярів. Ю. АлеШ; 
«Вовчице наукове 
Телевізійний спек- 
15.40 — Телсновини. 

(МІ. І5.55 — «Дружба навіки». 
До національного свята Болга
рії — Дня свободи. (М). 16.25 — 
«Старт-67». (К). 17.00— Футбол: 
«Динамо» (Москва) — «Шах
тар» (Донецьк). 18.45 — Теле- 
вісті. (К). 19.00 — Літопис , пів
віку. «Рік 1931-й». Телевізійний 
фільм. (М). 19.50 — «Клуб кіно-

спортсменів уругвайського 
«Пеньяроля»' — 2:1 (2:0).

Обидва м’ячі у ворота гостей 
забив центрфорвард «Селтіиав 

неитальиого кубка, перемогли Уоллес. Незадовго до фінально- 
на своєму полі в присутності 65 . Ів свистка Спенсер «розмочив» 
тисяч глядачів екс-володярів рахунок, 
міжконтинентального кубка —' (ТАРС),

CEATIK“ ГОСТРИТЬ ЗБРОЮ
Кубка єв- 

и_______ _______ — футбо
лісти місцевого «Селтіка», що 
ютуються до матчів з дниамів- 
цями Києва та з аргеитінським 
«Рессінгом» у фіналі міжконти-

ГЛАЗГО. Володарі 
ропейських чемпіонів

вини. (М). 19.00 — Літопис пів
віку. «Рік 1931-й». Телевізійний 
фільм. (М). 19.50 — «Клуб кіно- 
маїїдрівпиків». (М). 20.50 —
Тиждень Молдавської РСР у 
Москві. «На вогник». (М). 22.00 
— «Факти — вперта річ». (М). 
22.30 — Святкова розважальна 
програма з Софії.

П’ЯТНИЦЯ, 8 вересня. 11.20 — 
Літопис піввіку. «Рік 1930-іі». 
Телевізійний фільм. (М). 12.15 — 
Кінопрограма. 17.00 — Фільм 
для дітей. 18.00 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.20 — Дніпровські
новини. 18.45 — Тижнева пошта. 
19.10 — «11а ударних комсо
мольських». 19.25 — «Турботи 
пропагандистів Криворіжжя». 
20.00 — Естафета новин. (М). 
21.00 — До 50-річчя . Великого . 
Жовтня. Програма УТ, присвя
чена дню Ровенщини.- 22.15 — 
Любителям класичної музики.

СУБОТА, 9 вересня. 10.00 — 
Військовий парад і демонстра
ція, присвячені національному 
святу Болгарії — Дню свободи. 
(М). 15.50 — «Дружба навіки». 
(М). 16.25 — Телевізійна вечірня 
газета. 17.00 — Футбол: «Дина
мо» (Москва) — «Шахтар» (До
нецьк). 18.43 — Телевізійні ио-

П’ЯТНИЦЯ. 8 вересня. 11.20- 
Літопнс піввіку. «Рік 1930-й». 
Телевізійний фільм. (М). 12.15 — 
Художній фільм «Посмішка у 
розпалі літа». 17.30 — Актуаль
ний скрап. 18.00 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.20 — Кінохроніка. 
18.40 — Художній фільм
смішка у розпалі літа». 20.00 — 
Естафета новин: (М). 21.00 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
Програма УТ, присвячена, дню 
Ровенщини.

СУБОТА, 9 вересня. 10.00 — 
Військовий парад і демонстра
ція, присвячені національному 
свиту Болгарії — Дню свободи. 
(М). 15.50 — «Дружба навіки». 
(М). 16.25 — Передача з Одеси. 
17.00 — Футбол: «Динамо»
(Москва) — «Шахтар» (До
нецьк). 18.45 — Телевізійні но
вини. (М). 19.00 - Літопис пів
віку. «Рік 1931-й». Телевізійний 
фільм. (М). 19.50 - «Клуб кіно- 
мандрівників». ,(М). 20.50 —
Тиждень Молдавської РСР у 
Москві. «На вогник». (М). 22.00 
— «Факти — вперта річ». (М). 
22.30 — Святкова розважальна 
програма з Софії.

___Р1 КАЖІТЬ, будь лас- 
на, вам знайома 

Надія Самохвал?
Мене не дивує, що зви

чайна тенісна ракетка 
знає дівчину. Адже вона 
дружить з Надією вже 9 
років. Надя взяла її впер
ше в руки ще в третьому 
класі. Вона їй дуже спо
добалась. Надія навча
лась тоді в Мартоіванів- 
ській школі Олександрій
ського району. Першим 
її тренером був викладач 
фізкультури Микола Пи
липович Бєляєв.

Справжній успіх 
йшов у 1965 році. 
Тоді вона завою
вала перше міс
це в командно
му і четверте в 
особистому за
ліку. Через рік 
на змаганнях в 
Б о б р и н ц і та 
Кремгесі юна 
спо ртсм енка 
знову разом зі 
своєю командою 

добилася першого 
місця.

Я зустрівся з Надією 
Самохвал. Тендітна, неве
личка дівоча постать. До
питливі великі очі. Густе 
волосся чорними крила
ми спадає на засмагле 
чоло.

Зникла за пагорбом зе-

лена околиця Олександ
рії. Побігли назустріч те
леграфні стовпи, несучи 
на дротах мелодію сонця 
і степу. Поруч мене - на 
сидінні — незнайома дів
чина, яка чимось нагадує 
Надію Самохвал. Я 
витримую і запитую 
своєї сусідки:

— Ви любите теніс?
— Я спорту взагалі 

люблю.
— Чому?
— А навіщо на нього 

даремно витрачати час? 
Тим більше, що я студент
ка і часу у мене

уже й багато.
Розмовляти далі 

четься. Я придивляюся 
ДО дівчини і ловлю себе 
на тому, що вона зовсім 
не схожа на Надю Само
хвал.

В. ГОНЧАРЕНКО.
м. Олександрія.
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