
Як зливаються невеликі ^струмки й утворюють могутню ріку, так праця кожної лю
дини, кожного колективу разом з працею всіх радянських людей дає ті величні звершен
ня, іцо їх приносять трудящі ювілеєві Радянської влади. І гак було завжди на трудо
вому фронті, на фронтах громадянської і Великої Вітчизняної воєн: подвиг народу — 
це подвиг твій і мій, твого й мого товариша.

«Молодий комунар» починає передсвяткову перекличку районних комсомольських 
організацій області. Газета розповідатиме про діла комсомольців попередніх поколінь, 
про сьогоднішні звитяги молоді, про її місце в змаїанні на честь 50-річчя Великого 

і /Ковтня.
Сьогодні «Жовтнева естафета» — у бобрннчан.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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«МОЛОДІЙ ГВАРДІЇ» — 25 РОК’В

«КЛЯНЕМОСЯ!..»
ЛУГАНСЬК, 11 вересня. (РАТАУ). Зліт молоді, 

присвячений 25-й річниці з дня створення підпільної 
комсомольсько! організації «Молода гвардія», відбув
ся в неділю в Луганську. На стадіоні «Авангард» 
зібралося сорок тисяч юнаків і дівчат. На ювілей 
прибула делегація ЦК ВЛКСМ на чолі з секретарем 
Центрального Комітету ВЛКСМ Б. М. Пастуховим, 
делегації міст-героїв, міст комсомольської слави, 
учасники Краснодонською підпілля, батьки молодо
гвардійців.

Урочисто вносять комсомольські прапори. В руках 
учасника Краснодонського підпілля Радія Юркіна 
прапор «Молодої гвардії». Мітинг відкрив перший 
секретар Луганського обкому комсомолу І. А. Ляхов.

Член «Молодої гвардії» Ніна Іванцова запалює 
факел зльоту. Піднімається прапор зльогу.

На мітингу виступили перший секретар Луган
ського обкому партії В. В. Шевченко, член «Молодої 

\ гвардії» М. Шященко, старий більшовик П. І. Шов
ковий, мати комісара «Молодої гвардії» Олега Ко
шового — О. М. Кошова, тричі Герой Радянського 
Союзу, генерал-лейтенант І. М. Кожедуб, гірничий 
майстер шахтоуправління імені О. Кошового Анато
лій Бондар, перший секретар ЦК комсомолу України 
ІО. Н. Вльченко, представник Ленінградської комсо
мольської організації М. Попов, секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

Звучать слова: «Будемо такими ж мужніми, як ге
рої «Молодої гвардії».

1 сорок тисяч юнаків і дівчат як один присягають: 
«Клянемося, клянемося, клянемося!».

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
МОЛОДОГВАРДІЙЦЯМ
КРАСНОДОН, 11 вересня. (РАТАУ). Сьогодні тут 

відбувся об’єднаний пленум Луганського обкому і 
Краснодонського міськкому ЛКСМУ, присвячений 
25-річчю підпільної комсомольської організації «Молода 
гвардія».

Доповідь «25-річчя «Молодої гвардії» зробив пер
ший секретар Луганського обкому комсомолу І. А. 

Ляхов.
На пленумі виступили секретар Луганського обкому 

партії Ю. Ф. Пономаренко, секретар Краснодонського 
міськкому комсомолу Борис Корсаков, член підпільної 
комсомольської організації «Молода гвардія» Ніна Іван
цова, секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов та інші.

Пленум прийняв звернення до всієї молоді Луганщи- 
ни.

МІСТО - ПАМ'ЯТНИК
спорудили біля Краснодо
на юнаки і дівчата на 
честь безсмертного по
двигу «Молодої гвардії» і 
назвали його 
гвардійськом. 
минає чверть 
дня створення 
пільної комсомольської 
організації. Будівельники

відзначили 
в експлуа- 

будинку.

міста юності 
ювілей здачею 
тацію сотого
120 сімей гірників, шахто
прохідників, будівельни
ків справили тут ново
сілля.

Тепер у місті 16 тисяч 
мешканців.

Молодо- 
У вересні 
століття з 
цієї під-

11 вересня москвичі теп
ло зустріли учасників Днів 
України в Москві. На Київ
ському вокзалі відбувся мі
тинг.

З дружніми привітаннями 
до українських братів звер
нулися заступник міністра 
культури СРСР В. І. Попов, 
перший заступник голови 
правління Всесоюзного то
вариства «Знання» В. І. 
Снастін.

Від імені ЦК Комуністич
ної партії України і уряду 
УРСР москвичів сердечно 
привітав глава делегації 
республіки, секретар ЦК КП 
України А. Д. Скаба.

Того ж дня посланці Ра
дянської України прийшли 
поклонитися дорогому Іллі
чу. Секретар ЦК КП Украї
ни А. Д. Скаба, заступник 
Голови Ради Міністрів УРСР 

.-^2 Т. Тронько та інші члени 
української делегації по
клали біля Мавзолею В. І. 
Леніна вінок із живих кві
тів з написом: «Вождю и 
учителю трудащихся В. И.

ДНІ
УКРАЇНИ

Ленину — от трудящмхся 
У крамне кой ССРп.

Процесія прямує до Крем
лівської стіни, де поховані 
визначні державні і полі
тичні діячі, славні сини між
народного робітничого ру
ху, видатні воєначальники, 
вчені. Посланці Радянської 
України віддають данину 
поваги тим, хто присвятив 
своє життя боротьбі за 
щастя свого народу, за 
світле майбутнє людства.

Потім двотисячна колона 
з державними прапорами 

Радянського Союзу і Укра
їнської РСР урочисто про
ходить через Кремль і зу
пиняється біля пам’ятника- 
могили Невідомого солдата. 
Члени делегації поклада
ють вінок і букети квітів. В 
урочисту тишу вливається 
мелодія «Реквієму» Георгія 
Майбороди, що його вико
нує капела «Думка».

Посланці України поклали 
квіти біля пам’ятника ос
новоположникові всепере- 
магаючого революційного 
вчення К. Марксу.

(РАТАУ).

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР .

Про скликання Верховйої Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
Скликати третю сесію Верховної Ради Союзу Радянських Соціаліс

тичних Республік сьомого скликання 10 жовтня 1967 року в м. Москві, 
Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ПІДГОРНИЙ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
9 вересня 1967 р.

„Капітал“ крокує по Росії...
і Нова виставка, що відкрилась у 
іМоскві в музеї К. Маркса і Ф. Ен
гельса, розташована поруч з прапо
ром паризьких комунарів, подаро
ваним радянському народові фран
цузькими комуністами. В цьому — 
Глибокий символічний зміст. Експо
зиція тема якої - «Розповсюджен
ня «Капіталу» К. Маркса в Ро- 
"р-, _ свідчення того, як пролета-

рі І прогресивна інтелігенція Росії 
минулого століття прийняли і по
несли естафету марксистських ідей, 
прапор боротьби за справу трудя
щих.

Під склом на стелажах — рецен
зії на російські видання прані 
К. Маркса, портрети і спогади пер
ших перекладачіп та популяриза
торів «Капіталу», історичні доку-

менти про розповсюдження ЦЬОГО 
найвидатнішого, за характеристи
кою Леніна, політнко-економічного 
твору віку.

Особливий інтерес у відвідувачів 
викликають матеріали про те. як 
Я. М. Свердлов, М. 1. Калінін. 
М. В. Фрунзе, будучи в’язнями цар
ських казематів, вивчали «Капітал».

Нова виставка присвячена ІОО-річ- 
чю виходу в світ першого тома 
«Капіталу» і піввіковому ювілею 
Великого Жовтня.

(ТАРС).

ВИМПЕЛ ПРИЙНЯТО НА КОРДОНІ
П'ята всесоюзна 

комсомольсько - мо
лодіжна естафета 
вздовж кордонів Ра
дянського Союзу 10 
вересня стартувала в 
заполярному селищі 
Нікель — на радян
сько - норве з ь к о м у

кордоні. Зелений вим
пел ЦК ВЛКСМ прий
няв Борис Тарянни- 
ков — старший еста
фетної групи.

Того ж дня старту
вала друга естафетна 
група в селищі Посьст 
Приморського краю.

На мітингу, який тут 
відбувся, групі з вось
ми чоловік урочисто 
вручено вимпели і 
стрічки, які мають бу
ти доставлені в Баку, 
де зустрінуться обидві 
групи.

(ТАРС).



ла 109 («о»)
2 стор. мк

Колн
руки
ЗМІЦНІЛИ

сім років ставлю нові споруди. Не 
жалкую. Весь час підвищую свої 
знання. Ось і зараз вечорами ходжу 
на курси електриків, організовані 
при тресті. Думаю, що й це мені зна
добиться.

Дарувати людям чудові квартири, 
світлі лабораторії учбових закла
дів — це найбільше мені подобаєть
ся в роботі будівельника.

— Василю, ти працював на бага-

Мабуть, - набутий досвід допомагає 
тобі і в творчій роботі?
- Так. На будівництві теж є міс 

“г^игіо''в'^х"м,акорп^ 

про^оТ’як^ УТР““У;
валися за допомогою баштового 
крана. На монтаж одного У ■ Р 
піше витрачалось 20-25 хвилин. Я 
запропонував прогони НР"“Р»ВВ’

*'B - \9&

Більше ста юнаків і дівчат нашої області поїдуть до 
Києва на республіканський фестиваль молоді. Це кра
щі машинобудівники, шахтарі, механізатори, тваринни
ки, будівельники, транспортники, культпрацівники, лю
ди інших професій. Серед них буде і бригадир мулярів 
другого будівельного управління тресту «Кіровоград- 
промбуд» Василь Кротенко. Він візьме участь у кон
курсі на кращого будівельника республіки.

Своїми планами, роздумами напередодні майбутньої 
зустрічі в столиці зі своїми колегами по праці ділиться 
в розмові з нашим кореспондентом В. Кротенко.

Будівельник —
ших професій на

з пер-
І . -
привабила вона тебе? 
, 1— Минулої війни 
'Але, коли пригадую

одна 
землі. Чим

я не пам'ятаю.
дитинство, пе

ред очима завжди постають руїни — 
наслідки «старань» гітлерівців. Не 
вабув і того, як наші батьки підні- 

Ліали і ставили нові школи, лікарні, 
акитла. Годинами вештався з ровес
никами на будовах, а допомогти не 
іііг — ще слабкими були руки.

і*-. ' Зате, коли виріс, твердо вирішив 
Стати будівельником. Після восьми

річки вступив до Знам’яиського про- 
йфесійно-технічного училища і вже

тьох об’єктах. Котрий з них був най
складніший для тебе?

— Передостанній. В кінці минуло
го року ми здали гуртожиток на 
480 місць для слухачів Кіровоград
ської школи вищої льотної підготов
ки. Там було над чим подумати. І 
все ж здали ми його в строк. Зараз 
зводимо учбовий корпус цієї школи. 
Споруда не менш складна. Тут бага
то різних лабораторій, спортивний і 
актовий зали. Думаю, що, як і зап
лановано, будівля вступить у дію пе
ред початком наступного учбового 
року.

— Сім років — строк не малий.

а потім продовжувати 
монтаж. Це щоб звіль
нити скоріше кран. Екс
перимент удався. Тепер 
операцію виконуємо за о 
хвилин. А на кожному 
поверсі економимо 4—а 
днів.

Колектив навчався ра
ціонально використову
вати цеглу. На- цьому 
об’єкті плануємо заоща
дити її до 10 тисяч штук.

— Останнє запитання. 
Як ти готуєшся до учас
ті в конкурсі на кра

щого будівельника республіки? Про 
що розповіси своїм ровесникам?

— Конкретно зараз сказати важ
ко. Мабуть, найкраще буде відверто 
поділитися з друзями, як наша 
бригада економить будівельні мате
ріали, як ущільнює робочий час і пе
ревиконує місячні завдання. Розпо
вім про досвід кращих мулярів ко
лективу Анатолія Дрогана, Віктора 
Ратушного, Данила Ватана.

Сподіваюся дещо запозичити з 
досвіду тих, хто братиме участь у 
конкурсі.

ВОДНОМУ з мальовни
чих куточків, якими так 
багата Україна, роз

містився піонерський табір 
З космічною назвою «Чай 
ка». Не казкове, а справж
нє піонерське царство. Тут 
Г дивовижний світ природи 
і все. що забагнеться Д»тя- 
чій душ«: кому гойДая„кичн 
гігантські сходи а кому - 
спортивний майданчик чи 

СТВАкомплсксі - ие школа 
розвитку дитячих здібнос
тей, кмітливості 1 разом з 
тим’ оздоровлення.

Саме тут проходили овою 
педагогічну практику сту
денти Кіровоградського пед
інституту Світлана Божнн 
ська і Світлана зимніца, 
Лідія Веселова і Валентина 
Г*Перші кроки їхньої робо
ти з дітьми були невеселі. 
Бо бони, наче по змові, 
плакали від безсилля, коли 
діти їх не слухались. А в

ШКОЛА 
ВОЖАТИХ

І Гї гПро тебе, 
сучаснику
Шанувальники поетич- 

ного слова, безумовно 
звернуть увагу на цю 
збірку, яка щойно вий
шла у видавництві «м0. 
лодь» і незабаром 
виться на полицях 
гарень. «Доля» — 
назвав її автор, наш зем
ляк Валерій Юр'єа 
Творчість молодого по
ета вже відома читачам 
по першій книзі «Моно
логи землі» та по бага
тьох підбірках, які час
то з’являються на сто
рінках обласних та рес
публіканських періодич
них видань.

Як краплина роси вби
рає в себе ебнце, так 
лаконічна і коротка наз
ва збірки вібрала всю 
принадність нашого жит
тя, його тривоги і споді
вання. Широкий погляд 
автора на світ. Та про 
що б він не писав, 
кожним рядком 
віршів перед нами 
тає образ молодої люди
ни 60-х років. Доля на
шого сучасника — ос
новна тема нової кни
ги поета Валерія Юр'є- 
ва.

з'я-V
/Uu_кни- 
так

дні від’їзду діти плакали: 
так не хотілось їм розлуча
тись із своїми вожаками.

Тепер дівчата дивуються з 
того, як раніше могли 
дипломувати людей без три
валої практики. Адже саме 
на практиці приходять пер
ші навики, перші успіхи, 
перші невдачі.

Відомо, що ніщо так не 
згуртовує дітей, як якесь 
змагання, конкурси. Тому 
практиканти саме з цього й 
починали роботу в загонах. 
В лісі, на улюбленій галя
вині, готуючись до естафети 
юних талантів, змагалися 
кращі танцюристи, читці, 
співаки. Спортсмени виявля
ли своїх чемпіонів з пла
вання, легкої атлетики.

Але змагання — це не ли
ше засіб здружити дітей, а 
й засіб виховання дисцип
ліни.

Якось вийшли діти в ліс. 
Посперечались хлопчики між 
собою так запально, що до 
бійки — один лише крок. 
«Як-заиобігти?» — замисли
лась Лідія Веселова. І вмить 
збагнула: треба негайно пе
реключити увагу хлопчаків. 
Вона тут же дала їм рюкза
ки і загадала, хто швидше 
збере шишки. Захопившись 
виконанням цього завдання, 
хлоп’ята забули навіть про 
мотив сварки.

Послали якось піонера- 
розвідника в село довіда
тись, хто потребує допомоги 
тімурівців. Знайшли ста
реньку самітню жінку. До
помогли їй завезти і скласти 
паливо.

Багато цікавого і корисно
го дала студентам педпрак
тика.

Вони зрозуміли, що авто
ритетним буде лише той 
піонервожатий, який може 
стати предметом насліду
вання, той, хто не лише свій 
фаховий предмет знає, але 
й різносторонньо розвине
ний. Піонервожатий повинен 
бути обізнаний з усіма по
діями в країні і за рубе
жем, бо дітей цікавить все. 
1 треба бути завжди гото
вим дати відповідь. Саме 
так і зарекомендували себе 
практиканти. Уважні до ді
тей. людяні і разом з тим 
вимогливі — таку дали їм 
характеристику.

Т. М1ЛЛЕР, 
викладач кафедри пе
дагогіки Кіровоград
ського педінституту.

за 
його 
пос-

рік члени 
комсомолу 

імені Кірова

В. ТАРАСЕНКО.
□
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— Ідеш од нас, Іване?
— Та іду... На край сві

ту заїхав би... Щоб тільки 
до клятого Варуна на за
робітки не ходити. Клято
го бендюха, пихатого 
чорта, осоружного здир- 
щика, грабителя і мучите
ля...

—Годі, Іване, 
Краще скажи, 
вернешся в село, 
вчишся. ~

Сидір 
тіжком, 
чок. А І 
на село, 
грудей задумливо:

— Приїду, Сидоре...
Сидір Заніздра стоїть за 

високою трибуною, читає 
свій спогад про Івана Мики- 
тенка, з яким товаришував 
у дитинстві.

Він дотримав слова. Він 
повернувся в Рівне. Слав
ним іменем, що стало в 
ряд з іменами кращих 
синів України.

Рівнянці дивувалися, за
хоплювалися таким світ
лим днем, яким була ми
нула неділя в колгоспі 
«Світанок». Неначе

лаятись.
Іване, по- 

як ви- 
Приїжджатимеш? 

поцвйохкує ба- 
підганяє коня- 

Іван оглядається 
, та й видихає з

ніколи над Рівним сонце 
не світило так тепло, так 
щедро. Може, тієї щед
рості та тепла стало біль
ше від світлих облич ти
сяч хліборобів, що зібра
лися вшанувати пам’ять 
свого видатного земля
ка — визначного україн
ського письменника Івана

революції, справі партії, 
своєю великою творчою 
працею на ниві україн
ської радянської літера
тури здобув Іван Мики- 
тенко.

Урочистий мітинг, при
свячений 70-річчю з дня 
народження І. К. Мики- 
тенка, відкриває заступ-

НАРОДЖЕНИЙ
РЕВОЛЮЦІЄЮ

ТОРЖЕСТВА НА БАТЬКІВЩИНІ I. К. МИКИТЕНКА

Кіндратовича Микитенка.
На відзначення 70-річчя 

з дня його народження до 
Рівного приїхали відомі 
українські письменники, 
діячі культури і мисте
цтва, дружина І. К. Мики- 
тенка — Зінаїда Григорів
на та син — Олег Івано
вич. Вони брали слово, 
щоб повідати людям про 
велику шану від народу, 
яку своєю мужністю, 
своєю відданістю справі

ник голови обласної юві
лейної комісії письменник 
Микола Смоленчук. Він 
надає слово проректоро
ві Кіровоградського педа
гогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна кандидато
ві філологічних наук А. П. 
Бойчуку, який робить до
повідь про життя і діяль
ність письменника-борця.

Один за одним підні
маються на трибуну зем- 

Микитенка,

Ж

письменники. Про щасли
ву сьогоднішню долю рів- 
нянських хліборобів роз
повідає голова місцевої 
артілі «Світанок» І. А. 
Пархомчук. Поети Павло 
Усенко і Терень Масенко, 
професор Київського 
державного університету 
імені Т. Г. Шевченка пись
менник Арсен Іщук гово
рять про значення твор
чості драматурга, про 
світлий образ Івана Ми- 
китенка, учениця Рівнян- 
ської середньої школи 
Люба Липа — про ясну 
дорогу, якою крокують 
сьогодні юні рівнянці.

— Здається, що він 
десь ходить он тими ле
вадами і завітає зараз до 
нас, — говорить Зінаїда 
Григорівна.—І таке почут
тя від того, що ви глибо
ко шануєте світлу пам’ять 
про Івана Кіндратовича...

Тому доказ — прекрас
ний будинок, що його 
спорудив колгосп «Світа
нок» для літературно-ме
моріального музею І. К. 
Микитенка, відкриття яко
го відбулося після уро
чистого мітингу.

в музеї — багата, яскрава 
експозиція. Численні фото 
автографи, книги, афіші ви
став, особисті речі письменни
ка. художні роботи. Ось дар- 
пий напис на книзі «Ходя» 
яку подарував МнкитенковІ 
Мате Задка: «Борцеві пись
менникові - більшовику їв 
МнкитенковІ на пам’ять і 
співробітництво». Знімки ні 
яких Іван Мнкитенко - сс 
ред учасників Другого псе. 
світнього конгресу на захист 
культури, що відбувся в 1437 РОЦІ в мадріді. Д Поруч пись- 
менннка - Олексій Толстой 
І"ріа.. ГСРС’ Дол°Рес «ба

М’,ШІ 
р*™нуур<°.;г".......

КНИЗІ Відіуків робить поет Те

екс„ол,ц|я.

Фото В. КОВПАКА.

Розповідав 
екран
То був звичайний но

мер світлової газети, 
Але до його випуску 
комсомольці готувались, 
як до святкового, бо 
розповідав він про пере
дових механізаторів 
колгоспу, що відзначи
лися на жнивах. Екраї 
познайомив присутніх 
досвідом роботи ком
байнерів І. Білика, А.. 
Пляченка та шофера А. 
Мельника.

Вже третій 
комітету 
колгоспу 
випускають світлову га
зету. Останній випуск 
—• один з кращих. За
раз готується наступ
ний номер. І знову він 
буде присвячений важ
ливій роботі — заготів
лі кормів.

В. СТАРОДУБЦЕВ.
Новомиргородськнй 
район.

РУРІ...

Запне 
поет Те
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ОЛОСИЛИСЬ жита, 
дозрівали... 1 радість 
хліборобська зріла, 
як зерна. А куркуль
ня шастала попід ха
тами, сичала:

— Ой впадуть зерна не в 
ріллю пухку, кров’ю комсо
мольською забагряняться.

А ми гордо йшли з прапо
рами по селу, ятрили ними 
лють куркульську.

— Годі п явкам на цьому 
світі панувати, — палко клика
ла до борні перша комсомол
ка Червонозорівки Галина Лу
гова.

І відлунював той голос спо
чатку трьома голосами будів
ничих нового світу, потім -— 
десятьма, а скоро в селі було 
вісімдесят комсомольців.

А вже коли обрали своїм 
ватаж<ом Лавра Юрченка, то 
де й поділась пиха куркульсь
ка. Ото тільки зберуться опів-

ночі в темряві будинків своїх 
мурованих і скрушно хитають 
головами:

: Обрізи треба готувати...
Багацько. Голими руками не 
візьмеш.

І каламутили спокій села 
злодійськими пострілами. Але 
революції засів був добрим, 
бо врожаїлась нива червоно- 
зорівська новими кадрами.

Як дозріли жита, комсо
мольцями стали Тимофій Лит
вин, Яків Євладенко, Петро Бі
лоус, Семен Завада... І вже 
гуртувались ми в колектив, на 
самоті жити не хотіли. Колгосп 
перший в 1928 році створили, 
назвали його іменем Михайла 
Івановича Калініна.

Створили ми спеціаль
ні бригади, в центрі села штаб 
по заготівлі хліба розмістився. 
Згадується, як до Бориса Бе- 
зуменка їхали ми за хлібом 
гарбою з червоним знаме-

8 ©тор.-

ДОСТИГАЛИ 
ЖИТА...

ном. Безуменко зустрів нас у 
штики:

— Не буде хліба голодран
цям.

І руки в нього затремтіли

дрібно, потягнувся за обрізом.
— Зміркуй кріпше над жит

тям, — мовив до Безуменка 
Лавро Юрченко. — Ми б мог
ли раніше тебе пристрілити. А 
тобі ж жити треба...

І розповідали йому про ко
лективний лан, про перших 
трактористів - комсомол ь ц і в 
Семена Заваду, Якова Лугово
го, Петра Білоуса. Збагнувши

ті слова, Безуменко нахмурив
ся, але хліб віддав.

Згадую той час, і наче пере
ношусь в юність свою комсо
мольську. Інколи набіжить 
смуток на серце і відкотиться 
зразу. Бо ж бачу день сьогод
нішній розквітлий.

Михайло ГАЙКА, 
голова сільради, член 
ВЛКСМ з 1928 року.

І ЗІЙШЛИСЬ 
СТЕЖКИ

Стоїть моя хата над 
берегом, а від неї дві 
стежки пролягли: одна 
попід вербами — до 
школи, друга — на косо
гір, до ферми. Першу 
десять років топтала я, 
а другою щодосвітка 
двадцять літ ходила до 
корів мати, Одар к а 
Олександрівна. Та одного 
дня зійшлись ті стежки в 
одну долю. Поміж пше
ниць до косогору проляг
ла і моя доріжка. Жайвір 
у небі, гомін літнього та
бору навічно вкарбува
лись у серце...

Позаду залишився де
сятий, передвипускн и й 
клас. Подруги були зди
вовані:

— Що ти придумала? 
До випуску ж один рік.

— Та не кидаю я шко
ли, — відповіла. — Оди
надцятий заочно кінчати
му.

Дали мені на фермі 
групу первісток. Важко, 
але мати поруч:

— Е, донько, зараз і 
механізація на фермах, і 
про двозмінну вже гомо
нять...

А сама радила, як хо
дити біля корів. 1 не па
дали даремно сл&ва ма
тері. Вже через рік я на
доїла по 2460 кілограмів 
молока на кожну корову 
при зобов’язанні 2100. 
Старалася, як ніколи з 
житті. Подруги вже в 
клубі, а я біля корів по
раюсь. Топтала стежку на 
ферму, а вночі готувала 
контрольні, щоб вчасно 
до школи відіслати. І не 
відала тоді, що односель
чани вже гомоніли по
між собою:

— Депутатом? Кого ж 
іще, як не Надю Кушку.

Це вже мати дослуха
лась до Тих розмов. І об
рали мене депутатом ра
йонної Ради. Щосуботи 
йду я до контори колгос
пу, а до мене — люди не
суть свої болі і радощі:

— Вирішуй, депутат! — 
кажуть. — Ти уповнова
жена Радянської влади.

Вирішую, стараю с ь, 
щоб у всіх була доля 

щаслива.

Надія КУШКА, 
доярка колгос п у 
«Батьківщина».

Мал. А. ПРОСКУРОВА.

КОМБРИГ
З ВИТЯ.ЙВКИ
••
IX БУЛО п’ятдесят три... П ятдесят третього вважа-
* ють живим, бо в нього ще б’ється пульс і його по 

черзі несуть бійці на руках. А поруч — комісар дивізії 
Денис Осадчий. Він бачив, як граната розірвалась біля 
самої голови молодого білозубого хлопця, і зараз ко
місару дуже хочеться, щоб солдат вижив. Йде мовчки. 
А кроків через сто вже чує:

— Передайте... Лісник помер...
Під ногами багнюка. До Степанівни ще далеко. А Ліс

ника треба поховати десь ближче до села, на віщноті. 
Він був відважним бійцем.

Мертві, кажуть, важчі живих. Але і комісар, і 
стомлені бійці розуміють: 
не гоже ховати товариша ->з- 
ред багнюки. Степанівна за
біліла далеко за північ. Ви
ріс над землею ще один 
горбик, на якому поклали 
солдати камінь і викарбу
вали на ньому багнетами:

«,..И для тебе, и для меня 
Он сделал все, что смог. 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберег».
Тепер їх залишилось п’ят

десят два. П'ятдесят другий

(Закінчення на 4-й стор.).

1920 РІК. Партійний комітет створив 
У Бобринці першу комсомольську орга- 

Ц • нізацію. У розбуянений травень рево- 
люційні паспорти одержали будівничі 

. р- нового світу Червоний, Бур’яновата, 
‘—4- Секкср, Покровський, Володарський.

В цьому ж місяці проведено перший 
суботи и к.

№ 1930 РІК. В червоних лавах комсомо-
лу вже налічувалось 7Ї4 бобринчан.

1931 РІК. На свій перший комсомоль- 
са ський зліт злітатись орлята Бобрннеч- 

чини. Вони прийняли рішення про ак- 
тивну участь комсомольців у завер- 

1^1 шенні колективізації.
і—1 1932 РІК. Міцніли лави плем’я моло

дого, неспокійного. В струнких шереи-

гах Ленінського комсомолу вже кроку
вали 2300 бобринецьких комсомольців.

1942 РІК. В с. Бобриика створена 
комсомольсько - молодіжна патріотич
на група для боротьби з німецько-фа
шистськими загарбниками, яку очолю
вав Сергій Рибак.

До складу групи ввійшли В. Мисев- 
ри, О. МІчкур, О. Чичі, Є. Бугаенко 
(Драчснко), Д. Рипаленко, М. Гайда
мака, І. Ткаченко.

1944 РІК. Комсомольські організації 
розгорнули змагання на честь 25-річчя 
Ленінського комсомолу України. Пере
можцем стала десята тракторна брига
да Бобринецької МТС. їй присвоєно

звання бригади імені 25-річчя комсомо
лу України.

1954 РІК. На заклик партії 200 ком
сомол ьців-добровольців Бобринеччини 
виїхали на освоєння цілини.

1956 РІК. У донецький степ на стан
цію Кипуча прибула партія посланців 
області для будівництва шахти «Кіро- 
воградська-Комсомольська». Серед них 
було 50 бобринчан.

1967 РІК. Відбувся черговий випуск 
механізаторів у Бобринецькому учили
щі механізації. (86 дівчат роз’їхались 
по колгоспах і радгоспах орденоносної 
Кіровоградщини. За 23 роки існування 
училища тут підготовлено 9272 механі
затори, з них — 847 дівчат.

НА
ЗЕМЛІ
БАТЬКІВ

Артилеристи під команду
ванням бобринчанина стар
шого лейтенанта А. Ф. Іван- 
ченка вступили в бій з 15 
танками. Вихованець ком
сомолу А. Іванченко загинув 
смертю хоробрих, але воро
жі танки не пройшли. Офі
церу присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу.

* * *

Знову комсомолець Олек
сандр Чубаков — кращий 
серед сівачів колгоспу імені 
40-річчя Жовтня. Його по
мічники сівалміики Віктор 
Галіб та Михайло Рудь теж 
постарались. І ось за два 
дні молоді хлібороби засія
ли озиму пшеницю на 200 
гектарах.

НА ЗНІМКУ: агрегат
О. Чубакова на сівбі пше
ниці.

Фото В. КОВПАКА.

4600 бобринчан нагород
жені орденами і медалями 
Радянського Союзу. Орде
ном Червоного Прапора на
городжено 25 чоловік, орде
ном Червоної Зірки — 642 
чоловіки. Звання Героя Со
ціалістичної Прані присвоє
но комбайнеру В. Бойку, го
лові колгоспу 1. Кириленку. 
бригадирам І. Гниляку та 
С. Гончарно.

# Ж Ж

В Бобринці працюють се
редня, п’ять восьмирічних, 
початкова школи, допоміж
на школа-інтернат. техні
кум сільського господарства, 
професійно-технічне учили
ще, вечірня і заочна, музич
на та дитяча спортивна 
школи. В навчальних закла
дах навчається 5 тисяч чо
ловік.

ж ж тг

Постановою Колегії Мі
ністерства культури УРСР і 
Президії профспілки пра
цівників культури УРСР 
драматичному колективу ра
йонного Будинку культури 
присвоєно звання самодіяль
ного народного музично- 
драматичного театру.

Ґ-----------------------------------------
ГАРНА НАША Кстрисанівка здалеку, та 

ще краща зблизька: людьми своїми нев
томними і щирими прекрасна. І вже 
справжня окраса села — молодь, комсо
мольці. Добрих людей вони зустрінуть 
привітно, до світлиці запросять. Бо є чим 
і почастувати, і розвеселити: телевізори, 
радіоли у нас не новинка. Гості до нас по 
асфальту їздять, а в селі тротуари, просто
рі вулиці, десятки новобудов. А хлопці і 
дівчата хочуть, щоб в кожному будинку 
ще і водопровід був, і газ, щоб не стихали 
над Кетрисанівкою пісні, щоб на вулицях і 
в світлицях, в степу і в клубі завжди ве
селилося щастя.

Колгоспники заслуговують цього. В ни
нішньому році вони виростили добрий уро
жай зернових. В першій комплексній брига
ді, наприклад, озима пшениця видала на 
кожному гектарі по 25—27 центнерів зер
на. І як тут не згадати добрим словом на
ших молодих механізаторів комсомольців 
Олександра Чубакова, Леоніда Гараніиа. 
Прийшли хлопці па колгоспну ниву після 
закінчення середньої школи, а зараз Лео
нід Гаранін заочно навчається в Києві, в

' ~~ -/ ~ ------- А" 

сільськогосподарській академії. А знання— 
завжди добрий помічник у роботі.

Зовсім дівчинкою завітала на свинофер. 
му колишня десятикласниця комсомолка 
Катерина Кривко. Разом з подругами Оле
ною Світловською та Галиною Сясько взя
лась відгодовувати 800 свиней. І ось ре
зультат. Добовий приріст ваги від кожної 
голови становить 450 грамів при зобов’я
занні 320 грамів.

Знайшла покликання, щастя трудівниче 
на землі батьків і молода доярка Ольга 
Кравченко. За вісім місяців вона надоїла 
по півтори тисячі літрів молока від кожної 
корови, а нещодавно заявила:

— До ювілейної дати виконаю своє річ
не зобов'язання.

Правління артілі преміювало моло
ду ентузіастку безкоштовною путівкою в 
молодіжний табір «Юність», що в Криму. 
Про свої враження Ольга розповіла одно
сельчанам на вечорі-зустрічі з передовика
ми колгоспного виробництва. З інтересом 
слухали також присутні розповідь Гаврила 
Погрібного про досвід своєї роботи. Віт
чизна нагородила цього невтомного трудів-

До Угорщини

лика орденом Леніна. А знатний водій, ко
лишній секретар колгоспної комсомоль
ської організації Василь Гаранін повернув
ся з туристської поїздки по Угорщині, тому 
-односельці з увагою слухали його розпо
відь про братню країну.

... Пишу про них і думаю: щасливі во
ни — народжені під зорею влади Радян
ської.

Федір ЗАТИРЧЕНКО,
секретар парткому колгоспу імені 
40-річчя Жовтня. “



КОМБРИГ
З ВІІТЯЗІВ1Ш

(Закінчення. Початок на 3-й стор.).

— комісар дивізії Денис Осадчий. Він в строю, бо ще 
тримається на ногах, йде. Він не може не йти, бо ко
мандиру належить вести тих, хто залишився в живих. 
А живим треба знищити паливну базу ворога, яка об
слуговує кілька аеродромів бомбардувальників дале
ких дій. Саме на цьому паливі фашисти бомблять наші 
війська на центральній ділянці фронту. До бази ще кі
лометрів п ятнадцять. Солдати стомлені. «Треба відпо
чити»,—вирішує командир і зупиняється за селом. Грізно 
гуде ліс, нагадуючи шум морського прибою. А Денису 
Матвійовичу згадується рідна Витязівка, що на Кірово- 
градщині, де в'»: босими дитячими ногами бігав по ко
лючій стерні, пас худобу куркульську, заробляючи ко
пійки, щоб потім купити собі взуття для школи.

Коли сповнилось хлопцеві вісімнадцять років, він доб
ровільно вступив у Перший Вознесенський стрілецький 
полк. Громив банди Тютюнника і Махна. Ще тоді в 
стрімких кавалерійських рейдах Денис був завжди по
переду. Якось е складі ескадрону прикривав правий 
фланг червоних частин. З-за лісу з’явилась ворожа ка
валерія. Денис Осадчий першим кинувся назустріч біло
гвардійцям. На сонці засяяли гострі шаблі. Сили були 
нерівні. Десятки червоних сміливців загинули в цьому 
жорстокому бою. Бандити сп’яніли від успіху. І тоді Де
нис блискавично пустив свого коня на білогвардійсько
го офіцера і знищив його одним ударом шаблі. Це було 
так раптово, що білі не встигли опам’ятатись і, втратив
ши свого отамана, кинулись в паніці тікати. За цей бій 
командир ескадрону нагородив Осадчого почесною 
іменною зброєю. Коли закінчилась громадянська війна, 
Денис Осадчий залишився служити в Червоній Армії, 
закінчив військову Академію імені Фрунзе в Москві. 
Працював комісаром стрілецької дивізії.

З перших днів Вітчизняної війни перебував на відпо
відальних ділянках фронту.

Операція, яка розпочалась буквально через кілька 
хвилин після тієї розмови, підтвердила правильність рі
шення командира. До резервуарів, як кішка, поліз Іван 
Митрофанов. Перед ним стояло завдання: вставити за
ряд в горловину цистерн. За півгодини Митрофанов по
вернувся.

— Завдання виконано, — доповів він.
Бійці швидко заглиблювались у ліс, чекали вибуху. І 

раптом небо залило вогненне море. Поспішали доповіс
ти Москві про виконання надзвичайно важливого зав
дання. Операція була проведена справді швидко і вда
ло. Невдовзі на грудях багатьох бійців з’явились бойові 
нагороди, а Денису Матвійовичу вручили орден Бойово
го Червоного Прапора.

В 1943 році його призначають командиром мотострі
лецької бри-ади танкового корпусу II Українського 
фронту.

В ці хвилини полковник з’являвся на найбільш загроз
ливих, вирішальних ділянках. Спокій командира, його 
уміння мобілізувати всі сили для досягнення мети не 
раз допома-али бійцям виходити з скрутного станови
ща. І тепер Осадчий спокійно і впевнено віддавав ко
роткі накази:

— Капітан Яшкін першим приймає бій.
— Трьом ротам бути напоготові.
Солдати вже кілька діб не спали, тому командир на

своєму старенькому «віллісі» йде вперед першим, зна-^^ 
__ * .....  —..... « »чяплпте пг^їиіг» *5аігт_ _

Ось і зараз він міг би відмовитись від операції по 
знищенню бази: люди смертельно стомлені після бою, 
сам важко поранений... Але не відмовився. Розумів, що 
від виконання цього завдання залежить успіх дій військ 
фронту.

ПІСЛЯ перепочинку загін знову рушив в дорогу. Годи
ни в З ночі були неподалік від бази. Біля Осадчо

го півколом зібрались бійці, уточнювали все до подро
биць.

— Головне, — говорив Осадчий, — треба діяти тихо 
і швидко.

Тріо бандуристок Київської державної фі
лармонії в складі В. Пархоменко, Е. Мнро- 
нюк, Ю. Гамової виступатиме в Москві під 
час проведення Днів України, що почалися 
вчора. Дівчата хочуть виконати найкраще з 
свого широкого репертуару.

Фото Є. Малишевського. 
(Фотохроніка РЛТЛУ).

1942 рік. Начальник політвідділу 37 армії
Д. М. Осадчий в юрах Кавказу. 

Документальний кінокадр.
В серпні сорок четвертого бригада готувалась до на

ступу на міста Фокшани і Римнікул Серат (Римник) — 
важливі опорні пункти оборони німців. В своїх людях, 
з якими пройдено не одну тисячу кілометрів, полковник 
Д. М. Осадчий був впевнений. Бійці любили свого ко
мандира. за те, що він особистим прикладом піднімав 
воїнів на бій. Під час короткого перепочинку Денис 
Матвійович побував на партійних і комсомольських збо
рах, вислухав солдат, поговорив з ними. І тільки тоді до
повів:

— Настрій відмінний. Люди готові виконати бойовий 
наказ будь-що.

З безперервними боями пробивалась бригада до 
Фокшан. Пройшло дві доби. Ворог насідав з усіх боків.

ючи, що в так' хвилини приклад запалює воінів. Звіст
ку про те, що полковник попереду, передавали з уст 
в уста.

27 серпня 1944 року війська II Українського фронту, 
в складі якого була бригада Осадчого, в результаті 
стрімкого наступу штурмом оволоділи згаданими міс
тами. В спеціальному наказі Верховного Головнокоман
дуючого відзначались сміливі дії військ під команду
ванням полковника Осадчого. Цього ж дня в 22 години 
за московським часом столиця 
лютувала доблесним військам двадцятьма артилерійсь
кими залпами із 224 гармат.
Д. М. Осадчого в цей час вже сяяли три ордени Бойово
го Червоного Прапора та інші нагороди.

Слава про майстерність бійців з бригади Осадчого 
полинула по всіх фронтах. Про героїчні діла мотостріл- 
ків писали газети і журнали, було знято документаль
ний фільм.

ЗАРАДИ ЩАСТЯ всіх людей радянські воїни віддава
ли свої життя на змученій землі Румунії. З міста 

Бузеу до Плоєшті бригада здійснила 70-кілометровий 
марш за 12 годин і зразу ж вступила в бій. 29 серпня 
генерал-майор Савельев доповідав командуванню, що 
бригада Осадчого прорвала оборону ворога і першою 
вступила в місто. А ЗО серпня Москва знову салютува
ла військам фронту за звільнення основного нафтового 
центру Румунії — міста Плоєшіі.

Незабаром груди полковника Осадчого прикрасила 
Золота Зірка Героя Радянського Союзу. Але не дове
лось Денису Матвійовичу дожити до світлих днів пере
моги. 14 жовтня 1944 року перестало битись серце муж
нього комбрига. Бійці віддали останню честь Герою.

— Його могила повинна бути на видноті, — говорили 
вони біля тіла комбрига.

Як і просили солдати, Д. М. Осадчий похований на 
видноті, в м. Бєльцах, яке він звільняв від поневолюва
чів, а вдячні молдавани відкрили там музей. Численні 
документи про подвиг Героя є і на батьківщині Д. М. 
Осадчого в селі Витяз'вці Бобринецького району.

Спливають роки. Золотом зашуміли ниви Кавказу, 
України, Молдавії, Румунії, яким ніс радість визволення 
Денис Осадчий. І ніколи не зітреться в пам’яті людей 
подвиг комбрига з Витязівки, одного з перших комсо
мольців Бобринеччини. В. ПЕТРЕНКО.

від імені Батьківщини са-

На грудях полковника

І

БЕЗПРИТУЛЬНА ШТАНГА, 
або як посварились Алік Григорович 
з Іваном Марковичем

інструктора 
призначено 
Костюкова, 

місяці, прп-

Обидва — добре відомі в районі: 
один працює головою районної ра
ди ДССТ «Колгоспник», другий — 
головою правління артілі 
паева.

У Аліка Григоровича 
робота неспокійна, але 
Спорт забирає багато часу і енер
гії. Іван Маркович Воропай теж не 
сидить без діла. В керівника кол
госпу безліч турбот і справ. І всі 
вони вимагають негайного вирішен
ня, господарського підходу. Та ін
коли деякі з них залишаються поза 
увагою голови.

Саме на цьому грунті і виникла 
сутичка Ширяева і Воропая. В її 
основі лежить не дріб’язкове І не 
особисте. І якби два керівники ді
йшли згоди, від цього виграла б 
загальна справа.

Розсудіть самі, як міг поступити 
А. Ширяев, який поставлений на 
чолі сільського спорту в районі, ко
ли на районні змагання колгоспних

імепі Ча-

Ширяева 
цікава.

спортсменів прибув лише один 
представник колективу фізкультури 
артілі імені Чапаева. Голова ра
йонної ради ДССТ «Колгоспник» 
забив тривогу. Правда, він дещо 
пізно зробив не.

Про це було сказано т. Воропаю 
відверто і, можливо, не зовсім 
люб’язно. Але правдиво і чесно. 
Звідси все і пішло. Голова кол
госпу розсердився і, втративши 
контроль над своїми словами, ви
словив свою «точку зору» на спорт. 
На жаль, вона не може бути наве
дена в газеті. А зміст її приблизно 
такий: спорт — це зайвий клопіт, 
не до нього, мовляв.

А юнаки і дівчата знову посилали 
«ходаків» до голови. Нарешті, прав
ління вирішило придбати спортсме
нам волейбольну форму і штаніу. 
Навіть ділянку виділили під фут
больне поле. Тільки на тому полі 
ніхто не захотів грати, бо кожного 
дня його т Літала колгоспна череда.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

Художній фільм «Котовський». 
(Кіровоград).

Друга програма. 11.15 — Лі
топис піввіку. «Рік 1953-й». Те
лефільм. (М). 12.00 — Художній 
фільм «Людина з фотографії». 
(Дніпропетровськ). 
«Жовтнева повість», 
петровськ). 17.45 — 
маяк», 
студії 
«Леніна 
Друг — 
етюди».

(М). 21.30 —
телебачення І 
втілена мрія», 
гітара* 
(М).

17.15 —
(Дніпро- 

«Музнчннй 
— Фільми 

України: 
«Наш 

«Карпатські

19.30 — Літопис піввіку. 
«Рік 1934-й». Телефільм. (М). 
20.30 — «На ланах широких». 
(Кіровоград). 21.40 — Дні Ук
раїнської РСР у Москві. «Ек
ран ювілейного року». Нові 
фільми виробництва Київської 
і Одеської кіностудій. (К).

Друга програма. 20.30 — Те- 
леновннн. (М). 21.05 — «Со-
пот-66». Фільм-концерт. (К). 
21.55
села

’ (М). 21.05 -
Фільм-концерт. . .

— Оперета Штрауса «Ве- 
війна». (Дніпропетровськ).

СЕРЕДА, 13 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм 
«Художник-громадянин» та ху
дожній фільм «Котовський». 
(Кіровоград). 16.50 — Для
школярів «Льошка». Телефільм. 
(М). 17.20 — «Штрихи великого 
портрета». (М). 17.45 — Кірово
градські вісті. 18.00 — Телсно- 
винії. (М). Дні Української РСР 
у Москві: 18.10 — «На меридіа
нах України». (К). 19.00 — Кон
церт Державного ансамблю 
УРСР. В перерві — телевізійні 
новини. (М). 21.30 — Концерт 
артистів Херсонської естради. 
(Кірової рад). 22.30 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 22.35 —

ЧЕТВЕР, 14 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Телефільм. (К). 12.00 — 
«Зустріч друзів». Делегати Ук
раїни в гостях у трудящих 
Москви. (М). 16.20 — Для
школярів. «Сонячне коло». (К). 
16.50 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Тут звершувалася ре
волюція». «Квартира-музей В.1. 
Леніна». (Ленінград). 17.20 — 
«Нові пригоди оператора Кіп- 
са». Мультфільм. (К). 17.40 — 
Дні Української РСР у Москві. 
«Сільське весілля». (Одеса). 
18.00 — «Еталон». Тележурнал. 
(Одеса). І8.30 — «Сторіччя «Ка
піталу». (М). 19.10 — Телевісті.

ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 13 вересня. 11.15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1933-й». 
Телевізійний фільм. (М). 12.00 
Художній фільм «Людина-з фо
тографії». 17.00 — Дніпровські 
новини. 17.15 — «Жовтнева по
вість». Дні Української РСР у 
Москві. 18.10 — «На меридіанах 
України». (К). 19.00 — Концерт 
Державного ансамблю танцю 
УРСР. 21.30 — Фільми телевізій
них студій України.

ЧЕТВЕР, 14 вересня. 12.00 — 
Дні Української РСР у Москві. 
16.20 — Для школярів. «Сонячне
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Затвердили посаду 
по спорту. Ним було 
шофера Володимира 
Проробив хлопець два 
йшов одержувати заробітну плату, 
а касир відповідає, що грошей йому 
не нараховано. Володимир — до го
лови. Тон дає розпорядження:

— Видайте йому сорок 
ців.

І Володимир знову сів 
машини.

Суддівські протоколи 
ної давності могли б розповісти про 
успіхи колгоспних спортсменів.

Тоді волейболісти виходили на 
обласну арену, спричиняли багато 
клопоту навіть відомим колекти
вам... Ті добрі традиції забуті за
раз у колгоспі.

Зараз же в колгоспному спорті — 
штиль. Комітет комсомолу, який 
очолює Володимир Костюков, склав 
руки, втративши в сутичках і непо
розуміннях з головою артілі волю 
й ініціативу. Його не турбує, що 
молодь вечорами не знаходить при
тулку: прийде до клубу, а там одне 
і те ж — кіно або танці, пограли б 
у теніс чи волейбол — немає, де. 
Є в селі чудовий важкоатлет — 
Михайло Жовна. Він зміг би тре
нувати хлопців, та знову біда — 

немає

карбован-

за кермо

десятиріч-

коло». (К). 1/.20 — Фільм 
дітей. 17.40 — «Сільське весіл
ля». (Одеса). 18.00 — Телевізій
ний журнал «Еталон». (Одеса). 
18.30 — «Сторіччя «Капіталу». 
(М). 19.10 — Телевізійні вісті. 
(К). 19.30 — Літопис піввіку.
«Рік 1934-й». Телевізійний фільм. 
(М). 20.30 — Телевізійні новини. 
(М). 21.05 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «Краплинами пов
нять океан». 21.55 — Оперета 
Штрауса «Весела війна».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 13 вересня. 11.15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1933-й». 
Телевізійний фільм. (М). 16.50 
— Мультиплікаційний фільм. 
17.10 — «Снігуронька». Фільм- 
балет. Дні Української РСР у 
Москві: І8.10 — «На меридіанах 
України». (К). 19.00 — Концерт 
Державного ансамблю танцю 
УРСР. 21.30 — Фільми телеві
зійних студій України.

ЧЕТВЕР, 14 вересня. 10.30 — 
Кінопрограма. 11.40 — Докумен
тальний фільм. 12.00 — Дні Ук
раїнської РСР у Москві. 16.50 — 
До 50-річчя Радянської влади. 
«Тут звершувалася революція». 
(Ленінград). 17.20 — Докумен
тальний фільм. 17.40 — «Сіль
ське весілля». (Одеса). 18.00 — 
Телевізійний журнал «Еталон». 
(Одеса). 18.30 — «Сторіччя «Ка
піталу». (М). 19.10 — Телевізій
ні вісті. (К). 19.30 — Літопис 
піввіку. «Рік 1934-й». Телевізій
ний фільм. (М). 20.30 — Телеві
зійні новини. (М). 21.05 — «Наш 
рапорг Великому Жовтню». 
22.05 — Кінопрограма.

помосту, а штанга, як без
притульна, перемандрувала 
до школи.

Звинувачуючи комітет у 
пасивності, хочеться запита
ти і у голови артілі т. Во- 
ропая: чи не зрозуміло йому, 
як таке ставлення до спор
ту зашкодило великій спра
ві виховання молоді? Як ба
чимо, причина для сварки 
була неабияка. Тут не важ
ко розсудити, хто правий, 
хто винуватий.

В. ГАНОЦЬКИП, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Новомиргородськнй район.

ДОНЕЦЬК, 11 вересня, 
першому міжнародному 
футбольних

Городки
гра старовинна
В Кіровограді відбулась 

міжвідомча особнсто-команд- 
на першість області з город
ків. Першість завоювала 
команда ДСГ «Авангард» з 
обласного центру. На друго
му місці чотириразові чем
піони області — спортсмени 
гайворонського «Локомоти
ва». Третіми були дннамівці. 
Авангардівець М. Кучерснко 
здобув це почесне звання. 
Випав успіх і на долю май
стра спорту Л. Насінника 
(м. Гайворон). Повторивши 
рекорд на 15 фігур і устано
вивши новий па 30 фігур, він 
зайняв друге місце. На тре
тьому місці майстер спорту 
дннамівець В. Лисовол.

В. ЗВЕРЖКОВСЬКИП.

(РАТАУ). Тут дано старт 
турніру молодіжних 

команд на приз Федерації футбола 
СРСР. Стадіони Донецька та інших міст області на
дані в розпорядження п’яти колективів спортсменів— 
неодноразової учасниці міжнародних турнірів, призе
ра літніх ігор у Саи-Ремо команди «Мілан» (Італія), 
одного з нансильніших молодіжних колективів Бол

гарії — ЦСКА та трьох 
радянських команд — 
збірної Ленінграда, збір
ної України і експери
ментального молодіж
ного колективу «Буре
вісник» (Москва) — пе
реможця торішніх ігор 
У Саи-Ремо.

круговою системою і закін-

ТУРНІР

молодих
ФУТБОЛІСТІВ

Турнір проводиться за 
чнться 17 вересня.

!!ерші ІГР»>.«ВУРЄВІЄИНК» виграв з ра- 
та» - 5-1 У ₽' 3 зб,р,|а Л'ІІІ1"Рала -у «Міла*
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