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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

І

м. Київ.
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МИ — СИЛА

— д.ія фронту, все — для перемо-

1941 рік. для ФРОНТУ
м.

який загортали цукор- 
відбулися організаційні

М. ВИСОЧИН, 
коваль, нині пенсіонер. 

Псрвоуральськ.
(Закінчення на 2-й стор.).

О. ХЛОПЕНКО, 
комсомолець 30-х років, нині генерал- 
лейтенант.

1920 рік. ДЕСЯТЬ ДКУ

•ПСЯЧА, ТИСЯЧА,15160 рік. ТИСЯЧА

В районі 3 600 членів ВЛКСМ, 
Це — учні, спеціалісти промисловості і 
сільського господарства, працівники 
культурно-освітніх і медичних закладів.

Обеліск Слави комсомольцям і молоді - учасникам громадянської 
та Великої Вітчизняної воєн. ' и •

______ ________ • і < ’ ■ Фото В. КОВ.ЦАОД, . ,
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ЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ 1

комсомольських іменні! Тамара

Агіткультбрпгаду Усти пінсько
го районного Будинку культу
ри вже не раз зустрічали оп
лесками в багатьох селах райо
ну. Особливо до внодобн труда
рям темпераментні танці і ча
рівні ПІСНІ.

Ііа фото: учасигкн танцю- 
вальноіо колективу Тамара Бі
лані, Андрій Короїд га Георгій 
Царенко.'

Фото І. НАЗЛРАТІЯ.

В напруженні громадянської війни і перших п ятпрічок, з 
борні з фашизмом у роки Великої Вітчизняної війни і в пе
ріод відбудови народного господарства комсомольці завжди 
були и перших рядах, поруч з комуністами. Не всі дійшли 
до світлого сьогодні. Та вони стати вічними комсомольця
ми, вони живуть в серцях сьогоднішніх юнаків і дівчат, о 
їх справах.

Познайомся, юний друже, з документами, спогадами, які 
віднайшла наша експедиція в Новомнргородському районі, 
і ти ще краще відчуєш, як комсомольці бережуть традиції 
І славу попередніх поколінь, як щоденно примножують ту 
добру славу.

СТАТИ в шеренгу трьохтнеячннць— 
така мета доярки колгоспу «По шля
ху Леніна» Голопанівського району 
Ольги Піддубпяк в ювілейному ро
ці. Нині дівчина вже мас па коро
ву по 1510 кілограмів молока.

* * *
СІМСОТ годин відпрацювали сту

денти Кіровоградського педінституту 
на мебльоиій фабриці. За нагромад
жені кошти д ні інститутської ком
сомольської кімнати зроблені столи, 
стенди.

* * *
«ІОВУ концертну програму підготу

вали учні Дяківської середньої школи 
Зиам’янського району. Вони виїхали 
в поле до хліборобів. За літо шко
лярі сподіваються побувати в усіх 
колгоспах Зпам’яіпцнпн.

Ф # 4»

1600 КАЧОК здали на м’ясокомбінат 
молоді пташниці Сагайдацької пта
хофабрики Устннівського району. А

ДО ................................................................ ... ......
Сапожникова, Катерина Садовенко і 
їх друзі .матимуть на своєму рахун
ку 650 тисяч відгодованих качок.

* ♦ *

ТРЕТІЙ раз спушили міжряддя ку
курудзи і підживили рослини орга
нічними добривами механізатори 
комсомольсько-молодіжної лан к и 
Василя Басюка з колгоспу «Росія» 
Зиам’янського району. Надія в хлібо
робів — зібрати на гектарі 50 цент
нерів зерна качанистої.
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Эг У серпні 1920 року до Златополя при

була одна з частин Червоної Армії. Се
ред працівників політвідділу була моло
да жінка, яка говорила, що вона з Пу- 
тіловського заводу. Вона багато розпо
відала нам про молодіжні організації 
в Москві, Петроград: та в інших місіах. 
Згодом і в нас було створено ініціатив
ну групу, до якої ввійшли друкарка, 
кандидат в члени партії Володимир Бой
ко, двоє військових і я. Підготували 
листівку-відозву до молоді, віддрукува
ли а друкарні на голубому папері, схо
жому иа той, в 
рафінад. Потім

о 
з

1930 рік.
Лін, комсомолія 30-х років, активно до

помагали партійній організації у прове
денні культурної роботи на селі, у ве
денні антирелігійної пропаганди, в здійс
ненні колективізації і зміцненні колгос
пів.

Напередодні війни я був уже не в Но-
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ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
ПАРТІЇ
Вчора відбувся пленум обкому КП 

України.
Пленум розглянув питання:
1. Про керівництво Кіровоградського 

міськкому і Долинського райкому КП 
України роботою комсомольських орга
нізацій по ідейному вихованню комсо
мольців і молоді;

2. Інформація про виконання рішень 
пленумів, бюро обкому КП України з 
питань організаційно-партійної роботи.

Докладний звіт про роботу пленуму 
буде опубліковано в наступному номері 
газети.

збори молоді, був створений перший 
комсомольський осередок. До нього 
вступило 10 чоловік. Обрали головою 
молоду друкарку, мене — секретарем.

У купця Тростянецького конфіскували 
один будинок. Там у великих кімнатах і 
був наш клуб. Там збиралися вечорами, 
вивчали Статут і Програму, читали газе
ти, брошури. Комсомольці вчили грамо
ти дітей і дорослих, організовували іг
ри і навіть ялинку для дітей бідняків.

Ф. ТОМСЬКА.

вомяргороді, а працював у Дніпропет
ровську. Коли почали бомбити заводи, 
ми спішно почали знімати обладнання, 
вантажити на платформи і відправляти 
на схід. Вслід їхала самі, щоб у стислі 
строки відродити свої молоти і дати 
країні необхідну продукцію для фронту.

Приїхали на Урал 25 серпня 1941 ро
ку. Цех — це лише стіни. Копали котло- 
ваші, розвантажували платформи, відра
зу ставили в дію ті верстати, які най
більше необхідні.

Працювати доводилось, не виходячи 
з цеху добу і більше. Девіз був один: 
«Все
ГН»;

КріліпГс1
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ЩО ТАКЕ
ВІЧНІСТЬ
: (Закінчення. Початок на 1-й сюр.).

1968 рік. ПОТИСК РУКИ - ТРАДИЦІЯ

В нашій артілі імені Чапаева близько ЗО комсо
мольців. Всі завзяті і в танку, і в пісні, і в роботі.

Я очолюю, комсомольсько-молодіжну лапку з 18 
чоловік. Взялися ми виростити по 50 центнерів ку
курудзи па площі 45 гектарів і по 300 центнерів цук
рових буряків. Звичайно, разом з механізаторами. 
Однофамільні Петро і Олександр Падурці посіяли на 
совість, обробили і підживили вже. Жаль, що на 
перешкоді спека. Ллє н незважаючи па це, кукуруд
за і буряки добрі. Думаю, шо слова дотримаємо.

О. БІЛАН, 
ланкова комсомольсько-молодіжної ланки.
с. Кам'янка.

ш___
1942 рік НА ФОТО — ОЛЕНА НЕХ

Бем... бем... бем...
Тоскно бемкає залізяка на подвір’ї громадського 

І двору. Гонить на роботу. З дворів виходять арсенів- 
і ці, поволі йдуть на німецьку панщину. Але цього ра

зу не мовчки, мов за покійником, а перекидаються 
жартами, позирають на стіни, де видніються білі ар- 

| куші.

— То читали?
— Прочитав. А спершу думав, що знову німець

кий наказ.
Безстрашно написано:
«Товариші, не слухайтесь окупантів, викривайте їх

ніх продажних прихвоснів! Не буде їм життя на на
шій радянській землі! Ще прийде на них погибель, 
звільниться наша сторона від цієї нечисті! Не згод
жуйтеся їхати на німецьку каторгу, не працюйте на 
ворога, бо цим ви продовжите війну і німецьке па
нування! Хай живе Радянська Батьківщина! Смерть 
німецьким окупантам!».

— Та й понаписували такими великими літерами, 
що просто з вулиці можна прочитати!

Гомоніли, смалили самосадом.
А за ними й гурті жінок та дівчат:
— Катерино, читала?

Ланкова комсомольсько-молодіжної ланки колгоспу імені Ча
паева Олександра БІЛАН.

Старшокласники Коробчинської середньої школи вийшли п 
похід по рідному краю. Фото П. МАЛЄЄВА.

— Може, й чигала, а хіба що?
— Ми вчора з Миколою стоїмо біля тину під гру

шею. Коли це дивимось: ідуть двоє, підкралися до 
Микитиного сараю, що над самою дорогою, прико
лоли афішу і далі. А я й кажу Миколі: «Давай ско
ріше весілля справимо, бо, мабуть, знову до Німеч
чини забиратимуть неодружених і солдаток». А він- 
«Німецькі накази вночі не чіпляють і до другого дня 
вони не висять...» Засміявся, а потім: «Скоро не та
ке весілля буде, не така музика гратиме!»

— Ой, Меланю, не почув би хто...
...Десь в обідню пору сільський староста в управі 

дао волю рукам — бив по поліцейських пуках та 
дурнями взивав, як сам хотів, тикав до носа то од
ному, то другому листівкою. І знову бив..,.

Втомившись, сів на лаву і люто водив очима: «Що 
ж тепер буде від пана гебітскомісара? Куля чи шибе
ниця? Чи тільки спише нагаюкою спину за халатність 
на службі?».

Встав і підійшов до вікна. А що, коли змовчати про 
цю листівку? Не було, не чули, не бачили...' і кінці 
в воду... Але сказав інше:

— От що, панове поліцаї. Це не наших хлопців 
робота, я думаю. Це якийсь шибеник з-за Висі нам 
таке накоїв. Як ви думаєте, панове?

«Панове» виструнчились, зрозумівши, що гроза 
минає. ' і.

— Отож. То йдіть та визбирайте мені всі оті лис
тівки і миттю сюди, □ управу...

Староста дістав з шухляди листівку, ще раз пере
читав і чиркнув сірником. Дивився на вогонь, доки 
не погас. Потім зібрав у жменю і виніс на подвір’я, 
розсипав по споришу.
І> И МЕНЕ не лякайте гвинтівкою! І не бийте!
** — А то хіба що?

— Багато вас тут таких найдеться, охочих бити...
— Чому ж на роботу не ходиш? Чому, питаю?

— Бо немає в що одягтися, і черевиків мені нім
ці не дають, дало б їм так дихати...

— Доведеться на тебе комендантові писати. Тоді 
знайдеш, у чому ходити.

Бригадир задоволено засміявся.
— Спробуйте донести, то я вам тоді...
— І шо ж ти мені за те?
Володя Коваль отямився, але було пізно. Прибіг 

додому, вийняв з дупла старої груші недописану 
листівку, загорнутий у ганчірку обріз, обтер його, 
зарядив і пішов до бригадирової хати. Відступати 
було нікуди. Будь, що буде Принаймні цієї гадюки 
в селі не стане. Рвонув двері і зупинився на порозі. 
Круг столу сиділи поліцаї і пиячили. Під образами 
допивав з гранчастої, склянки бригадир.

— Я прийшов по розрахунок. За себе і за всіх. 
За твою продажність і зраду, за кривдження наших 
людей.

Гримнув постріл. Дзенькнула шибка. Загакавкав 
собака.

До вечора Володя вже був далеко за Новомирго- 
родом. З торбинкою за плечима, з фальшивим аус- 
вайсом у кишені, аін крокував на схід.

...Про вбивство бригадира в Арсенівці дізнався 
шеф хмелівської поліції. А якась чорна душа при
несла й листівку, що її було вивішено в день роко
вин Великого Жовтня. В село наїхали німці, поліція. 
Зібрали все село в школу, довго тримали, лякали, 
умовляли, але ніхто й словом не обмовився — не

знаємо, не чули, не читали... З тим і поїхали, давши 
дві доби на роздуми. Село мовчало. І змовчало.

Не допомогло і розпорядження:
«21 ГРУДНЯ 1942 РОКУ.

В ніч з 7 на S листопада нього року а селі Арсенівці була 
иивіиіена одна провокаційна іистівка, зміст якої закликав 
населення до боротьби з Існуючою владою. Злочинця, який 
її писав та наклеїв, досі населення села Арсенівкн не вида
ло, хоча про цс ще 39 XI.1912 року було попереджено п. ге- 
бітскомісаром. Тому п. гебітскомісар наклав штраф у 10 000 
крб. на населення с. Арсенівкн.

Пропоную старості Арсенівської сільуправн негайно роз
класти .зазначену суму штрафу на населення села і до 
ЗО .XII (942 року здати в касу райуправн.

Всім старостам сільупрап оголосити про цс населенню і 
востаннє попередити, якщо подібні випадки в дальнійшому 
десь трапляться, все населення буде притягнено до більш 

. суворої відповідальності*<
Цілий тиждень читали по селах це розпорядження 

і кожен про себе .думав: молодці, не кориться оку
пантам Арсенівка! ; ’

...На світанку поліцаї оточили хату, почався обшук. 
'Мати Володі Коваля не говорила ні слова, стоячи по
серед двору. Все перенишпорили, перекинули догори 
дном, забрали до останнього папірця. З стіни зня
ли фотокартку — Олена Hex разом з Володею зня
ті Перед війною. . j . . ,

—Це його подруга; Взяти цю комсомолку, — 
сказав старший, —. вбйа у нас заговорить, розкаже, 
хто писав і хто розвішував по селу листівки...

Дівчині <зв язали назад руки і кинули в машину, А 
володину матір, Оксану Кирилівну, в калошах, роа- 
дягнену, погнали пішки в Хмельове.

Через кілька днів вона вернулася а село побита, 
понівечена. А Оленку продовжували допитувати і 
катувати. -і • г, . : - j

Загинула Олена в.одмрм.у' з фдщи^сііких таборів 
смерті. • і і і • •

, І. БОЙКО,
............. *............ ()ї/з краєзнавець.

<л/о’ „і*, для продовження
1900 рік. подвигу

В районі багато зроблено по вихованню підроста
ючого покоління справжніми патріотами своєї Бать
ківщини, самовідданими, сміливими. Стали традицій
ними зустрічі молоді з ветеранами борні і праці. 
Урочисті проводи юнаків до Армії і згадка про ті 
проводи — алеї призовників.

Під час учнівських канікул комсомольські органі
зації теж багато роблять, щоб загартувати майбут
ніх воїнів і духовно, і фізично. З цією метою ось 
уже кілька років підряд в нашому районі працює 
військово-спортивний табір для підлітків.

В цьому році в таборі буде 200 юнаків. На відміну 
від попередніх років ми даватимемо їм не лише за
гальну військову підготовку, а й спеціальну. Зокре
ма, будуть взводи моряків, парашутистів, радіотеле
графістів. І як завжди, великого значення надаємо 
політнавчанню, фізичному, спортивному загартуван
ню, виявленню аматорів танцю, співу.

Вихованням допризовників райком комсомолу зай
мається разом з райвійськкоматом. І в таборі, хоч 
ще тільки йдуть приготування до прийому підлітк’в, 
райвійськкома Миколу Вікторовича Мещана можна 
також часто зустріти, як і першого секретаря оайко- 
му комсомолу Анатолія Коадратенка.

Б. ЗАЙЦЕВ, 
вчитель, капітан запасу, начальник військово- 

спортивного табору.

IV,

1966 рік. ВІРНІСТЬ

Вважати першочерговим завданням комсомольсь
ких організацій розширення соціалістичного змаган
ня молодих виробничників, які стають на трудову 
вахту на честь славного ювілею Радянської влади, 
створюють фонд імені 50-річчя Жовтня. За рахунок 
залучених коштів спорудити обеліск Слави комсо
мольцям і молоді — учасникам громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн. ,

Комітетам комсомолу активніше дбати про фор
мування у юнаків і дівчат марксистсько-ленінського 
світогляду, виховувати їх у дусі вірності революцій
ним, бойовим і трудовим традиціям Комуністично: 
партії і радянського народу, прищеплювати почуття 
радянського патріотизму і пролетарського інтернаціо
налізму.

(З постанови V пленуму Новомиргородського РК
ЛКСМУ).

1967 рік. ЗУПИНИСЬ ПЕРЕД НИМ...

І хто не йде, зупиниться, вшанує пам’ять відомих 
і невідомих борців за владу Рад мовчанням, а то я 
квіти покладе біля підніжжя.

1968 рік. СЛОВО ВДОВИ ЛАРЦУЛ’АМІ

«с. Кам’янка, середня школа.

Шановні члени загону червоних слідопитів!
Велике спасибі вам, що через стільки років ми 

змогли взнати про нашого дорогого чоловіка і бать- 
. ка.

В 1941 році Шалва пішов на війну, залишивши ме
не з двомісячним сином Бондо. Прощаючись, Шалва 
просив виростити сина і писати все про нього. Па
м’ять про чоловіка я пронесла через все своє життя. 
Виростила сина, одружила. Бондо працьовитий, як і 
його батько. Він — будівельник.

Дорогі діти, я навіть не можу передали тієї подя
ки, яку ви заслужили тим, що повідомили нам про 
нашого батька і чоловіка, повідомили, що над його 
могилою височить пам’ятник.

Моя мрія —- потрапити у ваші краї, поглянути яз 
могилу чоловіка, привезти йому пригорщ грузинсько; 
землі — останній привіт з рідного краю.

І Ви і :всі жителі вашого села стали для мене рід
ними і близькими.

Низький уклін вам всім, дорогі червоні с.тідопи- 
їй! ' 4 -е

Вдова Ольга «Ларцуліані, син Бондо, брат Валіко». 
і А< хс. Лацорія'

Цагерського району.
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РОСТИТИ АКТИВНИХ 
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V У
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відпо-

Два дні, 18 і 19 червня, у 
Києві проходив третій з’їзд 
учителів України. Його де
легати — представники 
більш як півмільйонної ар
мії працівників народної 
оезіти республіки обгово
рили важливі проблеми на
вчання і виховання 
таючого покоління 
ників комунізму.

З’їзд відбувався 
додні 50-річчя Комуністич
ної партії України, в обста- 
новці небувалого політич
ного і трудового піднесення, 
З яким трудящі республіки 
втілюють у життя рішення 
XXIII з’їзду КПРС і XXIII 
з'їзду КП України, готують
ся гідно відзначити 100-річ- 
чя з дня народження 
Леніна.

' президії з’їзду — 
рівники Комуністичної 
тії і уряду України, 
відальні працівники респуб
ліканських міністерств, ві
домств і організацій, пред
ставники партійних, радян
ських, профспілкових, ком
сомольських і громадських 
організацій, діячі науки і 
культури, кращі вчителі, ди
ректори шкіл, працівники 
органів народної освіти, 
гості з союзних республік.

З великим піднесенням 
учасники з'їзду обрали по
чесну президію у складі 
Політбюро Центрального 
Комітету Комуністичної
партії Радянського Союзу.

Під бурхливі оплески де
легатів і гостей кандидат 
у члени Політбюро, секре
тар ЦК КП України Ф. Д- 
Овчаренко оголосив при
вітання Центрального комі
тету Комуністичної партії 
України третьому з'їздові 
вчителів Української РСР.

З доповіддю про стан і 
заходи дальшого поліпшен
ня роботи середньої за
гальноосвітньої школи ви
ступив міністр освіти УРСР 
П. П. Удовиченко.

У доповіді і виступах де
легатів з’їзду відзначалось, 
Що працівники шкіл Украї
ни віддають свої сили і 
знання, тепло своїх сер
дець благородній справі 
навчання і виховання дітей. 
В центрі уваги органів на
родної освіти УРСР — пи
тання здійснення восьмиріч
ного всеобучу, поступового 
запровадження загальної 
середньої освіти, підвищен
ня ідейного і наукового рів
ня навчально-виховної Р°“ 
боти.

В цьому році, зазнача
лось на з’їзді, 95 процен
тів випускників восьмих кла
сів навчається в середніх 
загальноосвітніх і середніх 
спеціальних учбових закла
дах, профтехучилищах. Під
вищилась успішність учнів, 
зросла якість їх знань, на
вчально-виховний г , 
будується в тісному за язку 
з життям.

Педагогічні колективи
значно збагатили форми і

методи виховної роботи, 
яка характеризується висо- 

творчими 
засобів 

школах і 
закладах 
тисяч ле_ 

кімнат, за- 
поширення

по місцях 
бойової і

перевірки но- 
які було за

клад

кою ідейністю, 
пошуками нових 
впливу на учнів. У 
позашкільних 
створено понад 10 
пінських музеїв, 
лів. Великого ____
набрав рух червоних слідо 
питів, ПОХОДИ 
революційної, 
трудової слави радянського 
народу.

Делегати з’їзду обговори
ли перші підсумки експери- 
ментальної -------- '—
вих програм, 
проваджено в перших 
сах деяких шкіл

Промовці спинялись 
проблемах виховання 
вої людини. Про шляхи 
участі вчительства в цій 
благородній справі особли_ 
во докладно і- грунтовно го
ворив у своєму виступі ди
ректор Павлиської серед
ньої школи Кіровоградської 
області, заслужений учитель 
школи УРСР, член-кореспон- 
дент АПН СРСР В. А. Су- 
хомлинський. Найвища пе_ 
дагогічна мудрість, підкрес
лив він, полягає в тому, 
щоб у серці кожної моло
дої людини, яку ми вихову
ємо, найдорожчою святи
нею стала наша Радянська 
Вітчизна і високий обоз я- 
зок перед нею, щоб дити
на, підліток розумом і сер
цем пізнали, якою дорогою 
ціною завойоване все, 
тепер має наш народ.

У доповіді і виступах 
значалось, що могутнім 
мулом піднесення всієї 
боти в школі повинна 
ти підготовка до сторіччя з 
дня народження В. І. Лені
на.

Делегатів з'їзду, праців. 
никіє освіти України тепло 
вітали представники брат
ніх союзних республік.

що

від- 
сти- 
ро- 
ста-

Про велику роль учителів 
і органів народної освіти у 
вихованні 
покоління 
неним, ідейно загартова
ним, готовим до праці і за
хисту Батьківщини говорив 
у своєму виступі на заключ
ному засіданні з’їзду кан
дидат у члени Політбюро, 
секретар ЦК КП України 
ф. Д. Овчаренко.

З'їзд прийняв звернення 
до всіх працівників, народ
ної освіти республіки.

з великим піднесенням 
делегати з’їзду на^Л’; 
вітальні листи ЦК Ні ІНС 
ЦК КП України.

У роботі з'їзду вчителів 
взяли участь член Політ- 
бюро ЦК КПРС, перший 
секретао ЦК КП України 
П. Ю. ’ Шелест, кандидат 
У члени Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Ради Міні 
рів УРСР В. В. Шербиць- 
кий, Голови ПР®3лДгВКо’ 

процес ховної Ради УРСР '
-------ротченко та іншії керівники 

партії і уряду республіки.
(РАТАУ). (■ <

підростаючого 
всебічно розви- 

загартова-

Пам’ятник 
у Кам’янечому

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ,

В селі Кам’янечому Нополрхан- 
гельського району відбулася обласна 
науково-теоретична конференц і я, 
присвячена 200-річчіо Коліївщини — 
антифеодального повстання на Пра
вобережній Україні. З доповідями 
про Коліївщину і про її вплив на 
антифеодальний рух в Росії. Поль
щі. Білорусії виступили старший на
уковий працівник Інституту історії 
Академії наук УРСР кандидат істо
ричних наук Г. Я. Сергіенко, стар
шин науковий працівник цього Інсти
туту доктор історичних наук О. С. 
Компан та Інші. Секретар Новоар- 
хангельсько.го райкому партії Т. В. 
Ьак розповів про розвиток економіки 
’ культури ІІопоархангельщини.

° Кзм’янечому в урочистій обста
новці було відкрито пам'ятний знак 
на честь 200-річчя Коліївщини.

• М. ЧЕРКАЄ В.
Фото автора.

Повниться 
фестивальна копилка

З Компаніївки до Кіровограда при
була велика колона автомашин, на
вантажених металевим брухтом.

Позавчорашній рейс до обласного 
центру — не перший за цей рік. 159 
тонн зібраного металу за неповних 
півроку! З такої кількості можна „ви
готовити 53 трактори сБєларусь» або 
ж Зі «Т-74».

ПАЛИВОДА.

1£ ОЛИ тягнули жеребки, всі 
*■' боялись п’ятого померз. Но

мера робочого місця. Справді, ді
лянка ця була найважча. Укіс. 
Навіть по тарифу від ціниться 
найвище. Тож коли Василь 
Шарпар витяг п'ятий номер — 
всі полегшено зітхнули. Мов
ляв, «небезпека» минула, тепер 
ТЯГНИ сміливо будь-який.

Василь разом з своєю напар
ницею Валею Ковальчук зайняв 
своє місце. А коли з репродук
тора почулось: «Почали!» — 
заорудував кельмою.

Завдання було дано для всіх 
однакове. Зробити кубометр 
стіни Умови ж змагання — як 
звичайно — пайкоротші стро
ки при найкращій якості.

Швидше, швидше, Галю,

Змагання
на стінному прогоні

— квапить свою помічницю 
Євген Полунчуков. Та Галя 
Гирниченко й так орудує цег
линами. як жонглер.

— Майна! Віра! Віра! Май
на! — доноситься знизу. І 
крановщик, як офіціант, роздає 
«порції» цегли та розчину на 
кожну ділянку.

А тим часом внизу йде супе
речка.

— Так хто, ви кажете, займе 
перше місце? — питає Б. А. 
Деггяр. начальник будівельно
го управління № 1 «Кіровоград- 
промбуду» — у свого заступ
ника І. П. Ямпольського.

— Звичайно, оці дівчатка, 
що на четвертому номері.

— А, по-моєму, ті. що 
третьому.

— Чудово працісють, — -... 
доволено потирає руки М. А. 
Мельниченко, головний інже
нер.

Час відліковує секунди, хви
лини.

На очах піднімаються стіни

на

за:

.ЗОРЯІІІІП ГОДИННИК ІОІНИТІ
— так по праву називають всесвітні фестивалі молоді і студентів, що стали 
справжніми святами дружби і братерства. їх Історії присвячено нову книгу 
«До зустрічі, Софіє!», сиівальний примірник якої одержано вранці 20 черв
ня в Комітеті по пресі при Раді Міністрів СРСР, її автори Ю. Кашлев І В. 
Орлов ведуть читача по шляхах минулих фестивалів, розповідають про на 
ступну зустріч у стопнці Болгарії.

Софійський фестиваль — де
в’ятий числом. Більш як два 
десятиріччя відділяють його від 
першої світової зустрічі, молоді 
і студентів у Празі. Автори на
водять показові цифри — 200 
тисяч делегатів з усік країн'сві
ту брало участь у минулих 
фестивалях. Мільйони молодих 
чехів І словаків, угорців, німців, 
румунів, поляків. росіян, ав
стрійців І фіннів захоплено 
приймали гостей. 72 цраїци .бу
ли представлені п Празі, І37-- 
у Хельсіикі. Переможпйй похід 
фестивалів - кращий1 аргумент 
проти доводів тих, ) хто не ві
рить у сили демократичної мо
лоді. намагається розколоти про
граму молодіжного руху.

«Софія зустрічає. друзів» — 
цей розділ книги, випущеної ви
давництвом «ДОолодая _гвардия», 
розпдйідай про програму наступ
ного свята юності, в ній наво- 

; їдяться документи Підготовчого 
комітету дев’ятого Всесвітнього.

V (Кор. ТАРС).

• і І♦
- і ‘ .

8 стор

і тут

спортзалу майбутньої п'ятої 
школи.

А муляри працюють ис роз
гинаючись. Полоще вітер дівча
там хустинки, куйовдить хлоп
цям чуби.

Вимогливі судді ие чекають 
закінчення роботи. Вони поход
жають по риштуваннях 
же занотовують усе: чи вчасно 
розшивають стіни, -чи нема 
відхилення по виску.

І все ж таки, коли змагання 
закінчилось, комісія засідала 
довго. Та воно й зрозуміло: Ад
же кожен член її в будівельній 
справі, як кажуть, собаку з’їв. 
Кожну дрібницю помітить і ви
несе на обговорення.

Коли В. М. Бикаиов — на
чальник виробничо-технічного 
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О БУДЕННІ ТЕРЦИНИ 
А час тече крізь брами і загати, 
Між пальців невблаганно струменить, 
Спадаючи піском побіля хати.
Кричи, хоч лопни — зупинися ^\ить — 
Не бути святу, все спливе незримо, 
І нам себе несила зупинить.
Непевна справа — загнуздати в рими 
Півтони незворушних оболонь 
І сплеск вітрів, що пронеслися мимо. 
А вже гримлять урочисті тамтами 
Глухого набуття, що першоцвіт 
Наївних мудрувань змете над нами... 
Так мислимо, бува, меланхолійно, 
Так дико розбазарюємось ми, 
Та інколи — випростуємось рвійно: 
Бо помічаєм — птахи б’ють крильми, 
І пахне сіно лагідно — заклично, 
І мальви сонця ждуть за ворітьми. 
І ми в полоні райдужно незвичнім, 
Те осоружне скинувши ярмо, 
Планету о знаках бачимо окличних. 
Осяяно воскрешені, йдемо 
У світ, як в храм для вдячного 

моління, 
Випростуємось — значить живемо, 
Спізнавши хміль терпкого потрясіння.
е СОНЕТ ОТЧОГО ПОРОГУ 
Так первозданно бачиться левада, 
Брунатний степ в цнотливості ясній, 
І жайворонка золота балада, 
І безшабашний молодий борвій. 
Яке то щастя — десь побіля саду 
До трав припасти в самоті лункій 
1 відчувати всеосяжну владу 
Волошки в ясновтісі голубій. 
Затиснутим в обценьках кам’яниць, 
Нечасно випадало нам спивати 
Солодку знаду вистиглих криниць, 
Хмільні парфуми батьківської хати.
І маримо ми, марим повсякчас — 
Коли б ще раз — туди, коли

I

б хоч 
раз!

зорі,

відділу, голова суддівської ко
місії — зачитав рішення, що 
перше місце одноголосно при
суджено Василю Шарпару і 
Валі Ковальчук, всі здивува
лися.

— Все правильно. — ніби ви
правдовуючись. сказав він, — 
найтрудніша ділянка, а якість 
роботи відмінна.

Що стосується норми, то всі 
18 учасників змагання за зван
ня кращого муляра виконали її 
на 1і5—130 процентів.

Таке змагання трест «Кіро- 
воградпромбуд» проводить вже 
вдруге.

Це комсомольці на честь сво
го ювілею вирішили провести 
його. А адміністрація схвалила 
ініціативу, виділила кошти для 
заохочення.

Ось і цього разу ■ за чотири 
перші місця 
цям (муляри 
ми) були вручені цінні подарун
ки. а всі учасники нагороджені 
грамотами.

Цими днями будівельне уп
равління № 1 цього ж тресту 
проведе таке змагання на кра
щого штукатура.

Г. ПРОКОПЕНКО.

восьми перемож- 
працювали пара-

о СОНЕТ МУДРИХ
Блажен — кому на палахкій
Під вечора задимленим склепінням 
Готує доля мудре озаріння
І світиться коханої поріг.
Блажен, хто передбачливо зберіг 
Первоцвіт серця й суверенне вміння 
Не осквернити мрій святе проміння, 
Хто в поєдинку з досвідом заміг.
їм — ясноликим — завше святкувати 
На вежах світу, збавних і прямих, 
І то пусте, що десь побіля хати 
На них чекають іноді громи.
Вони — живуть. І їхнього крила 
Буденщина скалічить не змогла!

ЯК У свято
— Мамо, сьогодні у Петрнка день народ

ження. І нам треба принести йому квіточки.
Маленька Олеся показує пальчиком на чер

вону троянду.
— Оцю зірви. І ще он ту, рожевеньку.
Вчепилася рученятками п стебельця І тягне 

матусю від домівки на вулицю. Поспішає до 
дитсадка. Йде. пустує, щебече мале.

Дивлюся і радію. Як хороше нашим мзлю- 
каМ’ у дитсадку, адже для них гам все: ши
рокі світлі кімнати. Іграшкові куточки, затиш
ні спочивальні, дбай пиві няні повсякчас по
руч. а на подвір’ї — обвиті виноградом па- 
вільйончики. копзальні гірки, пісочники. До
вкруж квіти.

Сашко Островський І Люда Пустова — то 
любителі всього живого. Схилилися 
варіумо.м. годують рибок.

— Ти більше сиплий.Хай їдять.
Маленькі сонечка підпливають до 

смакують даром малят. Оченята 
променяться, сміються

Ввійшла Віра Давидівна Левченко, завіду
юча.

— Добрий день, залунало хором. 1 очіку
ють, шо скаже тьотя Віра.

— Зараз усі надвір, гратися...
Глядь, а в рученятах Васі, Надійнії, Вані, 

Романна. Олі ... ляльки, сачки, відерця. Мов 
грибочки в своїх панамочках сипнули вони з 
ганку. Побігли до «роботи», 1 куди там за
раз втримати вихователям пустунів, коли так 
гарно сяє сонечко, кружеляють листочками ме
телики І ласкавий вітерець пестить розпашілі 
рожевощокі личка.

над ак-

поверхні, 
дітлахів

Фото і текст Василя СУСЛЕНКЛ.
Новоархангельськ. дитсадок № 1.
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працюють — оба-

десь працювали, 
між перекурами.
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за пазухою».
______  _ т_____ _“э республі
канського драматичного росій-

П КІНО ЛЬОТЧИК або парапіу- 
п тист, то обов’язково — 
«закоханий в небо», якщо мо
ряк, ю — «без моря прожити 

не можу». Навряд чи зва
житься хто заперечувати і від
бирати в людей те, що стало 
толовннм в їх житті, іцо на
клало відбиток на їх характе
ри поведінку і, якщо хочете, 
на зовнішність. Але ж, по
годьтесь, що вони, ні люди, 
інколи бувають неспраасдлк- 
віімн до матіикн-зсм.іі, но якій 
зробили перші кроки, яка на
вчила тих необхідних якос
тей, що так потрібні і па мо
рі, і в небі. Мабуть, ніколи і 
ніде не слід забувати, що «всі 
дороги і шляхи починаються 
від землі».

Я ще раз у цьому пере
конався, коли побував у 
парашутистів Кіровоград
ського авіаспортклубу
ДТСААФ. Саме на землі 
починається їх шлях у не
бо. І потім, після стрибків, 
з якою насолодою вони 
лягали на зелене поле 
аеродрому, обійнявши 
руками духмяні трави. І 
не приховували своєї ра
дості від зустрічі з рід
ною землею. А небо ди
вилось на хлопців і дівчат 
своїми синіми очима, і бу
ло в тому погляді німе 
схвалення їх поведінки, 
бо воно, небо, розуміло 
силу земного тяжіння.

...Надвечір, коли спала 
спека, ожило парашутно- 
спортивне міст е ч к о. 
Юрій Овчар подав коман
ду приготуватись до тре-, 
нувань. Приготуватись — 
це значить одягти спор
тивний костюм і спортив
не взуття. —

Доки дтсаафівці виконували 
його наказ, Юрій знайомив 
мене з трепажерамн і снаря
дами. А я відкривав для се
бе, що дещо подібне бачив У 
документальних фільмах про 
космонавтів. Хоч би ось цей 
снаряд, схожий па гойдалку. 
Ага, він називається допінг? 
На ньому відпрацьовується 
вміння обертатись навколо 
двох осей — вертикальної і 
горизонтальної. А це рейєпсь- 
ке колесо, потім — вільне ко
лесо, Ось старий знайомий — 
батут. Тренажер Пронічева, 
трампліни, підвісні системи 
для відпрацювання управлін
ня парашутом в повітрі.

П АРАШУТИСТИ зишику-
вались. Це здебіль-

ЯКІ ррий-того новачки, 
шли в авіаспортклуб цього 
року. На їх рахунку біль
ше десяти стрибків, пер
ша спортивна відзнака— 
III розряд. Помічаю, як 
дівчина (а їх не густо се
ред парашутистів) ловить 
кожне слово Юри Овчара. 
До речі, мабуть, вже час 
представити його. У нього 
досить довгий титул: інст- 
руктор-льотчик - парашу
тист. У його колеги Анато
лія Аношина — теж така 
посада. З Анатолієм ми 
зустрінемось пізніше.

У дівчини зовсім по-ди
тячому стирчать на голові 
дві кіски. І зовсім не ди
тяча зосередженість, рі
шучість. Вона, як кажуть 
досвідчені парашутисти, 
вже переступила поріг, за 
яким починається справж
нє, осмислене ставлення 
до професії парашутиста- 
спортсмена.

Це трапляється десь після 
десятого стрибка. А до цьо
го — стрибки несвідомі, якшо 
можна так сказати. Буває ж 
так, що після десяти стрибків 
сам початківець розуміє, г— 
парашутнім не для нього. Як-’ 
що не зрозуміє сам, то підка
жуть інструктори. А у Люби

НА ЗЕМЛІ
коли МИ ТІЛЬКИ ПРОКИДАЄМОСЬ, вони 

ВЖЕ СІДАЮТЬ В ЛІТАКВЖЕ СІДАЮТЬ

Гавриш — так звати цю дів
чину — вже п’ятнадцять 
стрибків. Вона — учениця ме
дичного училища.

Віктор Кунщин — теж з 
лєедучилища. У нього вже 
двадцять стрибків. А не
щодавно він почав стриба
ти з малою затримкою 
розкриття парашута.
• Перше слово на трена
жерах і снарядах «нада
сться» асам парашутного 
спорту. їм, як і новачкам, 
теж потрібні щоденні тре
нування. Тим більше, що 
незабаром відбудуться 
республіканські змагання, 
до яких треба готуватись і 
готуаатись. Майстер спор
ту Валентин Білик показує 
початківцям, як виконува
ти вправи на лопінгу. Ось 
тобі й гойдалка, відзна
чаю про себе. Тут не так 
просто розгойдатись, а 
крім того, треба ще й умі
ти володіти рухами, вчас
но перейти з одного поло
ження в інше. Інструктор 
задоволений — Валентин 
виконав вправи добре.

Потім місце на лопінгу 
займають кандидат у. май
стри спорту Георгій Леле
ко, першорозря д н и к 
Олександр Байда. А зго
дом — вправи на батуті. 
Дехто заморився і при
пинив тренування. Та завт
ра знову прийде є містеч
ко і знову займе місце на 
снаряді. Тільки так. Інак
ше — прощай, парашут
ний спорт.

1 якраз тут мені пригаду
ються слова, які я не раз чув 
серед парашутистів Якщо ра
ніше мені хотілось поставити 
під сумнів ті твердження, то 
зараз... Люди, які десятки і 
сотні разів побували п небі, 
стверджують, що парашутний 
спорт — спорт сильних. Зви
чайно, з цим важко не пого
дитись. Але ж нони додають: 

— Неправий той, хто гово
рить, що парашутизм — спорт 
сміливих.

Ну як тут не. заперечиш?! 
їа вам зразу ж доведуть, шо 
пе кожний сміливець може 
стати парашутистом. Так. ска
жуть. щоб стрибнути з літака, 
треба сміливість. 
А ТЕПЕР — небо. 
** починається для 
шугчетів набагато 
ше, ніж ми ранком 
ступимо поріг свого будин 
ку О п'ятій годині ранку 
небо над аеродромом 
розквітає куполами пара
шутів. А в той час, коли 
ми йдемо на роботу, ву
лицями міста крокують 
люди, які тільки-но побу
вали в небі. їх, як і нас, 
щоранку чекають верста
ти, книги, повсякденні 
справи.

Десь близько дев’ятої 
ранку, коли я прибув на 
аеродром, літак готувався 
зробити останній зліт. За 
кермом літака — Юрій 
Овчар. Юрій в цьому році 
виконав норму майстра 
спорту по стрибках із за* 
тримкою розкриття пара* 
шута. Цього разу випуск 

«w. новим летів Анатолій Ано
шин. Вже після, коли лі
так приземлився, я спитав

І В НЕБІ

Воно 
пара- 

рані 
пере

нього, що його приеело 
небо?
— Ще в дев’ятому кла

сі я дізнався, що в Кіро
вограді є парашутний гур
ток. Прийшов, мене прий
няли, — відповів він.

— А згодом?
— Першим моїм інст

руктором був теперішній 
командир парашутної лан
ки Борис Олександрович 
Киркін. Він і порадив мені 
вступати до школи іист- 
рукторів-ль О Т Ч И К І в 
ДТСААФ. У травні цього 
року виконав норму май
стра спорту на 
приземлення.

...Літак взяв розгін 
Разом з Б. Киркініїм 
гаю в стереотрубу, 
набирає висоту. 1 в 
коли він піднявся 5... 
на два кілометри, від 

-------- три
падають.

У
Б

ТОЧНІСТЬ

і злетів, 
спостері- 
як лііак 
той час, 

більше як 
, , _‘д нього 

відділились три цятки 
Хлопці вільно падають. не 
розкриваючи парашута. Дога
няють один одного. Цс трену
вальні стрибки, на яких пара
шутисти відточують майстер
ність в передачі естафети. 
Цього разу у них не псе вда
ло.

— Завтра, — говорить коман
дир, — знову повторимо цю 
вправу.

І ось трійка на землі. В. Бі- 
лнк, О Байда, Г. Лелеко. 
Б’ються куполи парашутів і, 
приборкані, стихають. Вдив
ляюсь в обличчя хлопців, які 
тільки-но спустились з неба, і 
нічого особливого о них не 
знаходжу. Тільки, можливо, 
якесь збідження під дотику 
гарячего повіїря, а в очах — 
згасаюче відчуття голубого 
простору.

...Ця розповідь, мабуть, 
не буде повного, коли я не 
скажу кілька сліб про Га
личу Фоміну, медпраців
ника. Вона слідкує за ре
жимом і здоров’ям пара
шутистів. А щоб краще 
мати уявлення про пред
мет своїх турбот, сама 
здійснила кілька стрибків, 
виконала норматив 
спортивного розряду.

В. ГАНОЦЬКИН, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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П СЕ БУЛО просто і прозаїчно: на перон 
станції Фундукліївка вийшов студент Кіро

воградського «іудінельного технікуму Юрій Гей
ченко у новій хутряній шапці, хтось із груші 
юнаків, які знічев'я обтирали куш на вокза
лі, сказав: «Добре хутро, треба заволодіти». 
Кілька хвилин ходу, оточення, бійка — гру
пою на одного, — шапка в руках (а заодно і 
чемодан). А коли Юрій дав доброго одкошч, 
крик; «Розбігайся!» і... лава підсудних.

— Як ви пояснюєте свої дії в той вечір? — 
запитує готова суду М. Баранець.

В. Білоус:
— Я годі про цс не думав.
А, Болошаиснко:

— Хтось подав ідею, і ми г.ішлн...
Є. Олефіренко:
— А так...
Га чи іі справді «а так»?
О, І. Ззкрсвська — колишній класний ке

рівник Василя Білоуса: — Добре-таки пообби
вала пороги його домівки, намагаючись через 
батьків вплинути на хлопця. Та... як горохом 
об стіну. «Він у нас хороший, він у нас слух
няний», — вперто твердили і батько, і мати. 
Не вчора, не сьогодні став Василь хуліганом. 
У школі перебивався з двійок на трійки, тікав 
з уроків, ие виконував домашніх завдань. А 
батьки не помічали цього.

— В сім’ї не без виродка, — зітхає К. Оле
фіренко. — Восьмеро їх у мене, і семеро 
гідні люди: інженери, моряки, робітниці. Хто 
вчиться, хто працює... А цей...

Значить, прогавили момент, коли син став 
на хибну стежину, коли збочив і пішов не 
тим шляхом.

Діти — наше майбутнє. Яке ж майбутнє У 
Трохима Горобця?

— ііс захотів син у школі вчитися, — ка
же батько на суді. «Поїду в училище меха
нізації». Ну, їдь.

— А він закінчив училище?
— Як вам сказати? Здається, покинув... 
Маги знає більше:
— Не сподобалось йому бути трактористом. 

На шофера, каже, піду, — ділиться вона 
тим, що знає.

Та поки там «на шофера», В. Горобець 
зриває замок па дверях гаража, викрадає 
легковий автомобіль, разом з Білоусом їдугь 
«кататися» і... перекидаються о полі. Батьки 
виплачують чимале відшкодування.

— А він, ваш Василь, заробив ті гроші?
— Так оін же не працював, — відповідає 

Т. Горобець.
Там, па пероні, з підсудними були Микола 

Привалов і Сергій Банку.чов. На суді вони —

ЯКБИ ВЧАСНО ВАСИЛЕВІ 
БІЛОУСУ СКАЗАЛИ:

свідки. На запитання — де 
два відповіли:

— Ніде.
Та й ті з підсудних, що 

вважали за роботу перерви 
І деякі з них до суду носили и кишені ком
сомольські квиїки...

Підлітків покарано. Засуджено і байдужість 
батьків, їх сліпоту. Та чи поставлено всі крап
ки?

— Хіба за ним угледиш? — бідкається К. 
Олефіренко. — Я ж працюю в різних змінах, 
п тому числі і в нічній. Йду звечора, поверта
юся вранці.

— Ви чуєте, г. Дударенко, — голова завко
му Олександрійського цукрокомбінату? В піч
них змінах працює мати, в якої, крім Євгена, 
іцс дві дочкії-иіесгіїкласпііці...

— Каже, у вечірню школу ходить, — відпо
відає батько Білоуса па запитання, чому сни 
пізно повертається додому. ,

З усього, що має дитяча кімната на громад
ських засадах, це — гарно написана вивіска.

Хто зможе заперечувати, що, коли б мате
рі Олефіренка були створені на роботі умови, 
в яких вона могла б більше уваги приділити 
вихованню дітей; коли б у вечірній школі ду
мали не лише про те, як юнаки навчаються, 
а й як проводять дозвілля в пизаурочннй час; 
коли б до гарної вивіски, що на дитячій кім
наті, додали ще й відповідне приміщення; ко
ли б районний комітет ЛКСМУ узнавав про 
«важких» підлітків не тоді, коли воші вже 
стоять перед судом; коли б слово «байду
жість» було поховане спільними зусиллями 
всіх тих, хто відповідає за виховання моло
ді, — не було б ні суду, ні отих порожніх 
слів: «Я тоді про це не думав».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 23 червня. Перша 
програма. и.Ои — Райкова гім
настика для Дітей (М). 9.15 — 
Дли школярів. «Будильник». 
(Краснодар). 9.45 — Гслсвовинл. 
(М). 10.00 — «Народжена з бо
ротьбі». (Харків). 10:30 — «Па
м’ятники архітектури». (Та.і- 
ліи) Iі.00 — Для юнацтва. «Шу
качі» Тслсклуб. (М). 12.00 — 
Наша афіша. (К). 12.05 — 
«ГЕі\-63». (К). 12.30 — «Пелен
гатор». Телевізійна сатирична 
збірка. (Ростов-на-Допу). 13.00 
— Кіноварне «Радянський во
їн». (М). 13.15 — Концерт в
порту. (Берлін). 14.15 — Для
вас, жінки. (М). 14.45 — «Доро
ги ведуть в- океан». (Одеса). 
15.15 — «Музичний кіоск». (М).

«3 піснею за океан». 
Співають сестри Байко. (Львів). 
16.15 — Теленарис. (К) 16.45 —
Київському театру 100 років. 
(К). 17.13 — «Адреса — театр». 
Фільм-концерт за участю Арка- 
дія Райкіна. (К). 19.15 — «Ка
мертон доброго настрою». 
(Одеса). 19 43 — «Сім днів».
Міжнародна програма. (М). 
20.30 — Товариська зустріч з 
футбола. ЧССР — Бразілія. 
(Прага) ‘21.15 — Назустріч ЇХ 
Всесвітньому фестивалю молоді 
і студентів в Софії- (М). 22.00 — 
Вечірня розважальна програма. 
(М).

ПОНЕДІЛОК, 24 червня. Пер
ша програма. 17.30 — А. Мур- 
заітов. «Гадюка 
Вистава Уфимського

ського театру. (Кіровоград). 
19.3Н — Першість СРСР з Фут- 
бо.іа: «Динамо» (Київ) — «Кри
ла Рад». Б перерві гелевісті.
21.15 — Кінопанорама (МІДг'
22.20 — До 100-річчя Київсько^»- 
Державного академічного теат
ру опери та балету ім. Т. Г. 
Шевченка. Український музич
ний театр. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ФУТБОЛ

ОЧКИ
ДАЮТЬСЯ
НЕЛЕГКО

Футболісти кіровоград
ської «Зірки» закінчили своє 
короткочасне турне по міс
тах Російської Федерації. 
Після поразки (0:2) в Сара
тові від «Сокола» і нічиєї 
(1:1) у Воронежі з «Тру
дом» вони позавчора пере
могли в Куйбншсві місцевих 
спортсменів «Металурга». 
Таким чином, наші земля
ки привезли з ЦІЄЇ поїздки 
три очка із шести можли
вих.

Очки ці, як бачимо, даю
ться нелегко. Навіть у де
бютантів другої групи кла
су «д» _ куАбншсвцІв, які 
замикають турнірну табли
цю, кіропоградці виграли 
мінімальною перемогою 
1:0.

У першому таймі ініціати
вою володіли господарі по
ля. Після перерви гості за
грали більш злагоджено і 
агресивно Кілька реальних 
можливостей для взяття во
ріт суперників мали Микола 
Корольов, Віктор Квасов, 
Андрій Товт. Одпу з них 
Кравченки таки використай і 
вивій свою команду вперед.

Більш успішно виступили 
на чужих полях наші дубле
ри. В двох попередніх мат
чах вони виграли з однако
вим рахунком — 2:0. а куй- 
бишевцям завдали ще більш 
відчутної поразки — 4:2.

Наступний тур 27 червня. 
Кіровограді« прийматимуть 
на своєму полі футболістів 
«Шинника».

«.МОЛОДОЙ КОЛУ« МІ А Р> 
'оргав Кировиїрвдекого 

оба Л КС Л\У 1 
г. Кироясірад.

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСНА ШКОЛА ПІДГОТОВКИ 

КЕРІВНИКІВ ХУДОЖНЬОЇ 
САМОДІЯЛЬНОСТІ

ПРОВАДИТЬ НАБІР УЧНІВ ДО ТАКИХ ГРУП:
хормейстерів-баяністів, 
керівників духових оркестрів, 
керівників танцювальних гуртків, 
керівників драма гнчних гуртків, 
художцнків-оформлювачів.
Строк навчання — 19 місяців.
Навчання в школі — за рахунок організацій, колгоспів га 

зацікавлених осіб за свій рахунок.
ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ
За рахунок колгоспів;
хормейстері в-баяністів 
керівників духових оркестрів 
керівників танцювальних 

гуртків 
керівників драматичних гуртків 
художяиків-оформлювачів 
Учні, які навчаються за рахунок колгоспів, 

стипендію ЗО крб. на місяць.
Бажаючі навчатися подають до школи вступні документи 

з 15 червня 1958 р. Навчання починається з 1 вересня 
1958 р.

Школа проводить також набір до вечірніх груп по класу 
хормейстерів-баяністів без відриву’ від виробництва.

ДИРЕКЦІЯ.

одержують

— 475 крб. 175 крб.
— 195 крб. 195 крб.

— 450 крб. 150 крб.
— 460 крб. 10) крб.
—•■445 крб. 145 крб.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 7
ОГОЛОШУЄ 

НА 1953—1959
УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ: 
чергових по станції (строк*____ ___ .

бригадирів по поточному утриманню залізниці, (сірок нав
чання — І рік б місяців): слюсарів по ремонту пагонів і ав
тогальм (стргк навчання — І рік (і місяців), слюсарів по 
ремонту електричної частини тепловозів і електровозів 
(строк навчання — 2 роки) доглядачів пагонів (строк навчан
ня — 2 роки); помічників машиністів тепловозів і паровозів 
(сірок навчання — 2 роки).

До училища приймаються особи у віці під 16 до 25 років, 
які мають освіту 8—*0 класів.

Заяву про вступ подавати ні Ім’я директора училища. До 
заяви дадіцогься свідоцтво про народження, свідоцтво про 
освіту, довідка з місця прожинання, характеристика з місця 
роботи чи навчання, автобіографія, 3 фотокартки (розміром 
з.\і<м). , , ,

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Знам’янка, Кіровоградської об
ласті, пул, Рози Люксембург, 6,

ДИРЕКЦІЯ.

НАБІР УЧНІ»НАВЧАЛЬНІЙ! РІК
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