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ПРОЛЕТА^ ЛІ X КРАЇН, ЄДНАИТЕСЯІ НА ОЗЕРІ ТВОЮ
СІКОПУ

O' 
U і І СЬКОГО ОБКОМ!) АКСИИ

Q СУБОТА, 13 ЛИПНЯ 1968 РОКУ. • Ціна 2 коп.

На берегах озера Сі- 
копу на найбільш північ
ному японському остро
ві Хоккайдо сьогодні під
нято прапори СРСР і 
Японії, профспілкові стя
ги і спортивні вимпели. 
Тут відкрився ІП-й фес
тиваль дружби радян
ської і японської молоді. 
З усіх кінців Японії зі
брались представники 
молодого покоління краї
ни сходячого сонця, щоб 
обговорити з своїми ро
весниками з Країни Рад 
проблеми боротьби за 
мир, демократію і со
ціальний прогрес.

РУКУ,
ИЮНЕ!

гз

Добрпх успіхів домоглася 
комсомолка з колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархан- 
гельського району Валя Ро
маненко: від кожної з 
корів вона надоїла вже 
2 300 кілограмів молока.

20 
по

♦ ♦ *

Комбайнер колгоспу «Ук
раїна» Ульяновського райо
ну Анатолій Зміенко щодня 
скошує 25 — 29 гектарів зер
нових,

* ♦ *

200 гектарів хлібів зібрав
’ комбайнер колгоспу імені 

Ватутіна Вільшанського ра
йону Сергій Дегтяренко,

♦ * ♦

Серед молодих комбайне
рів Долинського району най
краще працює нині комсо
молець Олександр Друшеп- 
ськнй. Він уже зібрав 130 
гектарів хлібів.

♦ * ♦

Щороку майстри 
градської 
фабрики виготовляють 
види цукерок. На прилавках 
наших магазинів вже з’яви
лись «Столичні», «Золота 
нива», «Пісня Кольцова». А 
нещодавно дівчата цукерко
вого цеху освоїли виробни
цтво цукерок «Гусп-лебеді».

Кіропо- 
кондитерської 

нові

Янтарно виблискує на сон
ці добірне зерно. Повниться 
хлібом тік колгоспу імені 
Щорса Кіровоградського ра
йону. А комсомолки Надія 
Без'язнчпа та Галина Га
лушко жодній зернині не 
дають згубитися.

Запрошує новий вуз

ПРИЇЗДІТЬ,
ЗЕМЛЕЛЮБЙ!

Хлопця звали Ле Суан 
Нгомом. Він багато і га
ряче розповідав нам про 
свою сім‘ю, про В’єтнам. 
Я не знаю про подальшу 
долю Нгона, та чомусь 
віриться, що він — у пер
ших рядах бійців. Я чую 
навіть, як зринає над 
розімлілою хвилинною 
тишею (коли взагалі ви
падає така!) пісня. І дру
зі Нгона відчувають у 
незнайомій мелодії, ма
буть, близьке щось, зрід
нююче. 23 вересня 1964 
року в актовому залі Ус- 
ікиївської середньої шко
ли він співав для нас і 
вчителів, і учнів, україн
ських пісень. Він любив

— Прошу: іхтіологія і рибальство! 
Є також промислора електроніка. Але 
я особисто найбільше симпаїизую 
(якщо це дозволено ректору) студен
там, які збираються стати інженера- 
ми-мащинобудівниками. Від них за
лежить не тільки повен колос на ни
ві... А, мабуть, і ота іхтіологія, і ба
гато галузей знань та промисловості. 
Так що, користуючись нагодою, від 
щирого серця можу сказати1 при
їздіть, землелюби, до нашого інсти
туту! о

Віктор Олексійович має рацію. Ви- 
сококвапіфіковані спеціалісти дуже 
потрібні не тільки на заводах і фаб
риках, а й у колгоспах та радгоспах, 
їх завжди зустрічають чуйно, ство
рюють гарні умови для роботи і від
починку.

Рекгор інституту (по секрету) та
кож повідав мені, що випускники 
сільських шкіл зараховуються до ву
зу поза конкурсом, якщо матимуть 
направлення правління колгоспу.

Хочеться сказати ще про одне. Інститут 
має прекрасні аудиюрії, більше шісідеся
ти лабораторій-кабіпетів, обладнаних но
вітніми прилаїчміь Є у вузі читальний 
зал, бібліотека, що нараховує більше 109 
тисяч іоі'іи учбової і спеціальної лііера- 
тури. Прихильники сцени також матимуть 
можливість проявити свої здібності: в інс
титуті є актовий зал на 600 місць. Не бу
дуть сумувати і любніелі спорту.

Ото й ми приєднуємося ДО СЛІЗ 
Віктора Олексійовича: приїздіть, зсм- 
лелюби, до інституту сільськогоспо
дарського машинобудування! Поспі
шайте здати документи, бо вже 
1 серпня треба буде складати перший 
вступний екза'мен.’

чайно, через рік-два у нас будуть 
великі конкурси.
Неабиякі конкурси і зараз. До студентських 

аудиторій потраплятимуть лише ті, які по- 
справжньому люблять землю і машини. 1 
дуже шкода, що нині не всі випускники 
знають і.р.> існування цього храму науки. 
Та тут немає нічого дниною: лише кілька 
місяців тому відбулося офіційне відкриття 
інституту.

— Вікторе Олексійовичу, розка
жіть нашим читачам про інститут, 
про гі спеціальності, якими молена 
оволодіти, закінчивши вуз.

В. О. Степанов. Цього року ми на
бираємо студентів на факультети 
сільськогосподарського машинобуду
вання, механіко-металурпиний, за- 
гальнотехнічний. Крім денного відді
лення, маємо вечірнє (для мешканців 
Кіровограда) і заочне. Думаю, не 
помилюся, коли назву паш інститут 
універсальним. Йдеться про загально- 
технічний факультет, на який наби
раємо групи таких спеціальностей як 
енергетика, металургія, радіо- та 
електронна техніка тощо.

— Ви гак розписуєте загальнотех- 
нічний факультет, що, можна подума
ти, збираєтеся готувати ще й спе
ціалістів морських шляхів.

В. О. Степанов. А чбму б то й ні! 
Не тільки морських романтиків, а її 
по експлуатації літаків, залізниць бу
де спеціалізуватися наш універсаль
ний факультет. Звичайно, після кіль
кох літ навчання студенти переводи
тимуться до фахових вузів інших 
міст країни.

— Назовіть, будь ласка, напуні-« 
", які 

має загальнотехнічний факультет.
І

Цей будинок — в одному з мальовничих 
куточків Кіровограда. Не має він антич
них колонад, задуманих атлантів, йогз 
зовнішній вигляд цражає чіт кісно і прос
тотою ліній. Скажемо відразу: приміщення 
належить Кіровоградському інституту сіль
ськогосподарського машинобудування. Зов
сім недавни тут вирувало ”
деитське плем'я, а зараз 
правда, і біля інституту, і в його просто
рих коридорах — немало хлопців та дів
чат. Вони вперше переступили поріг вузу, 
їм тривожно трохи, боязко.

На столі приймальної комісії — 
атестати зрілості, комсомольські ха
рактеристики, заяви. Ось документи 
Наді Лимар з Олександрівни, Сергія 
Охмановича з села Перегонівки Го- 
лованівського району, Валентини 
Горб) пової з Новопавлівки Маловис- 
ківського району... Всі троє цієї весни 
закінчили десятирічку, збираються 
стати інженерами. Що ж, вибір гар
ний. Нам залишається лише побажа
ти абітурієнтам успішно скласти екза
мени до вузу.

— 1 все-таки ми одержали малува
то заяв від випускників сільських 
шкіл, — говорить ректор інституту кальніші групи спеціальностей, 
Віктор Олексійович Степанов. — Зви-

еиергійне сту- 
тііша... Хоч,

В. ЮР ЄВ.

ваш» lT*-

їх, він добре ВОЛОДІВ мо
вою.

Де ти зараз, Нгоне? 
Як тобі, людині, закоха
ній у землю, доводиться 
відводити 
нок-ран? 
іиався, що 
Київської 
нодарської академії. І ти 
повинен 
знання 
своїй. Ти 
дий.

Саме для того і лаш
туються зараз до Софії 
наші ровесники, Нгоне, 
друзі з усіх континентів. 
Вони не хочуть війни, не 
хочуть, шоб землі віль
них народів загарбува
лись чужинцями. Вони 
збирають кошти для то
го, шоб відрядити на 
фестиваль свою делега
цію. Ними цікавиться по
ліція. Поліція добре ро
зуміє, Нгоне,’ що то зна
чить — твой і моя зу- 
(Закінчення на 3-й стор.).

очі від воро- 
Ти дуже пи- 
був студентом 

сільськогос-

віддати свої 
народу, землі 
ще такий моло-

З КОРАБЛЯ НА БАЛ
II липня самодіяльний заслу

жений ансамбль танцю УРСР 
«Ятрань» повернувся з Чехо- 
словаччиии.

Зранку II липня біля Будин
ку культури імені Калініна аг
регатного заводу зібралися ша
нувальники мистецтва. Вони 
очікували ятранців, які повер-

талися з гастролей гп ::с 
но.м. І ось о першій годині 
підійшли автобуси. Вигуки 
дості, обійми і питання, 
тання.

Я гранці трохи стомлені, 
радісні.

За 26 днів перебування в 
хословаччині вони дали двад
цять концертів, і кожний при-

за кордо- 
і дня 

ра- 
її її-

але

Че-

сутні зустрічали громом оплес
ків. у хй

Короткий перепочинок, ран
ком другого дня знову репети
ція, а ввечері Василь Протає, 
Таия Возіпок, Діда Коврнга та 
інші — всього 26 чоловік — лі
таком відбули до Москви, щоб 
звідти вирушити 
фестиваль молоді і студентів.

Вчора ж велика група ятран
ців поїздом відбула до Києва, 
звідти вони теж вирушать до 
Болгарії.

ТРУДІВНИКИ
на Всесвітній ГОЛУБОЇ ЦІЛИНИ

14 липня наша країна ІУ-й раз відзначатиме Деаь рибалки. 
Добрими досягненнями зустрічають своє свято багато колек
тивів промисловиків. На тиждень раніше строку завершили 
завдання шести місяців трудівники «Дальрыбы», добре 
йдуть справи у колективів «С.еврыбы» і «Каспрыбы». Ра
дують успіхи рибалок Мурмане- на, Гур'єва, Астрахані, 
Архашельська, Карелії, Азербайджану, Туркменії. Переви
конали завдання першої половинь п’ятирічки промисловики 
Литви, України, Киргизії.

Щодо своїх рибних баїатсть Радянський Союз займає пер
ше місце в світі. Наша партія і уряд постійно дбають, щоб 
ці багаїства стали надбанням радянських людей. За роки 
Радянської влади в розвитку рибного промислу сталися вели
чезні зміни. З кустарної, якою була рибна промисловісіь до 
Жовтня, вона перетворилась у потужну індустріальну галузь 
народного господарства Якщо раніш рибний промисел мав 
сезонний характер і розвивався лише на прибережних тери
торіях, то тепер, маючи потужний флот, радянські рибалки 
можуть вести промисел практично в будь-якому районі сві
тового океану І саме на океанічне рибальство припадає ос- 
новна“часгина всьо'о улову країни.

Проте, розвиваючії вилов риби і морського звіра у морях 
і океанах, не можна забувані про численні ріки, стави і озе
ра нашої Батьківщини, які можуть дати додатково ще бага
то тисяч тонн риби. Виділено -значні асигнування па будів
ництво нагульних ставів. Розробіено заходи, спрямовані на 
перетворення ставковою рибниці ва в інтенсивну І спеціалі
зовану галузь сільського господарства. Це дасть можливість 
колгоспам і радгоспам збільшити на кінець п’ятирічки вироб
ництво риби приблизно в 2,5 раза.

У шість раз порівняно з дореволюційним періодом зросли 
в країні улов риби і добування морепродуктів. У 1967 році 
вони становили 65 мільйоні! ценінерів. Проте, як відмічалось 
у постанові Центрального Коміїету КПРС і Ради Міністрів 
СРСР, це вже не задовольняє потреби населення щодо кіль
кості І особливо щодо асортименту і якості продукції. Постав
лено завдання довести в 1970 році спої іівання риби в розра
хунку на душу населення до 20 кі проїв 12,5 кг у 1965 році. 
Трудівники «голубої цілини» борються за ге, щоб виконати 
це завдання партії і уряду, достроково завершити рибальсь
ку п’ятирічку.

(Кор. ТА PC).

>

Фото Ф. ПЛАХТ1Я

Новібібліотека
, ВІДМІННОЇ

РОБОТИ
В Олсксіїпській бібліотеці 

завжди людно. Тут часто ор
ганізовуються змістовні тема-

тичні вечори, читацькі конфе
ренції. Нерідко любителі про
зи та поезії збираються, щоб 
разом з завідуючою бібліоте
кою Тамарою .Ільченко обгово
рит и ту чи іншу повість, ро
ман, збірку віршів.

Не забуті й малюки. Для 
них організовуються дитячі 
ранки.

До знаменних дат країни го
туються спеціальні плакати, 
виставки книг. Зараз, наприк
лад, збираються матеріали

для такої виставки на честь 
60-річчя ВЛКСМ. Вона буде 
відкрита вже в новому примі
щенні при Будинку культури 
артілі Імені Свердлова, куди 

біб-
артілі Імені Свердлова, і 
недавно перебазувалась 
ліотека.

Хорошого багато. І не 
ладково, що цими днями 
ліотеці присвоєно звання 
ліотски відмінної роботи, 
ні вона — одна є 
Добровеличківському районі.

знайомства
вн- 

біб- 
біб- 
Нн-

з кращих у

Небагато пройшло часу з то
го дня, як дітвора зібралася в 
Бобоинсцькому піонерському 
таборі «Орлятко». А скільки 
вже переговорено, побачено, 
прочитано. Ось і кілька днів

тому хлопчики та дівчатка за
думали глибше ознайомитись ч 
життям В. І. Леніна, знатни
ми людьми району. Пішли до 
пам'ятника вождю. Перегля
нули галерею портретів пере
довиків сільського господар
ства, нагороджених орденом 
Леніна, Героїв Соціалістичної 
Праці.

Задумане піонерам допоміг 
здійснити працівник відділу 
пропаганди і агітації райкому 
партії В. О. Скороход.

•л
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БЕРЕГЛИ

До 100-річчя
від дня народження
В. 1. Леніна

*

переховуй

гримав бюст.

кухні.
неїлядом єф- 
чистили кар-

* *

2 стор,

по-

і

в очах, шо 
їх спільна

завтра субота.
і молодь заводу вн-

КОМІСАР

Дівчата ус- 
попрапля- 

гомо- 
собою. 
вітаю-

„БЕРЕЖІТЬ

окупанти, 
частина, 
відпочи- 

подвірях,

Село принишкло. В се
лі зупинились 
бита на фронті 
Зупинилися на 
кок, шастали по
по коморах, тягли все, що 
потрапляло до рук.

Кілька десятків фашис
тів глумилися над клубом. 
Трощили шафи, книги па
лили, побили піаніно. Де
рево, вже дрова, везли 
на розпал до

На кухні під 
рсйіора жінки 
топлю.

І Іоііерпулися 
Офіцер гримав , ..
Леніна. Знайшов його и біб
ліотеці.

І клишоногий ефрейтор, і вся 
німота, що була у дворі, скуп-

кай. Жінки знали, де те
пер бюст. Що ж — ста
нуть і за сто кроків« а 
стріляти у Леніна не да
дуть...

— Принесете?! — кри
чав офіцер. — Ні? Всіх он 
туди до дерева!..

Порятунок пріпїіііои із неба. 
Ланка з.і папкою спадали з-за 
низьких осінніх хмар зоряні 
лі гаки і цілились у ворога.

Порятунок прийшов із зем
лі. У Красносі.ть’ських лісах 
пасі упали партизани 1 гітле
рівців по сигналу тривоги під
ім іп іі погнали и ліси. Ще 
довго переховувався Володя 
та не уникнув однієї з облав і 
він. Проте біля Гайворона він 
вирвавсь на волю і прсбивсь 
до своїх. І вже біПцем-артн- 
лерисгом громив ворога. Двічі 
був важко поранений, двічі 
Батьківщина нагородила Гюгп 
медаллю «За бойові заслуги*.. 
З походів йоги чекала вся 
вулиця Він повернувсь і пай- 
перш знайшов свою схованку, 
а в ній V цупкому папері по- 
темнілій, але збережений 
бюст.

Всі ці роки він був у ньо
го, всі люди з вулиці при
ходили дивитись на Ілліча.

А коли діти збирали 
експонати для шкільного 
музею, піонер Вітя Гала- 
люк звернувсь до Мицула:

— Дайте нам бюст, 
дядьку!

Володимир передав йо
го у дитячі руки з нака
зом:

— Бережіть його, як бе
регли ми...

І невеличкий, потемні
лий від «асу бюст найдо
рожчої людини в світі, 
бюст Леніна — у дитя
чих вдячних руках, що 
теж берегтимуть його все 
своє життя...

Микола СТОЯН.
с. Панчсве Новомпрго- 
родського району.

СТРІЛКА нерпово затремтіла між 
»

КЛУБ «ДОРОГА»

чнлась білі, офіцера, розгля
даючи знахідку. Гелготіли, 
сперечались — чи спалигн 
біосі на вогнищі, чи підкину
ти вгору і хай падає на мерз
лу землю.

Єфрейтор поліном уда
рив по бюсту.

Офіцер підніс угору 
руку:

— Завтра ми поставимо 
Леніна за сто кроків. Хто 
з пістолета влучить у го
лову, тому нагорода — 
смажена курка.

— ГутІ
А вночі бюст зник...

» *
Недалеко

вавсь Володя Мицул, щоб 
не відправили на каторгу 
в Німеччину. Про його 
схованку знали жінки. Од
на з них темного вечора 
пробралась до нього і все 
розповіла про бюст.

Володя дуже добре 
знав: зловлять — не ми
нути йому кулі, а може, й 
шибениці. І все ж він уно
чі підповз до будиночку, 
привидом пробравсь у 
кімнату і забрав бюст.

Офіцер зібрав жінок, 
бив їх і питав:

— Де ваш Ленін?
— Не знаємо!
— Брешете! 

взяли. Негайно 
і покладіть 
принесете 
мо за сто

. тимемо.
♦

Фото П. Малєєва.

Ви його 
принесіть 
стіл. Нена

вас постави- 
кроків і сіріля-

Володя
Він його врятує, ворог не 
поглумиться над Іллічем...

Жінки знали — комусь 
із них доведеться стати за 
сто кроків, а може, й усім. 
Від цих звірів усього че-

П’ЯТЬ 
хвилин 
І життя

Майже тропічна спека, Діт
вора штурмує річку. Малюки 
вовтузяться на мілині, підні- 
мліпші тисячі сріблястих воло
гих кульок. А доросліші пода
лися далі, на Счістрнну. Се
ред них був і Вігн ііаїцсико. 
Хлопець не і боягузів Пірнав, 
плавав Та раптом хтось із 
друзів помілій, що, пірнувши, 
він довго не з'являїіси на по
верхні.

— Мабуть, судома схопила!.. 
Помітнії нещастя І Петро 

Губиицькиіі, який сидів на мі
стку. В одну мить він сплиг
нув на берег — і а річку. Де
в'ятикласник пам’ятає з роз-

понідей старших, що, коли .ио- 
дина пробуде п’ять хвилин під 
водою, то її ще можна вряту
вати.

П’ять хвилин І життя... Но
го білява голова раз у раз 
показуаалась над водою, хло
пець набирав свіжого повітря 
і знову зникав під безхвнль- 
ною поверхнею Синюхи.

Інші стояли нерухомо, мовч
ки. Лише Вікторова сестричка 
Таїш безпорадно схлипувала 
біля бра тової о одягу.

Хвилини тягнулись година
ми. Та ось... На березі полег
шено зітхнули. І, ідається, ли
ше тепер, коли Губшіпьккй 
виніс Пащенка, присутні отя
мились. Кинулись допомаїаіи. 
Га юнак сам, не гаючи жодної 
хвилини, почав робити това
ришеві штучне дихання. Вод
ночас гукнув десятирічному 
І'а.тіоику ПІпнковенку:

— Біжи в селої Нехай да
ють машину.

_________ с чер
воних поділок на шкалі. Дівочі руки 

вправно, навіть з деякою .єлеїантніс- 
ть>, пересувають деталі під стрижнем 
контрольного приладу. Деталі шикуються 
рівними рядками, а в руках дівчини вже 
замигтіли молоток І клеймо, лишаючи на 
шестернях знак якості продукції.

Це перший механо-складальний цех Кі
ровоградського аїрєіатного заводу, а дів
чина — контролер ВТК Люба Вершиніна.

— Любо! Приймай нову партію!
І знову в стоголосий рейвах цеху вплі

тається Любин молоточок. Робота, відпо
відальна, брак не повинен пройти. А як 
там у дівчат? Над верстатами зосеред
жені обличчя подруг, помахи рук. Все в 
порядку!

...Так от майже непомітно збіг цілий 
рік, який відділив сьогодення від ви
пускного вечора в 6-й Кіровоградській 
середній школі. І справа не в тому, що 
документи не були подані до Інституту 
(хоча там значилось: «Характеристіша- 
рекомендація для вступу у вуз»}, шо 
Люба прийшла на агрегатний, тепер ро
бітниця. І не така вже 
й велика її трудова 
біографія: робота і вод
ночас 
щенню 
потім

ряд. Зараз 
не учениця, працює по 
першому розряду і са
ма має своїх підопіч
них. Адже головне вли
тися в колектив, від
чути себе його части
ною.
- Хіба не така ж проб
лема 
тим, 
том.

В коротенькій 
рерві,

партії деталей на 
контроль, до Люби 
підходять її подру
ги: Таня Васильєва, 
Люда Журавльова, 
Люба Красюк. Всі 
вони, рік тому де
сятикласниці, тепер 
зріднені одним від
битком 
лишає 
робота контролерів 
втк. -------- "
міхнено 
ють зачіски, 
нять між 
Підходжу, 
ся, знайомлюсь.

Сьогодні п’ятниця,
ПереДУ ДВа ВИХІДНИХ, І ИШіидв □апиду =-■ 
рушатиме до туристського табору «Вірм
енина», що в Знам’янському лісі. На них 
чекає прохолодний затінок і запашне 
повітря, пісні, веселощі...

— Ви теж, дівчата, їдете?

—Ні, і нас математика. Готуємось д0 
"С5,НаЛмеханіко-металургійний факу,1ь- 
__т _ додає Таня Васильєва.

— А якщо не пщ-йдете по конкурсу?
— Ну до цьоіо готуватись не пащо. - 

ьідповідае Люба Вершивша, - поверне- 
М<ГзнАову° робота?' Дівчата посхилялись

горнута книжка. Виявляється, їй, може, и f 
доведеться розлучитися з за®®^,°”" го 8 І L- 
збираєтьси вступати до пелаГки'ат“ вас

— Ой. як не хомегься покидати вас,
^Дл^неї завод уже став чим^_ь ?
шим, ніж місцем тимчасового прнстаа'’" 
вища для набуття внроби”1ЧпОГ цільної ' 
Не був її перший крок ВІД шкільної І 
партії до самостійності, «в люди», крок j 
на безконечнім шляху пізнання.

Нічним стишеним містом ми з «Іюоою j 
повертаємось після зміни. Вона ступа, І 
попереду, ніби до чогось прислуговую- 
чись, обличчя її гелер грохи задумливе

В комітеті комсомолу про Л’ооу гершн 
піну мені розповіли, як про активістку. ■ 
За нею і культмасовий сектор, і художня ; 
самодіяльність, вона і 
дружини, і...

— Це в мені залишила 
розповідала Люба.

— Такі у нас роблять 
сказали u комітеті комсомолу.

Тривожна думка нараз зіогала оровії 
дівчини:

■ — Гак прикро, що до нас не йдуть і 
відкритою душею. Деякі кривлять. От і 
відбувається годі діалог, приміром:

— Чом на завод? «А куди ж

член народної

ще школа,

погоду», - це 

зібгала брови

А куди Ж після
і без мене 
тут якось»., 
схованки для

€ кому 
Невже 
слабо-

школи? В інститут 
вступати. А я вже 
завод — це місце 
духих?
— А от ви тепер в 
же хто-небудь: «Ага, розкусили, що таке 
«вкалувати» на заводі, тепер і вищої 
освіти захотілось?»

— Ми не шабашники, щоб «вкалува
ти». А потім професія інженера — моя 
мрія, — вже м’яко додає Люоа.

1 залишається тільки вірити в правди
вість цих слів, помислів, дій, вірити за 
інстинктом щирості.

На прощання Люба зауважує:
— Ог ‘ ’ ------------------------------

далістн 
дають.
іронічні 
сто раз

інститут. Чи не ска-

ті.тькн після десятого класу ме- | 
до нас не вельми часто попа- 

Хай би завітали, полишили свої 1 
гримаси. Раз побачене — варте г 

почутого. с-
г. ДУШЕЙКО. 

студент факультету журналістики 
Київського держуніверситету.

курсн попідии- 
кваліфікаиії, 

іспити на роз- 
вона вже

постае перед 
хто етап студен-

... ле- 
чекаючн нової

Через кілька хвилин на об
личчі Віктора з'явилися озна
ки життя.

На дорозі показалась авто
машина. То Олексій Реп’ях віз 
з артілі імені Щорса до прий
мального пункту молоко. За
скрипіли гальма. Дізнавшись, 
у чому справа, водій допоміг 
піднести потерпілого до маши
ни. Хлопця повезли в лікар
ню

Тільки тепер Пегро відчув 
утому, біль в плечах.

Валерик і еж не підвів. Його 
батько своєчасно викликав лю
дей ііа допомогу.

Л. Д. Пащенко гепло дяку- 
кував Петрові за енна.

Не залишився поза увагою 
цей вчинок і в Горговицькій 
середній школі. Петру Губ- 
ницькому оголошено подяку із 
занесенням в особову справу, 
його нагороджено пам’ятним 
подарунком.

О. ЛАДАН. 
Иоврархангельськцй район.

НАС ВЕДУТЬ КОМУНІСТИ

(Закінчення. Початок 
в газеті за II липня).

Рішенням підпільного обкому партії Са
банський був призначений комісаром 
партизанською з’єднання ім. Вороши
лова.

Ворошиловці нападали на ворожі під
розділи, які йшли на фронт, обстрілюва
ли автомашини, влаштовували засади і 
завали на дорогах, розповсюджували 
листівки.

В 1943 році партизани розгромили 
п’ять ворожих гарнізонів і сім штабів, 
підірвали І6 і обстріляли IGO ворожих 
ешелонів, спалили II шосейних мостів. 
Народні месники знищили 2920 гітле
рівців, взяли 160 фашистів в полон.

В партизанському з’єднанні разом з 
місцевим населенням боролися з воро
гом москвичі і ленінградці, колгоспни
ки Сибіру і робітники Уралу, горьков- 
ські машинобудівники і в’ятські лісору
би, бавовнярі Узбекистану, тваринники 
Киргизії — представники 15 національ
ностей Радянського Союзу. Були тут й 
інтернаціоналісти країн Східної Європи: 
поляки, чехи, словаки, німці.

Близько 800 фашистів зосередилося в 
селі Веселий Кут, щоб розгромити пар
тизанів. А вийшло інакше. ~ -
партизани вийшли з лісу і 
пробралися в село. Біля 
розмістилась фашистська 
ліквідували двох 'вартових.

Німці не чекали нападу

На ранок комісару були 
відомі укріплення ворога.

Підпільник І. Г. Вакулен
ко вивів розвідника за 
село...

У партизанських загонах 
народився бойовий девіз: 

іваиківської ворожої час- 
допомога фронтові!» 

Івано-

І

Однієї ночі 
через городи 

школи, де 
комендатура,

зі-’й- м s.- ж------ - ■ розгуби
лися. Ворожий гарнізон було розгром-
лено.

Партизани з’єднання разом 
нами Крншталя, Присяжника 
на в листопаді 1943 року звільнил'и”'від 
німецьких загарбників чотирнадцять на
селених пунктів. Серед них було і село 
Іванків ці.

В цьому селі стояло близько 300 фа
шистів. 1 арнізон, як павук, вчепився в 
перехрестя доріг, які йшли на Знам’ян
ку, Чигирин і Кременчук, і дуже турбу
вав партизанів.

Командування з’єднання готувало 
бонову операцію. У село на розвідку пі
шов сам комісар. Вночі дістався у Іван- 
ківш Увійшов до хати сільського ста
рости Господар уважно вислухав гостя

— Нам потрібно знати розташування 
вогневих точок ворса. Не скажеш _ 
будеш розстріляний.

Важко було дізнатися, про що думав 
> Ті хвилини «шановний пан». Хтось по стукав у вікно. Знадвору було ч?їи нТ 
мецьку ланку. Сабанський простиг пуку 
за пістолетом. 1 Р^КУ

~~ Стій’ чоловіче, Я тебе не видам...

із заго- 
і Володі-

«Розгром 
стинн — краща

Операцією керував Казимір 
вич. Ворожий гарнізон партизани ото
чили з усіх боків. Було тихо. В небі сві
тив місяць. Трісне гілка — чути далеко. 
Казимір Іванович прийшов на позицію 
першого загону. Бійці лежали на сирій 
землі, ховаючись за укриттям. За галя
виною чорніло село, 
спалено, Лише димарі 
загоряються вогники 
цигарки.

Чисте нічне небо з 
зелена [ 
ські кулемети. 1 
«ура!». То пішов в атаку другий, третій І 
і п’ятий загони.

— За мною, ура-а-а! — вирвався впе-у 
ред комісар Казимір Сабанський.

Загін лавиною котився на південну 
околицю села. Ось уже партизани за
кріпились за першими будинками, а на 
ранок 11 листопада партизани захопи
ли останні опорні пункти ворога. Гітле
рівці не витримали натиску, кинулись 
врозтіч.

Над Іванківцями замайорів червоний 
прапор. Жителі вибігали з льохів па ву
лиці. Вони цілували своїх визволителів 
за старим звичаєм піднесли їм хліб і 
сіль.

Стихійно виник мітинг. Люди віз

Багато будинків 
височать. Де-не-де 
— патрулі палять

тріском розірвала і 
ракега — і вдарили партизан-! 

Пролунало протяжне J

V.

прапор. Жителі вибігали з льохів па вг-

всього серця дякували народним месни
кам, які звільнили їх з фашистської не
волі. Багато іванківців пішли V парти
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НАЗУСТРІЧ
IX ВСЕСВІТНЬОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДІ
• СТУДЕНТІВ

МОЛОДІЖНІ ГОРНИ
Державний прапор срср, земна ку

ля, обрамлена п'ятьма різнокольо
ровими пелюстками, і цифра «IX» з 
центрі кулі — такий вигляд має фести
вальна емблема нашої делегації. Макет 
емблеми мені показали в Радянському 
підготовчому комітеті. Менше місяця 
відділяє нас від того дня, коли над свят
ковою Софією зів'ються прапори Дев’я
того Всесвітнього фестивалю молоді Р 
студентів. І тут, в радянському фести
вальному штабі, особливо виразно відчу
ваєш пульс енергійної підготовки моло
дих активістів до фестивальних днів.

Сюди сгікаються вісті з усієї країни. Ком
сомольці Молдавії провели масовий республі
канський суботник, повідомляють з Кишинева. 
Зароблені гроші передані у фонд фестивалю. 
Нові пісні, танці, вірші про новобудови на 
Ангарі і Єнісеї створюють до інтернаціональ
ної зустрічі в Болгарії молоді сибіряки, пи
шуть з Іркутська. А ось ще одна новина: ви
рішено прозестн спеціальну всесоюзну моло
діжну лотерею. З відкриттям свята у Софії у 
нас в країні розпочнеться розповсюдження 
фестивальних лотерейних білетів.

У калейдоскопі фестивальних новин — 
і такі, як випуск нових значків, марок, 
листівок, присвячених дружбі і солідар
ності молоді.

В Радянському підготовчому комітеті я до
відався про подробиці фестивальної кампанії. 
Закінчилися районні, міські і республіканські 
конкурси самодіяльних колективів — претен-

дентів на поїздку до Софії. З тисяч будуть 
відібрані кращі, нанталоновіші, найсамобут- 
ніші молоді майстрі: — більше трьохсот чоло
вік. Високу оцінку жюрі уже одержали такі 
колективи, як вокально-інструментальний ан
самбль «Лучина» (Москва), ансамбль «Ят- 
рань» (Кіровоград), ленінградський «Дикси
ленд», «Саратовские гармошки».

— Програма IX Всесвітнього побудо
вана па трьох «китах» — політиці, мисте
цтві, спорті, — сказав у бесіді з корес
пондентом ТАРС голова Радянського 
підготовчого комітету — голова КАЮ 
СРСР Геннадій Янаєв. — Нагадаю де
які цифри: на фестиваль поїдуть вісім
сот наших юнаків і дівчат — делегатів, а

„РОЗПОВІМО ПРО НАШЕ ЖІ1ТТЯ,
ТРУД 1 БОРОТЬБУ“
— Наша молодь з великим ентузіаз

мом готується до фестивалю, який буде 
могутньою демонстрацією інтернаціо
нальної солідарності з боротьбою в’єт
намського народу проти агресії США за 
свободу і незалежність нашої батьківщи
ни. Ми гаряче вітаємо фестиваль і праг
немо до того, щоб внести свій вклад в 
успіх майбутньої зустрічі прогресивної 
молоді світу в столиці братньої Болгарії

. ВД ИИ
Са_____

також шістсот п'ятдесят туристів.
Наша делегація візьме участь у відправці 

«Ешелона солідарності» з подарунками в’єт
намському народові. Радянська молодь на 
фестивалі вийде на «добровільну будову» — 
іак називається інтернаціональний недільник 
солідарності з В’єтнамом, який проведуть де
легати. Гроші, зароблені на недільнику, бу
дуть перераховані у фонд підтримки героїч
ного в’єтнамського народу в ного боротьбі з 
агресією американського імперіалізму.

... У Радянському підготовчому безпе
рервно дзвонять телефони, приходять 
листи, телеграми. Тут оформляють фото
виставки. Збирають сувеніри для зару
біжних друзів. З кожним днем нароста
ють темпи веселих святкових клопотів...

В. ЧАНТУР1Я, 
кор. ТАРС.

Софії, —■ заявив голова Підготовчого 
комітету, секретар Спілки трудящої мо
лоді В’єтнаму Та Куанг Тьєн у бесіді з 
кореспондентом ТАРС.

Ми вважаємо, що кращою відповіддю 
на почуття і прояви конкретної солідар
ності молоді країн світу з нашою бороть
бою є практичні успіхи нашої молоді на 
всіх ділянках життя.

Головне в молодіжному русі в ДРВ — 
мобілізація всіх сил на боротьбу проти 
агресії США, на будівництво соціалізму, 
підкреслив Та Куанг Тьєн. Наші юнаки 
та дівчата ідуть добровільно в ряди 
збройних сил, щоб захистити свободу і 
незалежність нашої батьківщини. Бом

бардування американською авіацією пів
денних провінцій ДРВ продовжуються, 
хоч в той же час у Парижі проходять 
офіціальні бесіди між представниками 
урядів ДРВ і США. Злочини американсь
кої авіації не лишаються безкарними, го
ворить і а Куанг Тьєн. Молоді бійці ра- 
кетно-зеніїних підрозділів і загоні»; на
родної самооборони 34’ роки війни зни
щили в небі ДРВ більше 3 тисяч амери

канських л і т ак і в.
Члени Спілки, трудя

щої молоді В’єтнаму, 
юнаки та дівчата з 
нашої країни*1 відігра
ють ударну роль в 
усіх галузях народно
го господарства. Це 
їх зусиллями забезпе
чений транспорт, це 
вони героїчно і са
мовіддано працюють 
на евакуйованих під- 
приємствах, це 
вони, незважаю

чи на тяжкі умови, успішно збирають 
весняний урожай рису.

На фестивалі, сказав Та Куанг Тьєн, на
ша делегація, в складі якої будуть пере
довики виробництва, кращі бійці, студен
ти, артисти, розповість молоді світу про 
наше життя, працю і боротьбу. Ми хоче
мо висловити щиру подяку учасникам 
фестивалю, молоді соціалістичних країн, 
всій прогресивній молоді планети за 
постійну морально-політичну підтримку 
і матеріальну допомогу.

С. АФОНІН, 
кореспондент ТАРС.

Ханой.

ТВОЮ РУКУ, 
ІІГОІІЕ!
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).
стріч. Вона намагатиме
ться не допустити її. 
Але ж ти пам’ятаєш, як 
ми співали в Устинівцї 
«Песню дружбы запева
ет молодежь, молодежь. 
Эту песню не задушишь, 
не убьешь, не убьешь!»

Нещодавно з Долин- 
ського (ти ж був у До- 
линській, пригадай!). 
Компаніївського, Ново- 
українського та інших 
районів з гаслами «У

фонд допомоги В’єтна
му», «У фонд IX Всесвіт
нього фестивалю» було 
відправлено 12 автоко
лон з металоломом, зі
браним комсомольцями і 
молоддю за час неділь
ників.

Перед від’їздом до 
Бельгії з великим успі
хом виступав у районах 
області танцювальний ан
самбль педінституту 
«Юність», а перед ним— 
концертна бригада ЦК 
ЛКСМУ. Ти знаєш Діану

Пстриненко, Якова Дорф- 
мана. Вони дуже хо
чуть, щоб ми зустрілися 
з тобою, Нгоне!

В кінотеатрах області 
незабаром почнуться те
матичні покази «Пісню 
дружби заспівує мо
лодь», присвячені дружбі 
і солідарності радян
ської молоді з молоддю 
зарубіжних країн, їх єд
ності і згуртованості в 
боротьбі за мир. Я назву 
лише кілька кінофіль
мів: «На далеких бере
гах», «Альпійська бала
да», «10 000 хлопчиків», 
«Перевірено, мін немає», 
«Літаки не приземли
лись». Вже одні назви 
багато про що говорять!

Лекторські групи при 
міськкомах І райкомах 
комсомолу озброяться 
інформаційним бюлете
нем «Всесвітньому фес
тивальному рухові — 20 
років».

Перед молоддю в цей 
час виступатимуть та
кож колишні учасники 
фестивалів. А їх багато у 
нас, Нгоне! Я назву од
ного лише, кого ти зна
єш. Це — відомий співак 
Йосип Кобзон (із Гайво- 
ронського району). А 
цього року учасників бу
де найбільше, і в тому 
числі — заслужений ан
самбль «Ятрань» (прига
дай слова: «Там. де Яг- 
рань круто в’ється»).

Я з нетерпінням чекаю 
Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів, Нго
не. Чомусь думається, 
що ми зустрінемося з 
тобою. А якщо й не ми, 
то наші однолітки. А це ж 
здорово, Нгоне, коли зу
стрічаються молоді ро
весники з В’єтнаму і Ра
дянського Союзу, з Аф
рики чи Австралії. Це 
здорово, коли вони заяв
ляють твердо: «Війні — 
ні».

Твою руку, Нгоне, мій 
далекий і близький дру
же!

В. ЧАБАНЕНКО, 
керівник лекторської 
групи обкому ком
сомолу.

Ц А IX Всесвітньому фес- 
" тивалі молоді і студен
тів у Софії Фінляндію бу
де представляти делегація 
в складі 100 чоловік.

Уже зараз в Національ
ний комітет фестивалю 
надійшло майже півтися- 
чі заявок з просьбою про 
включення до складу на
ціональної делегації, ска
зав у бесіді з кореспонден
том ТАРС голова Коміте
ту Фінляндії Юхані Перт- 
тунен.

У країні створено 14 
місцевих підготовчих ко
мітетів в містах Кемі і

Котка, в Турку і Йоенсуу, 
Куопіо, Лахті і Тампере, 
а також в інших містах і 
населених пунктах Фін
ляндії. Національний під
готовчий комітет фестива
лю розміщується в Хель- 
сінкі на шостому поверсі 
будинку № 62 по вулиці 
Фредрікенкату. Тут секре
тарі комітету Мааріт Сі- 
нерво і Сеппо Тімонен да
дуть відповідь вам на 
будь-яке питання, зв’яза-

не з підготовкою до свята 
молоді світу, представлять 
у ваше розпорядження 
різноманітні матеріали — 
проспекти і плакати, плас
тинки і грамзаписи, які 
розповідають про Софію 
і життя молоді Болгарії 
— господарів фестивалю.

Зараз у Фінляндії всю
ди організовуються вечо
ри, бесіди і зустрічі моло
ді, присвячені фестивалю. 
По всій країні проводить

ся збір коштів у фонд 
фестивалю. Кошти надхо
дять не лише від окремих 
організацій, але й від роз
повсюдження і продажу 
фестивальних косинок, на
грудних значків та сувені
рів. Організовуються кон
церти, збір від яких над
ходить також в касу під
готовчого комітету.

В. «ПЕСКІНЕН. 
(ТАРС).

Хельсінкі.

ф У дні фестивалю, крім
15 тисяч його учасників і 7 
тисяч зарубіжних гостей, че
рез столицю прослідують 
транзитом по лінії «Балкаи- 
туриста» близько 200 гислч 
іноземних туристів, ЯКІ теж 
зможуть побачити фести
вальну Софію.ф У дні фестивалю буде 
функціонувати телевізійний 
«міст», що зв'яже Софію з 
Москвою і Далеким Схо
дом, а, може, і з Латин
ською Америкою та Афри
кою. Гаку можливість за
безпечує система «Орбіта».0 Радянський Союз до
ставить у фестивальну Со
фію спеціальну пересувну 
тслепізійиу станцію, яка 
дасть мільйонам глядачів 
«кольоровий варіант» фес
тивальної програми (коицер-

АФРИКА 
ГОТУЄТЬСЯ

Для африканських юнаків і дівчат ні 
дні — гаряча пора. Гаряча в повному смис
лі слова, і не тільки тому, що від сліпу
чого проміння тропічного сонця важко 
сховатися. До IX Всесвітнього фестивалю 
молоді й студентів у Софії залишилося 
півмісяця. Форум юності викликає у афри
канської молоді великий інтерес. В иага- 
тьох країнах чорного континенту йде діяль
на підготовка до фестивалю. Численним.і 
делегаціями буде представлена в Софи мо
лодь Танзанії. Маврітанії, Сенегалу. Ве
ликі делегації приїдуть на софійський фо
рум з Південно-Західної Африки, Родезії, 
Анголи, Мозамбіку. У Гвінеї, Сенегалі, Ке
нії,-Конго (Браззавіль) та інших африкан
ських країнах створені національні підго
товчі комітети, до складу яких увійшли 
керівні діячі молодіжних і жіночих органі
зацій, студенти й журналісти, службовці 
урядових установ. Видаються барвисті пла
кати й афіші, готуються спеціальні бюлете
ні про хід підготовки до фестивалю. На
ціональні комітети на зборах, через пре
су й радіо ведуть широку пропаганду по 
роз’ясненню цілей і завдань фестивалю.

«Солідарність, мир, дружба» — під та
ким девізом створено Національний комі
тет Маврітанії по підготовці до фестивалю. 
Комітет у складі одинадцяти видних діячів 
молодіжного руху Маврітанії очолює член 
Політичного бюро Партії маврі ганського 
народу, міністр культури, Інформації і в 
справах молоді Хамді ульд Мукнас.

В Інтерв’ю кореспондентові ТАРС юлова 
Вищої ради молоді Партії маврітанського 
народу Ахмед ульд Дсй відзначив, що 
Маврітанія надає важливою значення со
фійському фестивалю. Про цс свідчить рі
шення національною комітету країни на
правити на фестиваль делегацію з 12 чо
ловік.

— Маврітанія, що є слаборозвинутою 
країною, — заявив він, — вперше буде 
представлена па Всесвітньому фестивалі 
молоді такою численною делегацією. Ми 
не зупинились ні перед якими фінансови
ми труднощами, знаючи про величезний 
інтерес наших юнаків і дівчат до життя, 
праці іі навчання молоді Радянською Сою
зу, Болгарії та інших соціалістичних країн, 
до міжнародного руху прогресивної молоді. 
Ми глибоко впевнені, що софійський фес
тиваль пройде під знаком братерської 
дружби й миру, солідарності з народами 
Африки, Азії і Латинської Америки, які 
борються проти імперіалізму, колоніаліз
му іі неоколоніалізму, за свободу й неза
лежність, за свою національну гідність. 
Ось чому маврітанська молодь бажає фес
тивалю великого успіху.

У фонд Національного підготовчого комі
тету Маврітанії відраховуються збори від 
спортивних змаїань і театральних виставу 
різни; містах країни, а також пожертву
вання від різних організацій і громадян.

Широка підютонка до фестивалю в Со
фії розгорнулась у Гвінеї. Тут проводи
ться велика робота по поширенню ідей 
фестивалю серед молоді країни. Проводя
ться спортивні змагання, готуються ипсту- 
пи ансамблів народної музики, танцю й 
пісні. Національний комітет по підготовці 
до фестивалю очолив член Політбюро Де
мократичної партії Гвінеї, міністр соціаль
них справ Мамуна Туре.

Активну участь у фестивалі візьме та
кож молодь Сенегалу. Молоді сенегальці з 
інтересом готуються до виступів у фести
вальних дискусіях на політичні, економіч
ні й соціальні геми. В комюніке Націо
нальної спілки молоді Сенегалу підкрес
люється, шо підготовка де фестивалю, що 
проходить під лозунгом «Мир і єдність 
молоді», знаходиться в центрі уваги сене
гальської молоді.

З ентузіазмом готуються до форуму 
юності планети конголезькі юнаки й дівча
та. Активну підготовку до фестивалю роз
горнула молодіжна оріанізація Народного 
революційного руху Конго (Браззавіль). На 
фестіїпаль підбираються найдостойїііші 
представники конголезької молоді.

В. ПОЛІКЛРПОВ. 
(ТАРС).

Дні 
фестивалю
ти, спор півні змагання та 
ін.).

ф На молодіжний форум 
прибуде більше 1 2U0 зару
біжних журналісіів.
0 З II пунктів Європи до 

столиці фестивалю рушать 
23 залізничних поїзди. Не 
Париж. М.чрсель Трієст, 1'1- 
день. Кил: рад, Берлін. Вар
шава, Буцснешт, Уигеки, 
Бухарест, Вкріїи.

ф Учасників фестивалю 
будуть обслуговувати 5 авіа
компаній — Аерофлот, «ІН- 
терфлюг», ЧС.Л. ЛОТ, Бал

- Аерофлот 
чел, лот,

кан.0 Радянський Сою.» дасть 
п розпорядження учасмикії» 
фестивалю два комфорта
бельних пасажирських суд
на. Одне » них обійде ПОРІІІ 
Середземного моря. щоб 
прийняті’ на борт посланців 
з Тунісу. Алжіру. ОАР, Лі
вану. Лівії. Кувейту та Ін
ших країн. інше зробить 
рейс. Гавана — Варна.
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Чи

Чи

схрещення дороги

Скільки

зігнеться,
похилить

жить, як він!ЮНІ1 хочеться творінь
І

житієвих хуртовин, 
Киплять п душі моїй 

могутні сили,

до батька на пораду, 

по обрію заграви, 
Та день новий

ставав уже в красі... Не
Не
1 завжди

на
Опускає він

гусіезпу тінь.
Хто не їде,

хто не йде повз нього,
Всіх під пі пі манить:

4 crop

H ДОБРІМ

З усіх-упод

ЖАРИЗАЛИШАЮТЬСЯНА ЗЕМЛІ
НАБІР УЧНІВ

До Ілліча, 

Хитались ще

На фото: кірової радські авіамоделісти — учасники спартакіади. В 
центрі — срібний призер республіки в змаганнях по класу кордових 
моделей — копій літаків Павло Шустов. Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

ХОДАКИ ДО ІЛЛІЧА
Крізь шкваа боїв, 

що йшли на барикадах,
Що ВІДГОМІНВЯМ 

врізались в віхи, ->

спішили ходаки

1 Ленін, 
поринаючи у справи,

До ходаків 
лрпслухувася всіх

1 довго-довго, 
часом аж до ночі,

Текли розмочи, 
мудрі і прості,

І прозрівали 
у людей тих очі, 

Усе неннм 
ставало у житті,

А в думах квітли
паростки нового,

1 кожний в серці 
мрію світлу грів;

Скоріш підняти 
древні перелоги 

Та й починати 
радісний засів...

Летять літа.
Ілліч у Мавзолеї,

1 сон його 
освітлюють зірки,

Що п’ятикутно 
счють над землею, 

Та ми й тепер — 
дз нього ходаки.

Це з ним, це з ним 
крізь битви і блокади

До щастя ми 
торуємо путі,

V________
СПОРТ

ВОНИ РАДІЮТЬ ВІД ПЕРЕМОГ, ПЛАЧУТЬ ВІД НЕВДАЧ І .. П ЮТЬ ПИВО
Сім днів горді красені «АМ-24» і 

повітряні трудівники «АН-2», злетів
ши в черговий рейс з Кіровоград
ського аеродрому, спостерігали зди
вовано, як десь внизу, в кількох де
сятках метрів над землею, творили 
дивні кола і віражі їхні менші бра
ти — авіаційні моделі. І не відомо, 
хто кому тоді більше зазарив. Ма
ленькі літаки з гумовими моторами і 
моделі планерів заздрили, мабуть, їм, 
швидкісним пасажирським, їх висо
ті, дальності польоту. А тим, в свою 
чергу, хотілось хоч на хвильку відчу-

Й. підводячись
на висхідці круті. 

Щодня йдемо до нього 
на пораду, 

Я геж — маленька 
крапля в океані 

В погожий день 
і як негода б’є, 

До Леніна приходжу
на світанні

1 прз життя розказую своє: 
Про думи, мрії,

болі і невдачі,
Про ге, як світ росте

з крутих усюд,
Про радощі 

і творчі лні гарячі,
Про нслсі кий свій,

про щоденний труд...
1 йду від Ілліча 

помолоділий, 
Не боячись

ВІЧНО
Роки наші
То прошумлять грозою, 
То сонцем скотяться

за небокрай.
1 про Олега,

Лялю та про Зою
Я все частіше думаю.
Нехай
У життєвих

шумуючих потоках 
Без вороття

століття одпливуть, 
Ніщо не змиє тих

слідів глибоких, 
Що у найтяжчі

для Вітчизни роки 
Вони навіщо

вкарбували в путь.

ти себе пустотливими, як оті моделі, житомирців і в диіпропетровців, і В
Мені й насправді здалось, що воші — ... ’ о- __ тпи пепиіихдіти і батьки, огі маленькі літаки - моде- черкащан. За НИМИ -- три перших

лі і огі великі, народжені в конструктор- і.;::"“. Н" пєп ппиі.ід дли
СЬКНХ бюро науково-дослідних інститутів. невдоволення І В кіровоградців, ХОЧ 
Конструктори одних стоять поруч З' МНОЮ, - - - - п .....
задерши вигорілі на сснці голови в небо, 
конструктори інших — десь розробляють 
конструкції нових повітряних лайнерів. У 
перших ще все попереду. А поки що вони 
ге можуть сісти в кабіни своїх творінь і 
випробувати їх в польоті.

Вони поки що залишаються на зем
лі, юні Ікари. які з'їхалися з усіх об
ластей України в Кіровоград, щоб 
взяти 
ських змаї аннях 
спорту. Голубого простору над голо
вою в нашому степовому краї досить, 
тож кіровоградське небо, як і наша 
земля, щедро прийняли гостей, сім 
днів для них були і місцем для зма
гань, і домівкою.

Тепер вони роз’їхались додому. Од
ні повезли радість перемоги, інші — 
гіркоту поразки Невідомо, чи будуть 
земляки зустрічати переможців квіта
ми, але поздоровлень буде чимало і в

України в Кіровоград, щоб 
участь в XXVI і республікав- 

авіамодельногоЗ

місця. Не думаю, щоб був привід для 
.г _ І "''’І |

для радощів йою теж немає. В мину
лому році у них було чотирнадцяте 
місце, в цьому — дев’яте.

Буває й так, що посереднє місце теж не 
дає підстав для гіркоти. Команда Сумської 
області, яка торік взагалі не виступала на 
подібних змаганнях, зараз на сімнадцято
му місці. Що ж. для дебютантів це непо
гано. Як почувають себе тренери юних 
авіамоделістів з Вінницької області і міс
та Севастополя, команди яких зайняли 
останні місця, можна ....... .
тись, алг нам нічого ... ___
шого, як поспівчувати їм та побажати їх 
вихованцям кращих г *;-------- •• **°й-
бутніх змаганнях.----- —...... .тл>1 ГТІ/-ІТ11‘п ПРіЧ

себе тренери юних

яких зайняли 
тільки здогадува- 
не залишається ін- 
?... "х
результатів у май- 

иугшл зіниі аііп.пл.
А тепер — про юних чемпіонів рес

публіки з авіамодельної о спорту.
* —..........  '»опліппопПершим це високе звання завоював 

• по класу моделей планерів «Л-2л>
учень з Умані Вячеслав Притуляю 
Команда Черкаської області, яка пов
ністю складалася з учнів уманських 
шкіл, має ще одного чемпіона. В кла- 

г '—»♦
ФІНАЛИ 23-1

В багатьох містах України зараз проходять змагання 
XXIII республіканської спартакіади школярів, при
свяченої 60-рІччю НЛКСМ. Юні спортсмени нашої об
ласті в цьому році виступають краще, ніж торік. Ось 
кілька повідомлень иро ці змагання,

ВОЛЕЙБОЛ. Наші во
лейболістки. гкі вийшли у 
фінал, провели вже той 
зустрічі Дві з ііи.* програ
ли (командам Киевгі І Дні
пропетровської області) і 
виграти у тернопільчанах. 
Пог-Р'ДУ Що «Ількз поє
динків. У к.рояоградох є

всі підстави сподіватись на 
одне з призових місць.

У Дніпропетровську зма
гались хлолні. Н:»г І тем
ляки виступили слабо, чай- 
нияіііп в зоні 
місіте.

ФУТБОЛ. ....
фіналі, який проходить

четверте

Першу гру у
> в

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату — 2-45-35, від
ділів — 2-45-36.

БК 02246.

Миколаєві, провели кірово
градські футболісти з 
командою м. Києва. Раху
нок зустрічі нічийний—1:1.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. 
Юні стрільці привезли 
друге місце (минулого ро
ку кпмянпа наших кульо- 
викі.і не була навіть в чис
лі перших десяти).

ХУДОЖНЯ ГІЛ1НАСТИ- 
КА. 16-те місце — такий 
результат виступу кіропо- 
градціп у фіналі спарта
кіади. Торік вони зайняли 
19-е місце.

Підвладні строгим 
вимогам природи,

Старіють люди —
В щасті, чи п біді. —
Вони ж в бсзсмеріі

нашого народу
Жнгь будуть 

завжди юно-молоді!ЯВІР БІЛЯ ДОРОГИ
На горбі, де сходяться дороги
1 пісок ворушиться завжди, 
Він росте,

високий I розлогий, 
Скільки й пам’ятані —

молодий.
СНІІ н

зметсляться у січні, 
у серпні

спека припече — 
дужий іа величний, 
піднятих плечей.

Сливовим./^ 
вишневий/*^

відпочинь. 
1 водій автобус тут зупинить, 
Вийдуть хлопці — покурить пора, 
Явір

їх по-дружньому отінить 
1 відступить

в далечінь жара. 
Чи кудись

мандрують пішоходи, 
Чи ідуть 

юннати на поля, 
Явір всім у спеку, у негоду 
Віти дружньо й низько нахили. 
На горбі,

де сходяться дороги 
1 пісок ворушиться завжди, 
Він росте,

високий і розлогий, 
й пам’ятаю — 

молодий.
він од природи ласки, 
ласку іншим не скупий.

Не чека
Сам на
1, неначе богатир із казки, 
Що піднявсь

і йде за правду в бій...

сі моделей ракет ним став Володя До
рошенко. До речі, чемпіонкою в зма
ганнях моделей цього класу могла 
стати наша землячка учениця Тиш- 
ківськсї школи Лариса Літот. 1 лише 
випадковість перешкодила їй виборо
ти це звання. Після першого туру Ла
риса булй першою. її ракета пролеті
ла рекордний час не тільки в респуб
ліці, але й в країні. Старт і політ її 
ракети були такими стрімкими, що 
потім довелось шукати модель на ве
ликій відстані від місця змагань. Ча
су на це не було, треба було брати 
участь ще у двох турах. Довелось ви
користати для старту ракету-дубле
ра. В результаті — четверге місце.

Б інших видах змагань чемпіонами 
(Кримська .

>

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!
Фруктові соки протягом цілого року замінюють 

свіжі фрукти , зберігають усе найцінніше, иайпо- 
живніше, що є у свіжих фруктах — вітаміни, міне
ральні солі, органічні кислоти.

Дорослим і дітям треба систематично вживати 
фруктові соки. Фруктові соки зміцнюють організм 
людини, сприяють нормальному розвиткові кісток, 
зміцнюють зуби та ясна у дітей, забезпечують кра
ще засвоєння харчових речовин, збільшують опір 
організму інфекційним захворюванням.

Одна склянка яблучного соку замінює 400 грамів 
свіжих яблук, сливового — 430 грамів слив, вишне
вого — 365 грамів вишень.

Соки містять у собі багато цукру. З них швидко 
можна приготувати ароматний і смачний кисіль, 
мус, желе.

Зміцнюйте здоров'я — пийте фруктові соки!
Фруктові соки продаються в продовольчих мага 

зимах споживчої кооперації. УКООПСПІЛКА, КОМБІНАТ МАСОВОЇ РЕКЛАМИ.
З ПАЛІ ‘ЯМСЬКЕ

ПРОФЕСІЇ! НО-ТЕХН 14 НЕ УЧИЛИЩЕ №3

на 1968—1969 навчальний рік
по підготовці кваліфікованих робітників: 
мулярів, теслярів, иітукатурів-малярів.

Училище приймає юнаків та дівчат віком від 15—17 років, 
з освітою не нижче 3 класів.

Учні в період навчання знаходяться на державному забез
печенні й у нсіановленому порядку одержують оплаїу за 
роботи, виконані в процесі виробничого навчання.

Строк навчання 1—2 роки.
Особи, що всіупаюіо до училища, повинні мати паспорі 

(ті що не мають свідоцтва про народження), свідоцтво про 
освіту, довідки з місця проживання, про склад сім'ї, про 
стан здоров'я і чотири фотокартки.

Заяви иро прийом подаються на ім'я директора училища 
» 1 червня і9б8 року.

Початон занять з 1 вересня 1958 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м, Знам'янка, вул, Свердлова, 13.

ДИРЕКЦІЯ.

і Іф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 14 липня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
школярів..(М),. 9.15 — Гелснивн- 
Нії. ' (М) ‘930 — «Будильник». 
(М). 10.00—І елекалендар; «Сьо
годні — День • рибалки».' (М). 
10.30 — інтербачення. «Музей 
українського, мистецтва». 11.09
— «Для пас. жінки». (М). 11.30
— '«Ділові люди».' ' Художній 
фільм. (М) 12.50 — Інтербачен-

Для школярів. «Пригоди Марі- 
ка Псгуса*. VII серія. (М). 43.50
— Для воїнів Радянської Армії
1 Флоту.. «В морях твої.дорої й». 
(Сімферополь). 14 20 — «Музич
ний КіосК»’. (М): 14.50 .— «Свя
то рибалок». (Одеса). 15.15 — 
«Камертон . доброго..настрою»... 
(Одеса). 15.45 — < Сі____..."
клуб». (Донецьк). 16.30 Ху-_ 
дожній фільм. (К). 18.00 — Між
народна товариська зустріч з 
легкої атлетики між збірними 
СРСР, Польщі, НДР. (Ленін
град). 19.30 г- Першість СРСР
з фуг‘бол.т. «Динамо» (Київ) — 
СКА (Ростовна-Дону). В пе
рерві — Теленовннп. (М). 21.15
— «Сім днів». Міжнародна про
грама (М). 22.00 — «У пісенно
му вінку». (К).

Друга програма. 16.30 — Про
грама кольорового телебачення. 
(М). 18.0і) — Для школярів. 19.03
— Художній фільм. 20.30 — «На 
добраніч, діти!»

І
стали Сергій Клименков 
область), Володимир Сутацькпй 
(Харківська область), Олег Листопа
дов (Доненька область), Анатолій
Новицький (Житомирська область). ня." «умілі' руки». (М); шо: 

Високої думки суддівська колегія ,,|,"'пип:'' «пп«гпп.. м»,
про кіровоградського авіамоделіста, 
учня СШ № 25 Павла Шустова. В 
змаганнях моделей — копій літаків 
він був другим призером. Копія літа
ка «П-2» (бомбардувальника періоду 
Великої Вітчизняної війни), яку скон
струював хлопець, точно повторювала 
і виконувала всі ті операції, що й 
прототип моделі.

Того дня сонне пекло немилосерд
но, а в степу — ні затінку. Спрага 
допікала кожного. Хотілось хоч ковт
ка води. Але замість неї трест їда
лень вивіз на аеродром машину... пи
ва. І діти пили його. Звичайно, не за 
здоров'я дядь із тресту їдалень.В. ГАНОЦЬКИЙ,

спецкор «Молодого комунара».

І

..«Торпедо» (М). — «Динамо» 
(Тбілісі). В перерві — телевіс- 
ті; 20.15 — «Гей на Івана, гей 
на Купала». (Кіровоград). 21.15 
—’ Tea гральні зустрічі. Переда
ча з Буднику актора ім. Яблоч- 
кіїюї. (М). 23.00 — «Ліричні ніж
ні». Концерт. (К). ,

1 t *

iiuvipuiy».. Друга програма.. 20.30 — Ін* 
«Сільський формаційна програма «Час», V.. (М)і

Т. в. о. редактора 10. ЛЮ І ОРНИЙ.
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«МОЛОДОЇ! КОМ.МУІІАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград,

ПОНЕДІЛОК, 15 липня. Пер
ша програма. 18.40 — «За зако
нами госпрозрахунку». (До
нецьк). 19 00 — Молодіжний 
клуб «Прометей». (К). 13.30 — 
Першість СРСР з футбола.

ВІВТОРОК, 16 липня. Перша 
програма. 11.00 — «Кабарднно- 
Балкарія*. Телевізійний фільм. 
(Кіровоград). 11.30 — «Едгар 
і Крнстіна». Художній фільм. 
(Кіровоград). 16.40 — Для шко
лярів. «Пара за парою». (Про 
республіканський конкурс баль
них танців). (К). 17.40 — Толе- 
вісгі. (К). 18.00 — Для школя
рів. «Флотилія піднімає пару
си». (Дніпропетровськ). 18.30 — 
«Прпвіг із Львова». Концерт. 
(Львів). 19.00 — «Едгар І Крпс* 
тіиа», Художній фільм. (Кірово
град). 20.39 — інформаційна 
програма «Час». (М). 21.00 —
Вечір артистів Київського теат
ру оперегп. (К). 22.30 — «Знан
ня». Науково-пізнавальна про
грама. (М). 23.05 — «Тільки
факти». (М).
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