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мам комсомолу організувати шефську до
помогу комсомольців і молоді промисло
вих підприємств, студентських загонів У 
будівництві та ремонті сільських шкіл, в 
обладнанні навчальних кабінетів. Велику 
програму дій намічено в цьому плані для 
райкомів комсомолу та районних штабів 
«КП», комітетів ВЛКСМ первинних орга
нізацій і штабів «КП» будівельних орга
нізацій.

 (ТЛРС).

ЦК ВЛКСМ прийняв рішення провести з 
20 липня рейд штабів «Комсомольською 
прожектора», газети «Комсомольская 
правда» та місцевих молодіжних газет по 
підготовці сільських шкіл до нового на
вчальною року. Мета рейду — широке за
лучення комсомольців і молоді для подан
ня практичної допомоги в цій важливій 
роботі.

ЦК ВЛКСМ доручив ЦК ЛКСМ союзних 
рсспуолік, крайкомам, обкомам, міськко-

а:

$ИОА®АЯН і АрїГЕ
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ЬКОГО ОБКОМУ ЛКСИУ

вість публіці оцінити ат
летичну віртуозність чоло-

Так торувався шлях до 
на IX Всесвітній 
ня на 3-й стор.).КОМСОМОЛЬСЬКЕ

ПОВЕРНУЛИСЯ
З СРІБЛОМ

З Києва повернулася група 
учнів кіровоградських шкі.'і — 
учасники студії бального тан
цю обласного Палацу піонерів 
і 8 гуртківців Олександрій
ського Палацу піонерів.

Вони брали участь у першо
му республіканському конкур
сі бального танцю серед шко-

лнрів і стали володарями ди
плома другою ступеня та 
срібної медалі.

У парних виступах високу 
майстерність виявили восьми
класники Кіровоградської се
редньої школи № 18 Наташа 
Голубіпа та Олександр Даліп- 
кевич.

Па такий успіх навіть самі 
учасники студії не розрахову
вали, адже студія працює ли
ше півроку. Та старанна пра
ця художнього керівника 
!<■ А. Стрельбнцької і танцю
ристів не пройшла марно.

робочих місця. На полицях— 
господарські, промислові 1 
продовольчі товари.

ФАНТАЗЕРИ

ж

ДВА МАГАЗИНИ
Подовшали сільські вулиці 

колгоспу «Жовтнева перемо
га» Петрівського району. Лю
дей стало більше, будуються. 
Старі торговельні точки вже 
не задовольняють покупців. 
Тому туї спорудили ще два 
магазини. П кожному — ио два

Дітвора квапилася, кожно
му хотілось бути попереду. 
Завдання ж не з легких. Ча
су мало, а треба встигнути до 
карнавалу, підготувати спе
ціальний костюм: буде кон
курс.

І ось все готове. Десятки 
хлопчиків І дівчаток Зизм’нц- 
ськото піонерського табору 
імені Гаїаріпа зібралися ра
зом. Кожен у власноручно ви
готовленому костюмі. Важко 
було комісії. Діїн виявились 
справжніми фантазерами. Ви
рядилися космонавтами, льот
чиками,

Перше 
шостому 
тслем Г. 
жагою В. В. Савельева.

дещо взяли і з казок, 
місце присуджено 

загону, де вихопа- 
П. Коваленко, а во-

_ _  . _ Я 
звичайний блокнот і авторучка. Комсомолією Кірово- 
градщини стільки зроблено за п’ятдесят років, що йо
го не завжди втиснеш в рамки газетного репортажу.

, А втім, уявімо, що перед нами не газетна полоса, а 
кінострічка, знята в Новоархангельському районі. От
же, переглянемо з неї кілька кадрів:

КАМ’ЯНЕЧЕ. У села цікаве історичне минуле. Ще 
двісті років тому за часів Коліївщини тут, біля гори 
Чалого і Центрального яру, гайдамаки в самодувнах 
домницях плавили метал, кували зброю. А їх нащад
ки, ті, кому п'ятдесят літ тому було по 18—20, ге
роїчно боролися за Радянську владу в громадян
ській війні, допомагали створювати колективні гос
подарства, вели боротьбу з неписьменністю.

Кам’янецька молодь прославила свій край і в роки 
Великої Вітчизняної війни.

А нині? Ось хоч би токар відділення Сільгосп
техніки» Микола Шиятий. Комсомолець завжди пе
ревиконує змінні завдання, якість виготовлення дета
лей — відмінна. Особливо старанно трудиться він 
зараз, під час жнив.

Таких, як Микола, в селі — десятки.
ШДВИСОКЕ. Комсомольська організація села 

створена в 1920 році. Перший секретар — Терентій 
Хоренжий.

В ті часи молодь велику увагу приділяла культур
ній революції. Організо
вувала гуртки художньої 
самодіяльності, хати-чи- 
тальні.
Приміщення для цієї 

роботи було тісним. Про 
це завели мову на ком
сомольських зборах. Ви
рішили своїми силами 
відремонтувати і обладнати стару конюшню, що 
стояла на вигоні без покрівлі. Задумане здійснили.

ІіАДЛАК. 1927 рік. Юнаки та дівчата села орга
нізовують збір коштів на купівлю трактора для ар
тілі «• Десятиріччя Жовтня». , *

Восени комсомольці Микола Бур'ян і Петро Садій 
проклали -першу борозну без коней.

ЯТРАНЬ. Мальовниче село. Вже в першу п’ятиріч
ку тут створюється комсомольська тракторна брига
да, якою керує Ксенія Бунт». Молоді механізатори 
розорали десятки гектарів цілинних місцевих земель.

МАРТІІН1ВКА. В дні Великої Вітчизняної війни 
фашисти боялися цього села. Лаврентій Третяк орга
нізував там партизанський загін. Разом з батьками 
була в ньому і молодь.

Гітлерівцям вдалося зловити командира месників. 
Але він не виказав жодного партизана. Поневолюва
чі розстріляли сміливця.

КАЛНИБОЛОТ. Справжнім маяком в районі та об
ласті в роки перших п'ятирічок тут була комбайнер 
комсомолка Катерина Мельниченко (про неї читайте 
окрему розповідь).

Післявоєнний період. Анатолій Албул. Лнастасія 
Піщаиська, Марія Мавдрика, Віталій Дунаевський, 
Рака Тараненко та десятки їх ровесників на заклик 
партії їдуть у Донбас на відбудову шахт і в Криво
ріжжя на спорудження мартенів, домен.

, * * *

КСПЕДИЦІУ

І

Сьогоднішні комсомольці району вірно продовжу
ють справу своїх попередників. У колгоспах і на під
приємствах багато молодих виробничників. Всі вони 
зараз готують трудові дарунки ювілеєві комсомолу.

Механізатори комсомольсько-молодіжної трактор
ної бригади Василя Моторного з колгоспу «Зоря ко
мунізму» зараз задають тон в соціалістичному зма
ганні на жнивах серед інших молодіжних колективів 
району. Доярки цього ж господарства Валентина 
Романенко, Ольга Полішевич та Олена Юхнменко в 
першому півріччі надоїли по 2 100 — 2 200 кілогра
мів молока на корову.

В артілі імені Куйбишева радують односельчан 
високими надоями молока молоді тваринниці Люба 
Вівсянюк і Тамара Кирилюк.,.

Комсомольці колгоспу «Шлях до комунізму» В. Ле- 
вадянський, В. Сологуб, П. Дорошенко, М. Край- 
шок, 1. Шевцов та М. Бершадськнй прославилися на 
скиртуванні сіна...

Це лише кілька епізодів з уявної великої кіно
стрічки про життя комсомольців Новоархангельсько- 
го району за п’ятдесят років. Різні села, різні часи і 
люди. Але як багато в'них спільного; мужність, ге
роїзм, працелюбність, відданість ленінській партії. З 
цими чудовими якостями вступає новоархангельська 
комсомолія і в наступне п’ятдесятиріччя. к►
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Мельніїченкіі не дослухалися до чугок: тре
ба було працювати. Виді наступного року Юр 
на своїх гнідих внроби.і.і 600 трудоднів.

В 1930 році конячки Катерини Ме.іьйичеико 
підтоптались. На будь-яку роботу вже їх не 
пошлеш. Дівчина вирішила перекваліфік^в.і 
гись. Подалась на курси ірактористів. З горе..' 
пополам її прийняли. Практику проходи.із на 
«Фордзоні». А коли повернулася в артіль. там 
уже були потужніші машини. Сіл.І за кермо, а 
ноги навіть до педалей не дістають.

— Йди краще кашу хлопцям варити, — по
радив бригадир.

Більше, місяця варила кашу, а тоді завербу
валась на Донбас. Але й там підвів ріс . Не 
взяли,-куди хотілось Довелося поступити на 
Маріупольський рибоконсервний завод. Вже 
через кілька місяців замість 1000 упаковувала 
за зміну 1200 байок риби, а в кінці року — по 
1400. ’ •

На Жовтневі свята-дівчину преміювали го
динником, а на новорічні — патефоном. Може, 
так і залишилася б ііатавж іп консервииком, 
аби ие ота весна...

механізаторське життя, своїх по ір. і - ірак 
торнсток і : генно та Марно Корпшко.
про те, як вирощують вони вшокі врожаї, як 
їм допомагає в ньому соціалістичне змагання.

А потім була перерва. Доиіеї підійшла Наша 
Аигсліна.

— Слухала твою промову
Обняла її неширокі плечі і додала:
—* Гарні подруги в тебе. Ще м мене випере- 

дите...
Подала голос і Марія Демченко, котра щой

но приєдналась до делегаток.
— Не вік же тобі, Пашо, г. коре. 

серед дівчат.
Всі засміялись і подалися 

Кагя розповіла новим подругам про 
вдачі, про те. як у Маріуполі ходила 
льотчиків при комітеті Тсоавіахіму. 
йомство з Гризодубовою, Расковою.

— їм повезло. А мені в небо так і 
лося піднятись.

— І па землі хороші машини, — заспокоїла 
Ангеліна.

Дзвінок покликав делегатів на чергове засі
дання.

X ХОДНІН

за морозивом.
свої пе

на курси 
про зна-

ие лове-

ДОРОГИ—_ _ _ _ _ _ _
КАТЕРИНИ МЕЛЬНИЧЕНКО

СПАСИБІ, ДІВЧИНО!

«СКАЖІТЬ САШКОВІ...»

Шелестіло стигле жито. В'язальниці зводи
ли перші коші, вгорі жайворон виводив радіс
ну ораторію. А край степу, біля вибалку сиділо 
в стерні худорляве дівча. Па білявій голівці 
війок з ромашок, а в очах — сльози. Поряд 
паслася пара коней.

— Кого оплакуєш, Катю?’— під’їхав голова 
артілі В. 10. Фредипськпй.

Почервоніла. Похапцем витерла картатою 
хусточкою очі. Підвелася, цьвохнула по моло- 
чаїні батогом і вже сердито до Віктора Юхи
мовича:

•— Самі винні!
— В чому?
— Чого в колгосп не приймаєте? Думаєте, в 

мене руки слабкі... 1 коні он які в нас...
Фрединському подобались діти Василя 

Мельниченка. Совісні, роботящі. Такі даремно 
хліб не їстимуть. Ось тільки батько не дожив 
до цих днів, помер за кілька років до органі
зації першого колгоспу в Калииболоті. Малеча 
залишилася з матір’ю. Коли усуспільнювали 
господарства, Мельнпченчисі не пропонували: 
сім’я велика, земелька є. Гадали, так краще. А 
виходить, помилились. Тринадцять років Каті, 
а образи, як у дорослої: «Чого в колгосп не 
приймаєте?» 1ч яка. квапиться. І на обличчі її 
матері якось помітив смуток. Мабуть, думає, 
що не довіряють.

Віктор Юхимович пообіцяв:
— Роботу знайдемо. Приходь завтра з кінь

ми,
— Скажіть Сашкові Мерзецькому, щоб і в 

комсомол мене прийняли.
— Малувата ще. А це вже пі від комсорга, 

ні від мене не залежить. Доведеться почекати.

ДОБРА МАШИН,А - «КОМУНАР»

З шести років Катя пасла своїх та сусідсь
ких коней, корів. В селі дівчину так і прозва
ли — пастушка. Мале, в’юнке, а завзяття на 
двох вистачило б. Жінки заздрили Марії Мсль- 
киченко:

— Слухняна, беручка донька росте.
Мати раділа за доньку. Тринадцять років, 

а все розуміє, як доросла. Аби тільки в колгос
пі не осоромилась. Коли дівчина перший раз 
виїздила п поле, наказувала їй:

— Не забувай напувати гнідих..Та вівса да
вай...

То був 1928 рік. Калииболотці ще не звикли- 
ся з вивіскою, що появилась на одній з буді
вель села: «Колгосп «Активна праця». Куркулі 
всілякі злі чутки пускали. Мовляв, заберуть ко
муністи всю худобину, хліб. Знатимете, як з 
одного казана сьорбати...

Вийшла якось па морський берег. Милувала
ся кораблями, розглядала вантажі на баржах. 
Па одній вздріла комбайни. Здоровезні! Такі 
машини досі лише в газетах зустрічала. І зда
лося, що перед нею не море, а лан пшеничний. 
1 не гудки в порту гудуть, а жайворонки виво
дять урожайну.

Того ж вечора знайшла майстра.
— Додому поїду.
— Сам хотів у відпустку проситись. А ти ж 

мій заступник.
— Мені конче потрібно...
В Калииболот прибула навесні 1935 року ра

зом з птахами, що поверталися з теплих кра
їв. Попросилась у тракторну бригаду.

— Нехай до мене йде помічником, — за
пропонував комбайнер Данило Лелека.

Ті ж степи, хлібні пахощі. Тільки вона не 
та. По пастушкою і не їздовою, а механізато
ром вирушила на лани. І нічого, що зараз по
мічником. Взимку піде на курси. Самостійно 
поведе цей степовий криголам.

1936 рік — один з иайврожайнішіїх в другій 
п'ятирічці. У Каті Мельниченко вже було по
свідчення комбайнера. По 18—20 гектарів ско
шувала своїм «Комунаром», по 35 і більше 
центнерів пшениці з гектара намолочувала. Та 
й не тільки вона. Всі в комсомольсько-молодіж
ній тракторній бригаді старались. Он Дмитро 
Новороцькнй, з яким змагалась, за сезон упо
рав 360 гектарів хлібів. Лише па двадцяті, 
менше, ніж вона.

Комбайн для комсомолки став чимось так 
само погрібним, як одяг, як повітря.

ДЕЛЕГАТКА

Після конференції секретар обкому комсомо
лу попросив залишитись.

— На з’їзді мова йтиме про виховання мо
лоді в школі, стахановський рух і соціалістич
не змагання. Думаю, що по другому питанню 
тобі буде що розповісти делегатам.

...Десятий з’їзд комсомолу республіки про
ходив у Київському театрі опери та балету 
імені Шевченка. Коли головуючий оголосив, що 
слово надається комбай
неру з берегів Синюхи, 
дівчина відчула, що не- 
може підвестися з кріс
ла. Друзі тихо підбадьо
рювали:

— Сміливіше. Всі туг 
однакові.

1 вона пішла до трибу
ни. Розповіла про своє

Додому поверталась на крилах Потім теплі 
зустрічі земляків, розповіді про з їзд, нових 
знайомих. Цим жили в бригаді майже рік. В 
ті дні Марія Кортішко теж захотіла стати ком
байнером.

— Будь ласка. — мовила Катерина, — пере
ходь помічницею.

І допомогла дівчині освоїти машину. А 
скільки планів було в дівчат!

Та не вдалося їм усім здійснитись. Через 
три роки почалась війна. Механізатори разом 
з технікою вирушили на схід. Спершу все бу
ло гаразд. Але гітлерівські танки просувалися 
швидше тракторів. У селі Водяному, що біля 
Компапіївкп, наздогнав ворог. Мельниченко 
разом з друзями познімала з машин головні 
вузли, закопала їх. Самі поодинці розбрелися 
по селах. Катя повернулась у Калииболот.

Довгенько ховалась, бо поліцаї нишпорили 
по всіх закутках. Шукали комсомольців, кому
ністів. Та й підпільники ще мовчали. А коли за
явили про себе, селяни вже знали, кому що ро
бити.

В 1943 році в селах появилась листівка. В 
пій заклик ховати від фашистів хліб. Ожив у 
ті дні комбайн Катерини Мельниченко. Вдень 
молотила, а вночі разом з іншими жінками 
клунками розносили по вишняках зерно. Ризи
кували. Та вже зупнну ие було. Люди вірили 
в перемогу. До того ж, у Петра Стримецького 
в грубці знаходився радіоприймач. Хлібороби 
знали всю правду про події на фронтах. Тоді 
Катя запропонувала ховати пальне. Разом з 
Олексієм Осадчим та Степаном Марченком 
закопали 15 бочок бензину.

...На початку 1944 року Калииболот звіль
нили радянські війська. В селі зупинилась 
якась автоколона. Молодий офіцер нервував.

— Можна б далі йти, а цистерн й досі немає.
— Допомогти? — кинула посмішку Мельни

ченко.
— Зараз не до жартів.
Катя показала лейтенантові схованку. Через 

годину бійці вирушили далі. Молодий офіцер 
довго махав кашкетом стрункій дівчині, що 
стояла па пагорбі, дякуючи їй за допомогу.

Залишився бензин і для тракторів.

Познайомилися ми з Катериною Василівною 
Мельниченко недавно. Зустрілись на радіовуз
лі де вона зараз працює. Показала мені листа 
з Києва від доньки, де дівчина навчається в 
інституті. Тамара писала, що кінчає складати 
екзамени за перший курс...

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара».

Новоархангельський район.
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ДІАЛОГ 
ЧЕРЕЗ 
СТО РОКІВ

Цей діалог я почув зовсім 
недавно, на екзаменах філо
логічного факультету. ь<ісі' 
дува.ів двоє людей 00-х Р<>- 
кіз — далеких вО-Х років де- > 
п’ятнадцятого століття і J 
GO-Х років століття ниніш
нього. Бесідували студентка 
і відомий критик, філософ 
і публіцист. Точніше. відпо
відала третьокурсниця Лю
ба Хазрсіїкова на питання 
білета про творчість Дмитра 
Івановича Писарева. Це бу
ло зовсім недавно, напередо
дні сторіччя з дня його 
смерті.

Люба Хаоренкова щось 
швиденько черкала на арку
шах з учнівського зошита, 
закусивши губу, щось при
гадувала і знову швидко за
писувала.

Зрозуміло, що про сучас
ника Герцена і Огарьова, 
Черни шевської о І Добролю
бова. про молодого росій
сько.« просвітителя, репо- 
люціонера-демократа. літе
ратурного критика і публі
циста Д. і. Писарєва мож
на розповідати годинами. 
Хоч життя йою було недов
гим (1840—1868), але сповне
не творчих пошуків. А про 
цс не скажеш в двох сло
вах.

З .молоди': років Д. і Пи
сарев зв’язав свою долю з 
революційним рухом свого 
часу. Це йому належить 
авторство революційної про
кламації на »ахнет Терпена. 
Це його, 22-річного літера
тора, аизнаю'.'іі небезпечним 
для себе, царизм тримав в 
одиночці Пегропавлівської 
кріпості.

Студентка вірно називав 
дати життя і праці Пнсарє- а 
ва. Та це ще не діалог, діа- ■ 
лог починається тоді, як во- g 
на розповідає про філософ
ський матеріалізм Писарєва. л 
Вона не просто констатує 
обмеженість матеріалізму

До 100-річчя 
від дня смерті 
Д. І. Писарєва
Писарєва (ця обмеженість 
позначилася в тому, іцо в 
початковий період своєї пуб
ліцистичної 
не був вільний 
вульгарних 
не просто ._____ .....
слабість теорії пізнання Пи
сарєва (слабість ця була п 
тому, що він розглядав 
знання людини у відриві під 
умов матеріального 
суспільства), а немов 
мізує з Писарєвим, 
переконати його самого.

Коли йде мопа про погля
ди Писарєва па систему ви
ховання, то майбутній педа
гог і великий критик стають 
на кілька хвилин співбесід
никами - однодумцями.
_ Педагогічні питання для 

для інших 
демократів, 
політнчни-

діяльності він 
під вплину 

матеріалістів), 
розповідає про

жит-я 
поле- 

прагне

Ше недавно тут колосилась пшениця, А нині на ділянку виїхав комсомолець 
Іван Правдицький. Він готує площу під майбутній урожай. Секретар переоргані
зації артілі імені Комінтерну Ф. М. Шаров, якого ви бачите на цьому знімку, 
задоволений роботою молодого орача.

Фото В. Сусленка.

вартий внадад^^кь 
тнту^адського педіно

Педагогічні 
Писарєва, як і 
революційних 
були питаннями 
ми.

Д. І. Писарєв 
створення такої системи ви- 1 
ховання, яка б забезпечила І 
гармонійний розвиток духов- І 
них і фізичних сил людини. І 
Людина майбутнього повни- І 
на уміти займатись як розу- І 
мовою, так І фізичною пра- І 
цею: «Тільки такі люди, які І 
уміють н один і той же час І 
працювати і думати, вияв-1 
ляться здібними розв’язати І 
питання про розумну органі- І 
зацію праці...».

Він вимагав широкої нау*1 
кової освіти І розглядав її, І 
як необхідну умову мораль- І 
ного зростання і громадян-1 
ського виховання людини. В 1 
статті «Школа, і життя» він І 
даа блискучу характеристи-1 
ку значення загальної осві-1 
ти, яка за його словами, І 
«вносить в наше особисте І 
життя всю велич і ВСЮ чне-1 
тоту тих непереможних і не-1 
вичерпних ідей, 33 втілення І 
І здійснення яких борються, І 

і помирають І

прагнув до

здійснення яких борються, І 
™п?Яі<Діак>ть * помирають! 

3 наш,нх Сучасників». І 
Звальна освіта повинна бу-1 
освітиРСпУМовок> спеціальної І 
освіти, в статті «Наша уві-1 
сТвСНтЄТСЬКа наУка» він ’пн-1 
віт» хороша загальна ос-1 

а допоможе людині вн-1 
собі професію.

сап₽па поглядів Д. І. Пн- 
а виховання І осві- янам^в спївзвучиа нашим 

Міг п\.,.Якщо, ВІН и сиі1і час 
нійннй пп,?Р ЯТН про гармо
ні тьний₽піґ,іТОК люДнни, про 
нахкоп^' в,’бір професії, про 
поо чп’п-, організацію праці, 
нею п’ЗОК «авчання з пра- 
ве^кл-Рг внх°оання «героїв 

”1'?1 б°Р°тьби». про рівно-! 
чої ^СвТіти ж1ночої ’ ‘«о-тові-

ПисапєпяЬКІЙ дійс«ості. Ідеї 
“нсарєпа непомітно для 
нами зИ^„Ж”Вуть разом ’ 

Волику сУчасністю. і
щит .її /^РатУРну спад- 
ські ’ яич» *’ п,,саРсва радян- 
?»о оиїм^’ ЗНають- правиль- 
сво-оют. »ТЬ' критично за- 

йбоке СЄ КОР"СПЄ і Г.1И-
| • що 6 в його праЦях<

повинна бу-



Людмила Коврша

Олексій Гли бенко

ШІСТЬ 
Сло- 
дали 
місті

ЯТРДНЬ
(Закінчення. Початок 

на 1-й crop.).
фестиваль молоді і сту
дентів. І поїздка до Чехо- 
словаччини в дні україн
сько-радянської дружби 
стала для ятранців немов 
би генеральною репети
цією до виступу на все
світньому форумі.

Хореографічна мініатю
ра «Три діди» і лірична 
українська «Полька-коха- 
ночка», український лірич
ний хоровод «Рушничок» 
і словацький народний 
танець «Чокаш-Чардаш», 
«Ятранські весняні ігри» 
і «Новорічні колядки», 
«Плотогони» і «Півник» не 
могли не схвилювати й 
найбільш вибагливих гля
дачів. І вони схвилювали.

Та про це, про вражен
ня від поїздки в Чехосло- 
ваччину, слово самим 
ятранцям.

Іван ДЕМИДЕНКО, кон
цертмейстер:

— За двадцять 
днів ми побували в 
ваччині, Моравії, 
20 концертів. В
Стражніці взяли участь в 
міжнародному фестивалі 
фольклорного танцю ра
зом з колективами Болга
рії, Польщі, Югославії та 
інших країн. Там виступа
ли лише з чотирма номе
рами — «Вступний», «Ко
лядки», «Ятранські весня
ні ігри», лауреат Всесоюз
ного конкурсу музикан- 
тів-виконавців Василь По- 
падюк виконав фантазії 
на тему українських на
родних мелодій для со
пілки з оркестром.

Всі ці виступи пройшли 
з успіхом. Та коли по за
кінченні «Ігор» кількати- 
сячний зал видихнув «біс» 
і зааплодував, то й ми, 
звиклі до шумних прийо
мів, були здивовані.

Олексій ГЛИБЕНКО:
— В Свідніку на фести

валі українського мис
тецтва прийом був теж 
чудовий. Вже не було си
ли відповідати на 
«біс».

А ще запам'яталися 
сіди з людьми, теплота їх 
ставлення. Наш шофер 
Франтішек, коли прощав
ся перед від'їздом, навіть 
заплакав. Уявляєте: чоло
вік плаче. Таке при про

Фото В. Ковпака,
всі

бе-

‘ A>/.V.-ZV . -г

Валя Вербова

Анатолій Савраиов

щанні буває тільки тоді, 
коли велике серце і ВЄ’ 
ликі почуття.

Анатолій САВРАНОВ:
— В одному з коопера

тивів ми дали десять но
мерів, і майже кожний на 
вимогу глядачів доводи
лося повторювати по два- 
три рази. А після концер
ту ми стали й співаками; 
це тоді, як присутні за
тягнули російською мо
вою «Катюшу» і «Подч 
московные вечера», 

лова кооперативу това
риш Мороз (до речі, він 
має 18 урядових наго
род, в тому числі й Пар
тизанську зірку Єгорова), 
розповів нам багато ці
кавого про те, як він і 
його співвітчизники бо
ролися з фашизмом у 
роки війни, як зараз бу
дують соціалізм. Щиро 
так розповідав, що мені 
навіть здалося, що я вдо
ма, слухаю батька.
Алла САНДУЛ:

— Три дні ми були 
тями танцювального 
лективу «Олшава» 
Угерському Броді. Це бу
ли дні задушевних бе
сід, дні, коли ми радува
ли один одного танками, 
піснею. Найчастіше зри
нали «Там, де Ятрань 
круто в’ється», «Реве та 
стогне Дніпр широкий», 
«Катюша», «Подмосков
ные вечера». В гостях у 
«Олшави» були митці й з 
Голландії. Так що виходи
ло своєрідне тріо.

♦ * *
Привітна Чехословаччи- 

на вже тільки спогад. А 
попереду — Болгарія, 
зустрічі з молоддю різ
них країн на фестивалі в 
Софії. Літак чекає. Ос
танні слова побажання. 
Останні інтерв’ю.

— З чим на фестиваль 
відбуваєте? —- запитую 

художнього керівника 
танців ансамблю «Ятрань» 
Анатолія Михайловича 
Кривохижу.

— Основні номери — 
це гуцульський танок 
«Півторак», український 
народний «Гопак», «Поль
ка», російський «Півник»,

Чорноока Люда Коври- 
га на те ж питання:

— Відбуваємо з однією 
думкою: виступити вдало,

— І знайомих якби зу
стріти, їх у нас чимало на 

різних континентах, 
Валя Вербова каже.

А Таня■ Мерненко у 
відповідь підняла фото
апарат, мовляв, і на плів
ку щирі зустрічі зафік
сую,

Піднято трап. Ворухну
лися гвинти і нараз зли
лися в прозорі кола. Лі
так здригнувся, а незаба
ром уже став крапкою в 
синьому небі...

в. цвях.

Кожний танок ятранців— 
це досконала хореографія- 
на картинка. Ця доскона
лість досягається в повсяк
денній праці. На верхньому 
знімку якраз і зафіксовано 
робочий момент — репети
цію ансамблю перед від'їз
дом на фестиваль.

На двох фото нижче ви 
бачите фрагменти з виступів 
ятранців.

Внизу — оркестр ансамб-

о
й О
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ЦЕ
ЦІКАВО

ЕЛЕКТРОННА 
МАШИНА ГРАЄ 

ПОЛОНЕЗ

В залі обчислюваль
ного центру Херсонсько
го текстильного комбіна
ту звучить мелодія поло
неза Огіиського. Але ні 
радіоприймача, ні магні
тофона ви тут не побачи
те. Грає сама електрон
но-обчислювальна маши
на «Мінськ-22».

З перших днів експлуа
тації ЕОМ показала се
бе надійним помічником 
у керуванні підприємст
вом. Крім своїх блиску
чих математичних і ло
гічних «здібностей», 
електронно - об Ч 1! С Л !О- 
вальна машина відзна
чається ще і вмінням му
зичити. В її репертуарі 
полонез Огіиського, тво
ри Чайковського, Рим
ського - Корсакова і на
віть «Яблучко». А кон
церти кібернетичного «ви
конавця» можна почути, 
коли проводиться про

філактика і налагоджен
ня «Мінська-22».

Певнс-ю 
команд, 
них на 
вдалося 
звучати 
наявностях напівпровід
никові радіолампи ма
шини, перетворивши її 
тим самим з лічильно- 
математичної ще і в му
зичну.

в

смете М О 10 
запрограмова- 
перфострічках, 

«примусити• 
потрібних то-

ЧАПЛИНЕ ЦАРСТВО
Чернігівські орнітологи 

зафіксували помітне 
збільшення поголів’я сі
рих чапель. Посприяло 
птахам Київське морс, 
на березі якого створено 
спеціальний заповідник. 
Колонія чапель «обжи
ла» столітні сосни. На 
верхів’ях високих дерев 
густо темніють гнізда. 
Липневими ранками пта
шиний гамір звідси ко
титься луною за кілька 
кілометрів: вивівся мо
лодняк, якому «батьки» 
ледь встигають 
поживу.

Сірі чаплі — один 
семи родів цих 
що живуть на Україні.

(РАТАУ).

носити

з 
птахів,

ДЕРЗАЙ, спортивна 
ЮНІСТЬ!

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА ВІДКРИТТЮ 

І ВСЕСОЮЗНИХ ЮНАЦЬКИХ 
СПОРТИВНИХ ІГОР

Протягом двох тижнів столиця 
раїнп буде рідним домом майже 
п’яти тисяч юних спортсменів, 
з’їхалисп сюди з братніх союзних 
республік та міст Москви і Ленін
града. Вони візьмуть участь у 1 Все
союзних юнацьких спортивних іграх, 
що розпочалися тут 13 липня. їх уро
чисте відкриття відбудеться 17 липня 
на київському Центральному стадіо
ні.

Про не повідомив па прес-конфе
ренції, присвяченій цій події, голов
ний суддя змагань двічі Герой Ра
дянського Союзу О. Ф. Федоров.

Він підкреслив, зокрема, що ці зма
гання стануть традиційними. Зма
гання в Києві відбудуться з тринад-

ДЕ ТВОЇ 
КОРОЛІ, 
КОРОЛЕВО?

Ук-
ДЛЯ 
які

цятп видів спорту — акробатики, бад- 
мштопа, боксу, самбо, вільної бороть
би, велоспорту (шосе), художньої 
гімнастики, легкої атлетики, гайбела, 
стрибків у воду, сучасного п’ятибор
ства, настільного тенісе, фехтування.

13 липня, того дня, коли в бороть
бу в столиці України вступили тені
систи, в Дніпропетровську визначив
ся чемпіон ігор і команда-перемож
ниця змагань з шахів. А в Донецьку, 
де проходили змагання борців кла
сичного стилю, перше місце зайняла 
збірна Російської Федерації. Спорт
смени України стали тут другими. 21 
липня в шахтарській столиці визнача
ться призери змагань з веслування на 
байдарках і каное. За день до цього

у Львові розіграють свою першість 
стрільці.

В складі суддівських бригад 1 Все
союзних юнацьких спортивних ігор 
690 арбітрів всесоюзної і республі
канської категорій, а також 100 юних 
суддів — учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл.

Загальнокомандна першість на іг
рах визначатиметься за найбільшою 
сумою очок у 10 видах з 17, причо-/ 
му легка атлетика — обов’язковий 
заліковий вид для всіх команд. Збір
ні колективи, які займуть три пер
ших призових місця в комплексному 
заліку, нагороджуються перехідними 
призами і дипломами Центральної ра
ди Союзу спортивних товариств і ор
ганізацій СРСР.

І Всесоюзні юнацькі спортивні ігри, 
присвячені 50-річчю ленінського ком
сомолу, мають виявити гідну зміну 
провідним радянським спортсменам, 
сказав на закінчення О. Ф. Федоров, 
сприяти зростанню таланту наших об
дарованих юних атлетів для попов
нення рядів радянської олімпійської 
збірної.

О. Ф. Федоров відповів на запиган
ця журналістів.

ФУТБОЛ

(РАТЛУ).

Два дні в Кіровограді на ста
діоні «Зірка» проходила осо
бисто-командна першість облас
ті з легкої атлетики. Хоч ре
зультати цих змагань дешо кра
щі від минулорічних, показа
них на особистій першості об
ласті, все ж вони не порадупа-

ли. «Королева спорту», як та 
дівчина, що вже давно на ви
данні, ніяк не може в області 
привернути увагу добрих рица
рів, які б принесли їй честь 1 на 
республіканській арені. Біль
шість результатів можна сфор
мулювати так: вище II розря
ду, близько 1 розряду. Такі по
казники у студента факультету 
фізвнховапня Володимира Нсс- 
терчука в бііу на 200 м, у аван- 
гардївців Миколи Баранця (біг 
на 800 м) і Миколи Жерсбптьс- 
ва (біг на 5 тис. м), у Володи
мира Іванця (біг на 400 м) і 
Віри Пилипенко (1500 м).

На цих змаганнях було вста
новлено два рекорди області. 
Першим цс зробив випускник 
факультету фізвнховапня Ва
силь Стецюк. 195 см у висоту, 
які він подолав, — цс вище f 
нормативу І розряду.

Ще один рекорд області вста
новила авангардівка з Олек
сандрії Віра Пилипенко. 1500 
метрів вона пробігла за 5 хв. 0,3 
сек., що на 0,3 секунди нижче 
нормативу 1 розряду.

Багатоборство — один з най
цікавіших видів легкої атлети
ки. Тут переможцем із сумою 
очок 5815 вийшов студент II 
курсу факультету фізвнховапня 
Володимир Скиба.

Низькі ’ результати показали 
дівчата в бігу на 100 метрів, u 
стрибках у довжину і висоту. 
Тут переможці не піднялись ви
ще норми 111 розряду, хоч У 
дівчат теж є непогані результа
ти. Па 809 .метрах лідирувала 
авангардівка Таня Даниленко. 
Жанна Богояп.тенська із Олек

сандрії послала диск на 41 м08 
см. Цс норма 1 спортивного роз
раду. Перше місце у п'ятибор
стві серед дівчат виборола 
Ольга Сидоренко.

Цс була міжвідомча першість,

та навряд чи можна її так на
звати. Адже в основному на 
змаганнях було представлено 
два товариства — «Авангард» і 
«Буревісник». Від «Спартака» і 
«Колгоспника» виступало лише 
кілька спортсменів. В гонитві за 
очками керівники «Авангарду» 
перед самими змаганнями 
укомплектували команду бага- 
тоборців. Так, замість того, шоб 
кандидату в майстри спорту 
Сергенчуку виступати в бігу на 
середні дистанції, а Орленку— 
на короткі, вони взяли участь в 
десятиборстві. Так, звичайно, 
високих результатів не пока
жеш.

І. ПАВЛІОКЕВИЧ, 
головний суддя змагань.

„Зірка" 
відігрується

Хоч у матчі з «Ростсіль- 
машем», який проходив у 
Росто«І-на-Дону, перевага 
була на боці футболістів кі
ровоградської «Зірки», 
всо ж, як це часто буває, 
перший юл влетів у їх во
рота. Та через деякий час 
Віктор Ступак установко 
рівновагу.

Знову епізодичний про
рив гостей, І рахунок стпе 
на їх користь. Незадовго до 
фінального свистка Віктор 
Квасов точно посилає м’яч 
у ворота ростовчан. Так 
унічию (7:2) І закінчився цей 
матч.

У дублерів перемогли гос
подарі поля — 2:1.

Сенсацією цього туру бу
ла поразка лідера другої 
підгрупи другої групи кла
су «А» миколаївського «Суд
нобудівника». Він програв у 
Харкові «Металісту» 1:2.

Футболісти дніпропетров
ського «Дніпра», виступаю
чи у Куйбишеві проти «Ме
талурга», який займає ос
таннє місце в другій піді ру
ні, також залишили поле 
переможеними (0:1). Зате 
дніпропстровці виграли (3:2) 
матч у Краснодарської «Ку
бані», пропущений у попе
редніх турах.

Останні дві зустрічі пер
шого кола кіровоградці про
ведуть також на виїзді. 
Сьогодні вони грають з ли- 
пецьким «Металургом», а 20 
липня — з харківським «Ме
талістом».

На фото: фінішує переможець 
забігу па 5 тисяч метрів аван- 
гардівець з Олександрії Микола 
Жсребятьсв.

Фото П. Хмури.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 17 липня. Перша 

програма. 11.00 — «Мар'яна із 
Гранади». Телевізійний фільм, 
(Кіровоград). 11.35 — «Постріл». 
Художній фільм. (Кіровоград). 
17 15 — Концерт симфонічної 
музики. (К). 17.45 — Літератур
ний театр. До 75-річчя з дня 
народження В. Махновського. 
Передача перша. «Маяковськнй 
напередодні 17-го». Композиція 
за ранніми творами поета. 
(Вільнюс). 18.30 — Відкриття 
перших Всесоюзних змагань 
юнацьких спортивних ігор на 
чесгь 50-річчя ВЛКСМ. (К). 
19.03 — Кіровоградські вісті. 
(Кіровоград). 19.15 — «Постріл». 
Художній фільм. (Кіровоград). 
20.30 — Інформпрограма «Час». 
(К). 21.15 — Я. Толстой. «Власті, 
тьмьі». Вистава Пензенського 
державного російського театру 
драми ім. А. Луначарського.

ЧЕТВЕР, 18 липня. Перша 
програма. 16.43 — «Земле рідна 
моя». (Одеса). 17.15 — Щоден
ник перших Всесоюзних змагань
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КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
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ДЕННЕ НЛВЧЛІІНЯ
Факультет сільськогосподарського ма

шинобудування з таких спеціальностей;
сільськогосподарські машини; 
організація 1 технологія ремонту ма

шин.
Мехачіко-металуртііініїй факультет з 

спеціальностей:
технологія машинобудування, метало

різальні верстати та устаткування;
машпвн і тсхиологія обробки -леталіа 

тиском.
ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
сільськогосподарські машини; 
технологія машинобудуїиннія, метало

різальні верстати та інструменти;
машини і технологія ливарного вироб

ництва;
машини 1 технологія обробка металів 

тиском.
Загальнотсхнічний факультет (гі, що 

проживають у Кіровограді, навчаються на 
вечірньому відділенні, іногородні — па 
заочному) на спеціальності:

розробка родовищ корисних копалин; 
енергетика;
металургія;
машинобудування і приладобудування; 
електронна техніка, слектроприладоб/- 

дунаннн та лвгомаїпка;
радіотехніка І зв'язок;
хімічна технологія;

технологія харчових продуктів; 
технологія товарів широкого вжитку; 
будівництво;
транспорт;
економіка.
Креміесівськнй загальнотсхнічний фа

культет—на такі ж спеціальності, як і в 
Кіровограді, крім спеціальностей «Роз
робка родовищ корисних копалин», «Ма
шинобудування і приладобудування» та 
«To.xh-j.toiія харчових продуктів».

Вечірнє відділення (м. Крсмгсс) — на 
спеціальності:

технологія машніїобудуваїшя, метало
різальні верстати та інструмент;

Прийом заяв до 31 липня.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 

серпня (денне навчання); на вечірні і за- 
гальпогехпічн) факультети — з 15 до 26 
липня та з 7 по 18 серпня.

11а денне, вечірнє відділення та за- 
гальиотехпічпнй факультет (па спеціаль
ності: розробка родопиіц корисних ко
палин; енергетика; машинобудування гз 
приладобудування; електронна техніка; 
електроприладобудув’ания та автоматика; 
радіотехніка і зв’язок; будівництво, тран
спорт; економіка) складаються екзамени

з математики (письмово й усно), фізики 
(усно), української чи російської літера
тури (письмово).

На решту груп спеціальностей загаль- 
потехнічиого факультету складаються 
екзамени з хімії (усно), математики (ус
но), фізики (усно), української чи росій
ської літератури (письмово).

При вступі до інституту подаються та
кі документи: заява па ім’я ректора (на 
бланку інституту), свідоцтво про освіту, 
витяг з трудової ЧІІ колгоспної книжки, 
характеристика для вступу у вуз, підпи
сана керівником підприємства, установі!, 
школи чи колгоспу, довідка про стан 
здоров'я (ф. № 286), 4 фбТокпрткіі
(3.x 1 см).

Учасники Великої Вітчизняної війни до
дають і довідку з військкомату про 
участь у Вітчизняній війні.

Паспорт, військовий квиток чи припис
не свідоцтво пред’являються особисто.

Приймальна комісія (кімната A« 23G) 
працює з 9 00 до 19.00 щоденно (крім на
ділі).

АДРЕСА ІНСТИТУТУ: м. Кіровоград-2, 
пул. Орджонікідзс, 5. Гслсфоіі 2-81-00? 
Адреса Кремгссінського загяльнотехні.чпо- 
то факультету: м. Крсмісс Кіровоград
ської обласіі, вул. Дніпровська, 15. Теле
фон 71-94. '

РЕКТОРАТ.

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

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКІМУ 
г. Кнропоград.

юнацьких спортивних ігор на 
честь 50-річчя ВЛКСМ. (К). 
17.45 — «Подвиг». Телсальма- 
пах. (М). 18.15 — «Відроджен
ня». Телевізійний фільм.' (Кіро
воград). 18.30 — «Загибель Пуш
кіна». Документальний фільм. 
(Кіровоград). 19.30 — Першість 
СРСР з футбола. «Динамо» 
(Київ) — «Торпедо» (Кутаїсі). 
(К). В перериі — телсвісті. 21.15 
— «Таланти твої, Україно». Від
криття телевізійного народного 
театру Донецької області. (До
нецьк). 22.00 — Кличуть дороги 
дальні. Тут. цстськіїй альманах.’ 
(М).

ШЛЕ» ЙТЬ>~.УшТЙИН

(М).

Т. в. о. редактора ІО. МОЇ ОРНИЙ.

КРАМАТОРСЬКИЙ
МДУСТРВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ПА 1968 - 69 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

технологія машинобудування, металорізальні перетяти та 
інструменти;

машини і технологія обробки металів тиском;

ливарне виробництво чорних І кольорових металів;

устаткування і технологія зварювального виробництва- (ав
томати тація зварювального виробництва);

автоматизація і комплексна механізацій машинобудівної 
промисловості.

Документи приймаються до 31 лииіиі 1968 року,

До заяви про вступ додаються такі документи: свідоцтво 
про освіту, харакгсристика-рскомепдація для вступу у вуз, 
довідка про стан здоров'я (ф. 286), 4 фотокартки (3.\4 см),
виписка з трудової чи колгоспної книжки; паспорт та вій
ськовий квиток пред’являються особисто.

Вступи) екзамени проводяться з 1 по 20 сірніг.і з таких 
дисциплін: Математики (письмово і) усно), фізики (усно), ук
раїнської чн російської літератури (письмово),

Ті, що вступають на спеціальності < ” 
чорних і кольорових металів», «Обробка металів 
крім вказаних дисциплін, здають екзамени а хімії 
математики (усно).

АДРЕСА ІНСТИТУТУ: м. Краматорськ-1(1, пул. 
ва’ 741 РЕКТОРАТ.

«Ливарие і пробиицтво 
тиском», 
(усно) і
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