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Вчора відбулося засідання, обласної 
комісії по трудовлаштуванню моло
ді. Присутні ознайомилися із станом 
підготовки підприємств, будов, орга
нізацій, колгоспів та радгоспів До
линського району, м. Знам’янки, 
тресту «Кіровоградпромбуд» до при
йому на роботу випускників загаль
ноосвітніх шкіл. Відзначалася непога-

на підготовка в радгоспі імені Карла 
Маркса Долинського району, локо
мотивному і вагонному депо ст. Зна
м’янки, а також у будівельному уп
равлінні № 1 «Кіровоградпромбуд».

Хоч у згаданих районах деякі під
приємства, колгоспи та організації 
по-справжньому уболівають за вчо
рашнього випускника, це — не заслу-
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ЗМАГАННЯ
МОЛОДИХ ЖЕНЦІВ

га районних комісій по трудовлашту- 
ванню. Вони майже зовсім випустили 
з поля зору стан готовності підпри
ємств до прийому на роботу випуск
ників, не приділяють належної уваги 
проведенню урочистих посвячень 
юнаків і дівчат у молоді робітники, 
врученню трудових книжок, першої 
заробітної плати тощо.

З метою більш широкого залучення комсомольців 
і молоді до збирання врожаю колосових, високопро
дуктивного використання техніки бюро обкому комсо
молу разом з обласним управлінням сільського гос
подарства га правлінням науково-технічного това
риства сільського господарства зобов’язало міськко
ми, райкоми ЛКСМУ, первинні комсомольські орга
нізації підняти на ще вищий рівень змагання серед 
комсомольсько-молодіжних колективів збиральних 
агрегатів, окремих молодих механізаторів, всіх юна
ків та дівчат колгоспів та радгоспів, відділень та 
об’єднань «Сільгосптехніки:, автогосподарстп, хлібо
приймальних пунктів.

Оголошено конкурс на кращого молодого комбай
нера області. В ньому можуть взяти участь всі моло
ді комбайнери, комсомольсько-молодіжні екіпажі. 
Переможцями стануть ті, хто збере врожай на най
більшій площі і матиме найвищий намолот зерна. 
Кращий молодий комбайнер області — переможець 
конкурсу — буде занесений до Книги пошани облас
ної комсомольської організації, отримає цінний пода
рунок — транзисторний радіоприймач. А члени його 
екіпажу будуть нагороджені Почесними грамотами 
обкому ЛКСМУ і премійовані іменними наручними 
годинниками.

Інші молоді комбайнери — кращі в кожному райо
ні — нагороджуються Почесною грамотою обкому 
ЛКСМУ і преміюються цінними подарунками.

Комітети комсомолу мають уміло використовувати 
засоби магеріальпого і морального заохочення,

Па місцях міськкомам, райкомам ЛКСМУ, район
ним виробничим управлінням сільського господар
ства рекомендовано провести районні конкурси па 
кращого .молодого комбайнера.

Комітети комсомолу колгоспів і радгоспів, райкоми 
ЛКСМУ мають постійно надавати практичну допо
могу партійним та господарським органам, спеціаліс
там в правильній розстановці молоді на жнивному 
полі, вони повніші сприяти зміцненню трудової дис
ципліни, впровадженню прогресивної організації 
праці в період жнив, забезпеченню двозмінної робо
ти збиральних агрегатів, перевезенню зерна від ком
байнів на токи, приймальні пункти.

Нині мають підвищити свою активність молоді 
культармійці. Разом 3 цими активістами райкоми 
ЛКСМУ, комітети комсомолу колгоспів та радгоспів 
покликані створити хороші культурно-побутові умови 
для хліборобів, які збирають урожай, обладнати в 
полі, па токах, польових станах тракторних бригад 
червоні кутки, агітмайданчнки.

В дорогу сьогодні мають вирушити затони «Комсо
мольського прожектора». Організовуючи рейди, моло
ді дозорці повинні слідкувати за якістю збирання, пе
ревезення та збереження врожаю. До участі в охоро
ні врожаю зернових та здійснення контролю за хо
дом збиральних робіт комітетам комсомолу рекомен
довано залучати комсомольців та молодь, піонерів та 
школярів створювати на кожній виробничій ділянці 
контрольні пости, оперативні групи КП. Всі зусилля 
молодих дозорців слід спрямувати на боротьбу з 
втратами та розбазарюванням зерна.

В тебе екзамен, молодий хліборобе. Скласти його 
на відмінно — твій обов'язок перед святом — 50-річ- 
чям ВЛКСМ.

• ДЛЯ ЮВІЛЕЙНОГО ГОСТИНЦЯ

НАЙКРАЩИМ муляр

Комапда-переможець молоді мулярц будівельного 
управління № 2.

вже проводились В 
що дають вони мо
до керуючого трсс-

килим стадіону, —
Ко

СУБОТНІЙ ранок грався білими хмарками. Ні 
проспекті 50-річчя Жовтня, неподалік під ма

газину «Світлячок», збираються люди. То трч 
команди під трьох будівельних управлінь тресту 
«Кіровоградпромбуд». О десятій годині вони ши
куються напроти суддівського столу. Голова оргко
мітету секретар комітету комсомолу тресту Леонід 
Балюк приймає рапорти секретарів комсомоль
ських бюро управлінь про готовність колективів 
до змагань. Доповідає про це головному арбітру, 
керуючому трестом В І. Мірошниченку.

Четвертий поверх споруджуваного будинку роз
цвів різнобарвними сорочками. Задзвеніли кель- 
мн. Тридцять кращих молодих спеціалістів поча
ли мірятися вмінням І кмітливістю. Кожному тре
ба покласти 500 цеглин.

Такі змагання на честь 50-річчя Ленінського комсомолу 
управліннях. Зараз — трестівські. Яка ж користь від них, 
лодим будівельникам? З цими запитаннями я й підійшов 
том тов. Мірошниченка.

— Уявіть собі, що цс не будівельний об’єкт, а зелений _____
почав Володи.•'ііір Ілліч. — На ньому вишикувались десятки спортсменів, 
жси в напруженні, кожен готовий викласти, на що тільки здатний. Так і тут. 
Безумовно, насамперед зараховується якість, але й швидкість береться до 
уваги. А вона не в кожного однакова. Все залежить від практики, кмітливос
ті. Ці змагання п дають можливість виявити кращих, узагальнити їх досвід і 
запровадити серед всіх мулярів.

Там, на горі, де дзвенять кельмн, хтось порушив правила змагань. Головний 
арбітр дав знак лінійному судді: мовляв^ пильнуй, а сам продовжує:

— Вже після змагань в управліннях почали створювати школи передового 
досвіду бригадирів. Так, наприклад, кращий бригадир другого будівельного 
управління Микола Дудник певний час попрацював у колективі третього управ
ління. Гениадій Гвоздьов замість нього прийшов у БУ-2. В кожного були свої 
«секрети». Тепер ними володіють обидва колективи. Набагато підвищилась 
продуктивність праці.

А тим часом мулярн вже клали останню цеглу. Судді перевіряють зроблене. 
Знову команди шикуються. Грає музика. Через кілька хвилин зачитується 

суддівський протокол.
Командну першість здобули мулярн другого управління, 

впоралися з кладкою, не поступились і якістю роботи. 
віх їм вручають кубок переможців. В особистому 
заліку перше місце здобув Микола Ковалншнн з 
будуправління № 2. Він разом з помічником Ана
толієм Лопатюком виконав норму за одну годину 
шістнадцять хвилин. На другому місці представ
ник першого будівельного управління Євген По- 
лунчнков, на третьому — Валерій Мороз з другого 
управління. їм вручаються призи, грамоти.

Приз за найкращу якість роботи завоювала 
муляр третього управління Люда Кравченко. Се
ред наймолодших учасників змагання кращою ви
явилась вісімнадцятирічна Валя Балєва.

Отримала приз і крановщица Галя Полтавська, 
Всі учасники змагань задоволені її допомогою.

Крім пам’ятних подарунків, грамот і подяк ор
ганізатори змагань підготували молодим буді
вельникам ще кілька сюрпризів. Марію Кобнлиць- 
ку і Василя Мошака нагороджено путівками длч 
поїздки на ВДНГ, а Поліну Ясінську — путівкою 
до Києва.

Та, мабуть, найбільшу радість суботній день 
приніс Людмилі Кравченко, Валентині Балевій і 
Василеві Сороці. їм тут же на урочистій лінійці 
вручено посвідчення мулярів четвертого розряду. 
До цього вони мали третій розряд.

Конкурс муляріи па честь ювілею ВЛКСМ дав 
хороший поштовх и роботі будівельників. Я був 
свідком неприхованих заздрощів старших спеціа
лістів. Як справжні болільники слідкували вони 
за майстерністю своїх молодих колег, бентежи
лись за пеедачі І жалкували, що їх вік не дозво
ляє стати поряд.

Були й недоліки. Ось один з них. Крім швид
кості і якості в роботі, оргкомітет оголосив призи 
за організованість і форму команд. Мулярн враху
вали й це. Готувались. Особливо красива форма 
була в юнаків та дівчат першого управління.

Будівельники другого будівельного управління 
відзначились організованістю.

Судді ж чомусь про це навіть не згадали, коли 
підводили підсумки.

І все ж, незважаючи на окремі недоречності, 
конкурс пройшов добре. Частіше б так.

О. ЛАДАН.
м. Кіровоград.

Воші найшвидше 
Під оплески прнсут-

БАЛЄВА отримала 
приз наймолодшого учасни
ка змаїань.

Марії КОБИЛЯЦЬКІП з БУ-1 щойно вручили нагоро
ду — путівку на ВДНГ,

Фото В. КОВПАКА.
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їх п’ятеро: голови колгоспів/ 
комсомольський працівник і ві
сімнадцятирічний хлопець — 
вчорашній випускник серед
ньої школи. Погляд наймолод
шого вогнистий, дещо збенте
жений.

— Я не розумію, чого мене 
осуджують, — це він до кол
госпних керівників. — їду я з 
села. Може, стану машиністом 
тепловоза, а, може, в інститут 
поступлю...

— От бачиш: ти ще досі не 
визначив, ким тобі бути. І в 
селі не хочеш залишатись. А 
он твій сусід механізатором 
стане, пішов оце причіплюва
чем до трактора... То, може, б 
і ти...

Юнак ще більше бентежи
ться:

— Я не хочу бути механіза
тором!

— Чого?
— Бо... но згоден лежати 

восени на закоценілій землі 
під трактором і викручувати 
гвинтики...

Мої поважні колеги втра
чають рівновагу. І вже до 
хлопця:

— Ех, ти, грамотію!.. А твій 
же дід і батько хліборобами 
були...

Я тоді ладен був заступити
ся за хлопця. Та стримавсь.

Того вечора довго думав 
про цей випадок, про долю 
вісімнадцятирічного хлопця. 

Нині його не варто осуджува
ти, що залишає село. Хай собі 
їде, хай шукає, хай дивиться 
на світ. І він неодмінно знайде 
свою зорю.

Тільки жаль, що хлопець не 
побачив її раніше. А це мог
ло б статись, якби голова кол
госпу, інші артільні активісти, 
старші друзі-комсомольці по
чали розмову з юнаком не 
тепер, коли він прийшов у Бу
динок культури попрощатися з 
однолітками.

Я певен, що хлопець сьо
годні не стояв би на роздо
ріжжі, коли б він жив у нашій 
Пантазіївці. Наші сільські ко
муністи, комсомольські акти-- 
вісти артілі бачать молодь ще 
тоді, як вона за шкільною пар
тою. Йду в школу я, йде знат
на ланкова, йде молодий ме
ханізатор. Триває розмова про 
круті життєві дороги, про міс
це людини на землі. І най
більше, звісно, про хлібороб
ську професію. Бо ми її ви
брали. І хочемо, щоб честь 
хліборобська підносилась як
найвище.

А зайдіть у шкільну «Кімна
ту слави». Поруч портретів во- 
їнів-земляків, що не вернули
ся з далеких фронтових доріг 
додому, — портрети кращих 
людей колгоспу.

На випускному вечорі не бе
русь агітувати юнаків та дівчат 
йти працювати у колгосп. Ра
дячись зі своїми старшими 
друзями, прислухаючись до 
поклику свого неспокійного 
серця, юнак і дівчина з ате
статом зрілості вже бачать 
своє сонце. І тут, перед свої
ми батьками, вчителями еони 
заявляють, що їдуть поступа
ти з інститут,технікум, одкри- 
вають свою мрію, що хочуть 
побувати на далекій комсо
мольській будові.

А більшість:
— Ми до вас!
І ми вітаємо їх. А ті, що ви

брали інші професії, теж такі 
потрібні для нашого хлібороб
ського роду, їдуть вчитись. І 
ми допомогасмо їм. Бони по
тім вертаються в Пантазіївку 
лікарями, вчителями, інжене
рами.

Поповнилась колгоспна сім’я. 
І в нас уже турбота, щоб мо
лодий хлібороб ще більше по
любив ту стежку, на яку він 
ступив, От хоча б бригада ме
ханізаторів. Тут більше поло
вини — молодь, комсомольці. 
Групкомсорг у бригаді Мико
ла Тарасенко. Це — син бува
лого механізатора Петра Тара- 
сенка. Дружина цього кол
госпника — доярка. Ще один 
син, Володимир, теж тракто- 
рист.

Завітайте на польовий стан
тракторної бригади. Стоїть гар
ний будинок. В ньому — кім
нати для спеціалістів, кімна- 
та-читальня, їдальня 
цим будинком ще 
лазня. Комсомольці

Поруч з 
один — 

посадили
великий сад, обладнали спор
тивні майданчики, по-господар
ському виставили машини. А 
коли механізатору потрібно
полагодити трактор, то не ля
гає він на замерзлу землю, як 
це бачив у своєму колгоспі 
вісімнадцятирічний хлопець, 
якого я хотів захистити. В нас 
є добротні майстерні, все не
обхідне для ремонту.

Ще недавно ми бідкалися,
що немає кому працювати но 
молочно-товарній фермі. Звіс
но, молодь побоювалась йти 
туди, бо в корівниках треба 
було працювати з світанку до 
пізнього вечора. Корми роз
носили ряднами, чистили під
логу і вивозили гній возом. І 
до всього ще й ручне доїння. 

Тепер в нових корівниках — 
доїльні апарати типу «Імпульс», 
автопоїлки, транспортери, ме
ханічні візки. Комсомолки Люд
мила та Валя Криворучки побу
вали на курсах майстрів-налад- • 
чиків, згодом й інші доярки 
навчалися. Сьогодні на фермі 
в нас двозмінна. Надої молока 
сягають 11—12 кілограмів. 
Кожна доярка щомісяця має 
100—120 карбованців.

І це ще не все. Ми довго 
стежили за діяльністю правлін
ня колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району. 
Там молодим трудівникам за
явили:

— Виконаєте свої зобов'я
зання — отримаєте у винаго
роду телевізори.

Першими мали такі гостинці 
тваринники.

І ми теж нині широко за
стосовуємо матеріальні стиму
ли. Подякувати хліборобу за 
сумлінну працю — дуже важ
ливо. Доглянули дбайливо 
плантації цукристих ланки Ліди 
Третяк, Ольги Криворучко, 
Юлії Крисько, і ми вітали їх 
перед всіма колгоспниками. 
Визначили спеціалісти артілі, 
що механізатори Іван Лифар та 
Микола Пінчук найкраще по
працювали на бурякових та 
кукурудзяних площах, оброб
ляючи міжряддя, підживлюю
чи рослини органо-м'нераль- 
ними добривами — і їм, меха
нізаторам, теж дяка.

Молодий колгоспник бачить, 
що про нього дбають, його 
шанують. І він знову й знову 
береться за нові добрі діла. 
Син не хоче осоромити бать
ка, донька — матері. І всі во
ни — за хліборобську честь.

І ще про красу. Вона всюди 
вабить людину. Та якщо ти 
сам її творець, то берегтимеш 
ще більше. І коли ми беремо

ся створювати в селі якісь об
нови, то неодмінно кличемо 
до гурту молодь. Упорядкову
вали вулиці. Найбільше тут по
старались комсомольці. Буду
вали Палац культури,^ школи, 
побутові майстерні, їдальню, 
пекарню — теж хлопці й дів
чата не були осторонь, працю
вали поруч з майстрами.

Кілька слів про молоду 
сім'ю. Наша мета — зробити 
її якнайміцнішою. Влаштувати 
комсомольське весілля — це 
не перша й не остання турбо
та. Допомагаємо молодожо
нам побудувати хороші будин
ки, створюємо умови, щоб мо
лода мати не сторонилась гро
мадської роботи.

Партійна організація артілі 
разом з комсомольською ор
ганізацією прагне, щоб після 
роботи на тваринницькій фер
мі чи в полі колгоспник мав 
можливість щонайкраще про
вести свій час. Завітайте уве
чері в нашу Пантазіївку. Біля 
клубу озивається баян, звучить 
молода пісня. Гомін на спор
тивних майданчиках. Кожен 
комсомолець, кожен юнак і 
дівчина знайшли собі добре 
діло. І в людини — гарний на
стрій, ясні надії.

Часом чую:
— Якщо все готовеньке під

нести їм, безумовно, ке від
мовляться.

Ні, манна з неба не сипле
ться. Ми лише допомагаємо 
своїм синам і дочкам показа
ти ті місця, де найбільше скар
бів. А вони вже самі, крокую
чи поруч своїх батьків, підні
мають з глибин те багатство. 
І стає міцніший наш хлібороб
ський рід.

Я. АЛЕНЬКОВ, 
голова колгоспу Імені 
Дзержинського Знам’ян- 
ського району.

ВСЕСОЮЗНА ГРОШОВО-РЕЧОВА ЛОТЕРЕЯ
„IX ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ“

Центральний комітет ВЛКСМ і Комі
тет молодіжних організацій СРСР прий
няли рішення провести в другому півріч
чі 1968 року всесоюзну грошово-речову 
лотерею «ЇХ Всесвітній фестиваль моло
ді і студентів» на суму 50 мільйонів кар
бованців. З них 25 мільйонів карбован
ців населення одержить у вигляді речових 
і грошових виграшів. Серед виграшів — 
2100 автомобілів «Волга», «Москвич», 

І «Запорожець», 1400 ’ мотоциклів різних 
марок, 3700 моторолерів і мопедів, вели- 

' ка кількість велосипедів, кіло-фотоапа-
І.и. І II II

ратури, туристського спорядження, куль
турного та спортивного інвентаря. По 
лотерейному білету можна також вигра
ти путівку до молодіжних туристських 
таборів бюро міжнародного молодіжно
го туризму «Супутник» або путівку для 
екскурсій по історичних місцях нашої 
Батьківщини. Всього буде розіграно 8 
мільйонів 700 тисяч речових і грошових 
виграшів.

Доходи, одержані від лотереї, буде ви
користано на покриття витрат, зв'язаних 
з участю радянської делегації в ЇХ Все

світньому фестивалі молоді і студентів, 
на дальше поліпшення спортивної та 
оборонно-масової роботи серед 
на підготовку і перепідготовку 
комсомольських та піонерських 
риків, на будівництво поліграфічної бази 
молодіжних видавництв, молодіжних ту
ристських таборів.

Лотерейні білети випускаються вартіс
тю в 50 копійок і розповсюджуватиму
ться комсомольськими організаціями на 
основі повної добровільності серед ком
сомольців і молоді, військовослужбовців 
та інших груп населення.

Тираж виграшів відбудеться в Москві 
15 січня 1969 року.

молоді, 
кадріа 

праців-

Будується, розквітає наша Кіровоградщииа. Де колись було село — 
розкинуло свої проспект селище міського типу, де було селище — під
німається багатоповерховими будинками нове місто Розширюється сіт
ка автострад.

Иа шляхах і вулицях з дня на день збільшується кількість «МАЗів». 
«КРАЗІв», «Волг», «Москвичів», «Запорожців». А з збільшенням пото
ку автомашин, збільшується і можливість автокатастроф. Особливу не
безпеку являє собою потік автомашин для дітей і підлітків. Як попе
редити дитячий травматизм на вулицях населених пунктів та шляхах 
Кіровоградщини?

Бюро обкому ЛКСМУ оголосило місячник посиленої пропаганди іірл- 
тил безпеки руху транспорту і пішоходів. На прохання редакції на
чальник Кіровоградського міського шляхового- відділу обласного управ
ління охорони громадського порядку В. О. Сннииькнй ділиться дум
ками щодо можливості попередження травматизму внаслідок шляхових 
пригод.

Здається, кожен громадянин по- 
винен знати правило, що, перехо
дячи вулицю, треба подивитися 
праворуч, а потім ліворуч. 1 все ж 
трапляються випадки травматизму, 
а то й смертності внаслідок недо
держання правил вуличного руху 
саме пішоходами.

Хіба рідко можна побачити, як 
молоді люди, а то й літні, сміючись 
чи .бесідуючи, як на прогулянці, пе
реходять вулицю Карла Маркса, де 
потік автоіранспорту особливо ін
тенсивний. Такі безпечні знають, 
•но за їх життя відповідає водій, 
хоч правила вуличного pyxv пору
шують вони. Саме вони, «безпечні», 
»е вчать своїх дітей правилам ву
личного руху, і саме вони стають 
жертвами автомобільних катастроф.

іитач скаже, що, мовляв, справа 
врятування потопаючих - справа 
рук самих потопаючих. Ні, ие про 
це я веду мову. В багатьох випад
ках автомобільні катастрофи відбу
ваються і з впни водіїв. Ось при
клад. По Бобринецькому шосе 
мчить мотоцикліст з пасажиром на 
задньому сидінні. Персінап одну 
машину, другу, явно перебільшую
чи швидкість, і не помітив третьої, 
ІЦО перетинала вулицю. Водій за
гинув, пасажир покалічився.

Де ж вихід? Адже люди різні, 
різні їх характери. Один любить 
розвивати шалену швидкість, дру
гий — їздити повагом. Вихід є, вір
ніше, не один, а доз. По-перше, це 
пропаганда додержання правил

оезпеки руху і, по-друге, створення 
належних умов для руху автомо
більного транспорту в місті.

ІЦо стосується першого, то міське 
шляхове відділення Кіровоградсько
го ОУОГП доклало і докладає чи
мало зусиль, щоб зменшити КІЛЬ
КІСТЬ нещасних випадків па вули
цях міста. В кожному автогосподар
стві сгпорені куточки безпеки руху, 
де Інженери по техніці безпеки про
водять заняття з водіями. Міською 
автоінспекцією перевірено на справ
ність лише за останні п’ять місяців 
більше СЗ тисяч автомашин і авто
бусів.

Особливу увагу патоінспекція ра
зом з міськкомом комсомолу при
діляють пропаганді правил безпеки 
вуличного руху серед школярів. 
Останнім часом в школах і піонер
ських таборах прочитано близько 
300 лекцій, в яких лектори — держ- 
інспектори В. О. Левченко. • Л. Я. 
Гольденберг, О. С. Лук’яноп, В. І. 
Кучннський та інші на живих при
кладах, дохідливо І просто розпові
дають дітям про важливість додер
жання правил вуличного руху.

Але треба сказати, що і в цьому 
питанні ми робимо ще досить ма
ло. В місті ще погано працюють за- 
іонн юних регулювальників, в шко
лах майже не проводяться спеціаль
ні При, які виробляли б в учнів 
навички додержання правил,вулич
ного руху.

Для безпеки руху велике значен
ня мав й те, в яких умовах працює

водій. Ми зафіксували вже кілька 
нещасних випадків иа мосту через 
Інгул (пул. Карла Маркса). Хіба не 
можна, скажімо, розширити про
їжджу частину мосту за рахунок 
тротуарів, а переходи обладнати 
за перилами? Можна. І це не потре
бує якихось особливих коштів, не 
потребує реконструкції мосту.

Вважаю, що розмова про безпеку 
руху автотранспорту в місті Кіро
вограді була б набагато реальні
шою, якби на вулицях імені 
К. Маркса, Кірова, ЧервоногвардііІ- 
ській встановити односторонній рух.

Кому доводилося вистоювати на 
перехресті вулиць Яна Томна і Кар
ла Маркса, той знає, якою безлад
ною валкою там сунуть автомобілі, 
автобуси, мотоцикли і т. д. А нала
годити тут рух, як І на перехрестях 
ву.т. Карла Маркса — 60-річчя Жовт
ня, 50-річчя Жовтня — Андріївська, 
складності не являє. Для цього тре
ба лише обладнати «острівки», які б 
направ тяли рух транспорту, після 
чого встановити відповідні знаки і 
світлофори.

Мабуть, багатьом доводилося 
проїздити вулицями Фрунзе, Кол
госпною, Червоногвардійською, Кар
ла ЛІбинехта, 50-річчя Жоптня, де. 
потік автотранспорту досить солід
ний. Так ось, на цих вулицях мож
на спостерігати такі явища. Довже
лезна валка різноманітних автоме- 
ханізмів черепашачим ходом повзе, 
зупиняючись, а попереду поважно 
вицокує копитами ворошїй чи була
ний. Перехожі вичікують тимчасову 

пинку І кидаються ледве не під 
колеса автотранспорту.
, Може б, дійсно, для вороних І 
буланих знайти Інші вулиці, де б їм 
ніхто не заважав І в'они нікому? 
Це ж стосується тракторів.

Звичайно, в газетній статті не на
звеш усього, що хотілося б бачити 
зробленим в місті для поліпшення 
оезпеки руху, для ліквідації випад
ків травматизму внаслідок порушен
ня правил. Якщо братися за вирі
шення питання безпеки вуличного 
руху в місті, то вирішувати його 
треба комплексно: тут і пропаганда 
подержания правил безпеки руху, 
І створення умов для водіїв та'пе
рехожих, щоо їх дотримуватися.

е

Пора літніх канікул... Це 
й мандрівки по рідному краю, 
і походи по .місцях бойової 
слави, і романтика трудових 
буднів.. Петя Бондаренко, 
наприклад, що вчиться в 
НовопразькіЙ середній шко
лі Олександрійського райо
ну, любить кролів. Він вхо
дить у групу юннатів, що 
вирощує цих гарних тварин 
на шкільній кролефермі. Зз 
минулий рік хлопчики та 
дівчатка виростили 1730 кро
лів.

А ось Ніна Піньколо та 
Женя Кофан люблять хі
мію. Вони мріють стати спе
ціалістами сільського госпо
дарства.

Фото Г. ЗУБЕНКА, ФОТОІНФОРМАЦІЯ

В. СИНИЦЬКИЙ, 
началі.ник міського шляхово
го відділу Кіровоградського 
ОУОГП.
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ТВІЙ РОВЕСНИК
ЗА РУБЕЖЕМ

МІЦНІЄ 
голос 
СТУДЕНТСТВА

Червень нинішнього року пройшов у 
Т<рсччіиіі' під знаком могутніх- впступіз 
сфАсн їства, ідо відстоює свої права. На 
сільськогосподарських факультетах уиі 
неісіпегів Анкари, Ерзурума та Ізміра 
ці виступи набули форми бойкоту занять, 
а почім і екзаменів. Учасники бойкоту 
займали університетські будинки та 
аудиторії, не допускали появи у стінах 
е-.зіи професорів і викладачів, примуси
ла відкласти па невнзначеиий чає літню 
екзаменаційну сесію.

Поступово рук бойкоту охопив всі великі 
учбові заклади країн:;. Турецькі студенти ви- 
су:;ул:і ряд конкретних вимог: радикальні 
зміна системи витої, особливо університет- 
с.хої освіти; .забезпечення всіх потребуючих 
стипендією і гуртожитком, зниження цін на 
підручник і га інші павчальні посібники; ла- 
(ОПСЧСНІІЯ роботою пніпскннків.

«Ми вимагаємо революційних перетво
рень і хочемо маги своє слозо у керів
ництві університету», — заявили, на
приклад, студенти Стамбульського уні
верситету.

Вимоги про відставку окремих керів
ників вузів, професорів і викладачів ду
же часто носять політичний характер. 
Так, студенти факультету іноземних моє 
та історичної географії Анкарського уні
верситету діяли ще рішучіше. Вони захо
пили будинок сільськогосподарського мі
ністерства і вимагали відставки міністра 
сільського господарства Бахрі Дагдаша, 
оголосивши його «небажаною людиною». 
Переляканий міністр відразу ж опублі
кував заяву, в якій говорилося, що ви
моги студентів будуть задоволені.

Бойкот, в якому, за підрахунками аме
риканського агентства Ассошіейтед 
Прссс, взяло участь 05 тисяч студенті;;, 
викликав серйозне занепокоєння у керів
ників Турецької Республіки. Виступаючи 
на засіданні парламентської групи прав
лячої Партії справедливості, прем’єр-мй 
і-істр країни Сулейман Демірель заявив 
з приводу студентських заворушень, що 
«становище дуже серйозне». Питанню 
гро студентські завооущения було при
свячене екстрене засідання ради мініст
рів, а міністр внутрішніх справ Сюкан і 
міністр освіти Ертем обміркували необ
хідні заходи з тим, щоб затримати ріст 
студентських виступів.

Студенти не були самотні у своїй боротьбі. 
На підтримку їх иимаг виступили, зокрема. 
Федерація товариств турецьких вчителів. Фе
дерація профспілок вчителів початкових шкіл 
та інші організації, керівні діячі найкрупні
шої опозиційної Народно-республіканської 
партії.

Генеральний секретар Народно-рес
публіканської партії Бюлеит Еджевіг 
відзначив, що студентські виступи — це 
реакція молоді па вади, існуючі як в со
ціальному ладі, так і в системі освіти. 
«Нинішній уряд, — підкреслив він. — не 
має уявлення, як вирішити студентські 
проблеми. Необхідно належним чином 
оцінити рух студентів і змінити застарілу 
систему освіти»,

В результаті боротьби, що тривала кілька 
тижнів, студентство Туреччини примусило 
більшість керівників університетів і вузів пі
ти на більш чи менш значні поступки. Зі по
відомленнями преси, у Стамбульському уні
верситеті вирішено, зокрема, відмінити існую
чий зараз порядок відчислення студентів за 
нс-здачу екзаменів, запровадити зимову екза
менаційну сесію, знизити' ціни на навчальні 
посібники В результаті конфлікту між сту
дентами і цикл здача ми на технічному фа
культеті Егейського університету ряд викла
дачів був вимушений піти у відставку. Піти 
назусіріч студентським вимогам пройшлось іа- 
кож деканам більшості факультетів Анкар- 
ського університету.

Хоча бойкот у більшості вузів країни 
закінчився, не всі вимоги студентів за
доволені. і.

В. КУДЕЛІН. 
(ТАРС).

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ
Нет, .

не те «молодежь»,
кто, забившись

в лужайку да в лодку, 
начинает

под визг и галдеж 
прополаскивать 

водсой 
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,

кто весной
ночами хорошими, 

раскривлявшись 
модой одеж, 

подметает 
бульвары 

клешами.
Нет,

не те «молодежь», 
кто восхода 

жизни зарево,

|» ІН НЕ БУВАВ у наших 
11 краях, та літературна мо
лодь 20-х років залюбки читала 
карбовані рядки його віршів. 
Є.иісавегградський «Юголеф», 
очолюваний Семеном Трегубом, 
пропаїував свого улюбленого 
поета в робітничих аудиторіях 
міста. Назавжди лишилась у 
колишніх «юголефіоців» лю
бов до поезії. В житті бага
тьох, хто вступав до літера
турних лав у 20-х—30-х роках, 
глибокий слід лишили при
страсні поезії Володимира 
Маяковського. Про це відна
ходимо підтвердження хоч би 
і п творчості кіровограднів 
Олександра Роховича, Арсена 
Тарковського, Семена Трегуба, 
Марка Серебрянського.

Працювала під керівництвом 
В. Маяковського довгий час 
РІта Райт (родом з Трояніа 
ДоброаелнчкІвського району),

У 1921 році РІта Райт пере
клала на німецьку мову «Міс-

услыхав в крови
зудеж,

на романы разбазаривает.
Разве это молодость? 

Нет!
Мало 

быть 
восемнадцати лет.

Молодые —
это те,

Кто бойцовым
рядам поределым

скажет
именем 

всех детей: 
«Мы

земную жизнь переделаем!» 
Молодежь — 

это имя ---
дар

тем, кто влит в боевой КИМ, 
тем,

кто бьется, 
чтоб дни труда 

были радостны 
и легки!

1928.

Я не ручаюсь, що надіслане 
мною оповідання може бути 
надрукованим у вашому жур
налі, але прошу пас мені осо
бисто написати листа про по
милки, за що буду дуже вдяч
ний.

З привітом Л. РАВІЧ».
Цього листа надрукував 

журнал «Новый Лсф» (№ 0, 
1928 рік). Після листа йшов 
текст оповідання у віршах 
«Безработный (из дневника 
безработного)» і відповідь 
В. Маяковського:

«Дороінй т. Равічі
Я відповідаю Вам у журна

лі, думаючи, що зауваження, 
висловлені відносно Вашого 
оповідання у віршах, будуть 
корисними іі іншим поетам, що 
починають роботу над словом.

Я дивився Ваш вірш кілька 
разів I читав його багатьом, 
що розуміються в словах, то
варишам.

„ВІДПОВІДАЮ ВАМ
У ЖУРНАЛІ...“
терію-буф» В. Маяковського, 
і перша радянська п’єса ста
виться в цирку силами акто
рів і режисерів усіх москов
ських театрів — для делега
тів III конгресу Комінтерну.

Вивчає творчість В. Маяков
ського літературознавець Се
мен Трегуб, з-під пера якого 
вийшли книги про поета: 
«Маяковский — газетчик» 
(1939) та «Владимир Маяков
ский» (1940).

Ще один з перших комсо
мольців Елисавстграда, Марко 
Серебрянськнй, видав книгу 
«Владимир Маяковский» 
(1939).

Та чи не найглибший слід 
залишив В. Маяковськнй в 
житті і творчості поета, про
заїка і журналіста Леоніда 
Равіча.

Шанувальникам невмирущо
го таланту «глашатая рево
люції», очевидно, відомий 
«Лист Равіча і Равічу». До
зволимо собі ще раз проциту
вати його:

«Шановний т. Маякойськийі). 
Наважуюсь вам написати лис
та. В цьому оповіданні я зма
льовую дійсне життя моє і мо
їх товаришів. Різниня в тому, 
що тут я змальовую людину 
вже більш дорослу — років 
тридцяти, а мені 20. Крім цьо
го, все списане — правда. 
Надсилаю вам тему, шо свій 
перший вірш написав, прочи
тавши ваші киши. Сам я не з 
Ленінграда.

1) (Переклад мій — В. Ч.).

Висновки такі: Ви дуже 
здібні до роблений віршів (як
що це дійсно «перше» 1 якщо 
описуване дійсно «правда»)».

І в двох пунктах статті: 
«Хорошо. по-лефовски» та 
«Плохо, по старинке» В. Ма- 
яковський дає детальний ана
ліз позитивних і негативних 
сторін «Безработного».

«Ми. однокурсники Равіча 
(по ленінградському педінсти
туту їм. Герцена — В. Ч.), — 
згадує В. Холшевнпков. — бу
ли приголомшені: сам Маяков- 
ськмй надрукував вірші нашо
го Льоньки, Лолькні».

А ось як пише про це Леонід 
Равіч у спогадах «Полпред 
поэзии большевизма»:

«Вирішив на риск підправи
ти вірші Маяковському в «Но
вый Лсф».

Минуло два місяці. Про вір
ші я забув. Заходжу якось до 
редакції «Вечерней краспон». 
Виходить п коридор редактор 
Чагін і говорить мені, що мої 
вірші надруковані в «Лефе». 
Спочатку я не попірив, але по
тім підправився на вокзал за 
журналом. Журналу я піде не 
знайшов. У гуртожитку зустрів 
мене швейцар: «Тобі переказ». 
Грошей ні від кого я не чекав, 
та стрімголов побіг з двома 
повідомленнями па пошту.

Тоді паспортіп не було. Сту
дентський копток забув узяти, 
і ось по конверту від тітчиного 
листа я вимагаю гроші і ко
респонденцію. Барншня мені 
повірила, лише спитала: «По

вий лев» — це що? Готель?» 
Я розпнсапся, одержав, не 
рахуючи, гроші й бандероль, І 
вибіг на повітря зшаленілпй».

В. Маяковськнй приїжджав 
і п інститут, де навчався 
Л. Равіч. Про цей виступ зга
дує пост з найбільшою тепло
тою. Маяковськнй читав сту
дентам початок поеми «В;> 
весь голос», урі.вкн з «Обла
ка», «Хорошо!;», читав «Есени
ну», цікаво, з гумором відпо
відав на запитання.

На одне з них, яке задан 
сам Маяконський, — хто не 
прийде наступного’ разу на 
його читання, — піднялось 
дві-гри руки.

Поет звертається до моло
дого хлопця в гімнастьорні:

— Скажіть, товаришу, чому 
си не прийдете? Що, я не спо
добався вам?

Хлопчина схвильовано ви
гукує:

— Що ви, товаришу Маяков- 
сі.кий, ви мені завжди подо
баєтесь, але я не зможу при
йти, тому, що в Ленінграді 
проїздом і завтра їду додому, 

Публіка сміється, а пост до
питується:

— Куди ви їдете?
— В Твер.
— В Твер? Ну, тоді я приїду 

до вас у Твер...
Але хто ж такий Леонід Ра

віч? Народився пін 18 липня 
1908 року п Єлисаветграді. З 
п’ятнадцяти років працював 
у шорники, па електростанції 
(про ці роки він писав у поемі 
«Чудесная эпоха» — В. Ч.).

У 1927 році молодий Равіч 
їде в Ленінград. В 1930 ропі в 
бібліотеці журналу «Юный 
пролетарий» (Ленінград) ви
йшла перша книга його вір- 
шіп — «Рапорт». З 1931 ро
ку — в Новокузнецьку.

Вчителює, працює в редак
ції. Цикл віршів «На сибир
ской стройке» належить ло 
кращого, написаного Рапічем.

В 1935 році він — викладач 
комвузу в Мурманську, в 1936 
— викладає російську мову 
і літературу у військовому учи
лищі імені Кірова в Ленін
граді.

З перших днів Великої Віт
чизняної війни — в ополченні, 
в партизанському загоні. Коли 
в кінці 1942 року в штабі ді
знались, іцо рядовий Равіч — 
письменник, ііого відкоманди
ровують до армійської газети, 
де він виступав з кореспонден
ція ми і сатиричними віршами 
під псевдонімами: «Єфрейтор 
Тимохін», «Сержант Булав
ка», «Старшина Бабкін».

В повоєнні роки на сторінках 
«Ленинградской правды», п 
«Советской Балтике», «Вечер
нем Ленинграде» друкуються 
його вірші, нариси, фейлетони.

Помер 21 лютого 1957 року 
в Ленінграді.

Посмертно вийшли книги: 
«Избранное» (1958) та «Воз
вращение весны» (1966).

. Володимир ЧАБАНЕНКО, 
керівник лекторської гру
пи обкому ЛКСМУ.

До 75-річчя
від дня народження 
В. В. Маяковського

Улітайте
і заздріть:
я—

громадянин
Радянського

Союзу!

ГОВЕРЛА — найвища вершина українських
Карпат, а п Нечаївці Компаніївського ра

йону — це студентський будівельний загін 
Львівського поліграфічного інституту імені Фе
дорова.

Сміло можна сказати, що хлопці і дівчата 
цього загону І в роботі, і в повсякденному 
житті стоять на висоті Говерли. Школа па 32П 
місць за ІЗ робочих днів піднялася до другого 
поверху Робота на будівництві тісна пов’яза
на з відпочинком комсомольців. Жителі села

ТАКІ ХЛОПЦІ
З «ГОВЕРЛИ»
оплесками зустрічають на сцені появу завгоспа 
загону Олександра Зіичепка з гуморесками 
Остапа Вишні, Євгена Кравченка. Притихав 
зал і годі, коли виступає з ліричними піснями 
кухар загону Зоряна Білик.

Вечорами в клубі села студенти виступають 
з лекціями, бесідами, а на ранок — знову бу
дівництво.

Ота-кі хлопці 1 дівчата з «Говерли».

О. шклярук, 
комісар обласного студентського буді
вельною загону.

ТВОЯ КІРОВОГРАДІ!! ИНА



Л5 «44 (»40)

зайняли

пів
РУЧНИЙ М’ЯЧ

ФЕХТУВАННЯ

* * *

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

7-е місце — такий результат висту- 
школярів області на змаганнях

4 стоп.

ФУТБОЛ

Етюд розв'язується

з

турнір 
в 1956

Відділ веде кандидат 
у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА.

JIJj5—
Сс5—£8; 

виграшем.

ОЧКИ «ШАХТАРЯ»»

СсЗЧ-fG-t- Kpd8—е8; 
Сс2—Ц5

ВОЛЕЙБОЛ

В Умані (Черкаська область) відбу
лась першість Укрради ДСТ «Спар
так». Чоловіча команда Кіровоград
ського обласного товариства зайняла 
II місце, жінки вибороли III призово 
місце.

ВІДПОВІДІ

Дванадцять команд, що вийшли у 
фінал першості обласної ради ДСТ 
«Спартак», виборювали звання най- 
сильніших колективів серед обкомів 
профспілок. У жінок переможцями 
вийшли волейболістки обкому проф
спілки зв язку, у чоловіків перемогли 
спортсмени обкому профспілки ав
тотранспорту і шосейних шляхів.

У Львові відбулась першість Укр- 
ради ДСТ «Спартак» з фехтування за 
програмою V спартакіади товариства,

XXIII республіканської спартакіади, 
що прзходили в Запоріжжі.

присвяченої 50-річчю ВЛКСМ. Наші 
земляки, виступаючи у другій груп», 
вибороли перше загальнокомандне 
місце.

ВЕЛОСПОРТ

Юні велосипедисти у фінальних 
змаганнях спартакіади школярів, що 
проходили в Ровно, 
місце.

НА ЗАВДАННЯ № 8

1. Перший Всесоюзний 
шаховий масовий 
було проведено 
роні. Перемогу здобув 
Я. Клявінь.

2. Матч 
на першість 
хів

претендентів 
світу з ша- 

між Б. Ларсеном і 
JI. Гіоргішсм закінчився 
перемогою Б. Ларсена з 
рахунком 5,5:4.5.

3.
так:

1.
2.
3. £г6—£Г /

4. С£6:е5
5. о 7-е8С

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 9

11. У травні в Києві за
кінчився чемпіонат Ук
раїни з шахів серед чо

ловіків. Переміг Юрій 
Сахаров.

2. Чемпіонат країни 
1968 року серед студен
тів проводився в Одесі. 
Перемогу за системою 
коефіцієнтів одержав 
одесит В. Тукмаков.

3. Етюд Горгієва роз
в’язується так:

Г. 1іб Кр8; 2. |і5 Кр£7 
3. КреЗ!! (Помилково 
3. Кр£4? (5 4. Кр23, КрС8 
і Кріт) 3.. Кр£8; 4. Кр£4 
(Тільки тепер цей хід 
став можливим, коли ко
роль на 8-й лінії). 4... £5 
5. К|к£5І г3; 6. Кр(6 
Крц8; 7. Кроб

22,8.1174- 
Кр|(8; 9. Кріїб <т1Ф з ні
чиєю.

П’ЯТНИЦЯ, ІЗ липня. Перша 
програма. 11.30 — «Пісні рибаль
ського хутора». Телевізійний 
фільм. (Кіровоград). 11.20 — 
«Дикий мед». Художній фільм. 
(Кіровоїрад). 16.30 — Для дітей. 
«Золушка» — впстапа Астрахан
ського доаматичного театру.

« ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 10

1. Право участі у фіна
лі IV командної першос
ті Європи здобули коман
ди Югославії, СРСР, Іс
панії, Чехословаччияи, 
Угорщини, Данії, НДР, 
Болгарії.

Фінал відбудеться в 
1969 році.

2. В міжнародному 
турнірі в Бевервейку пе
реміг В. Корчной.

3. Етюд розв’язується 
так:

1. Кре7 (Помилково
1. Креб з-за 1... Кр(2
2. Кр£5 Крс-2; 3. ЦІ 
КреЗ;4. Н5 КрЬ4 5. Кр£т6 
Се? і нічия),

1... Кр£2; 2. С:£6 Крр2;
3. М Крг3 4. 1і5 Крц1 
5. Ц6 Кріі5; 6. Сг? Крс6; 
7. Кр£8 Кр!]7; 8. Кр£7 
С:(у7; 9. Іцт з виграшем.

Переможців «Шахівни
ці-Ю> ми назвемо в най
ближчих номерах газети.

J5K ОН08. Індекс 01197 Друкарня їм. Г, М. Дпмптровя, обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліиип, 2.

театру

Перша 
Гімнастика 

- ТеЛСНОБН-

Жіноча збірна Радянського Союзу з баскетбола — чемпіон 
Європи 1968 року. Зліва направо: (сидягь) Аліса Лнпііііііа і 
Зінаїда Барейкітс. Другий ряд: Надія Захарова, Людми іа 
Вубчнкова, Тамара Слідеико, Людмила Базарсвнч і Неллі 
Фоміних (капітан команди). Третій ряд: Уляна Семенова, 
Скайдріте Будовска-Смілдзінп. Людмила Швецова, Галина 
Ворокіна і Разіля Прокопенко.

Фото Р. АЛФІМОВА. (АПН).

1_____ ансамблю
«Труска-

Міжиарод-
з легкої атлетики.

ДРУЗІ!

країні в забезпеченні 
лікарськими прспа-

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

«МОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кпрпвоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Міністерство освіти 
споживчої кооперації

(Кіровоград). Літера-
турнкй театр. До 75-річчя з дн і 
народження В. Маяковського. 
Передача друга. «Поет і час». 
(М). 18.05 — Іелсфільма. (Кіро
воград). 18.40 — Екран хліборо
ба. (Кіровоград). 19.00 — «Клуб 
кіпомапдрівпиків». (М). 20.00 — 
«Естафета новин». (М). 21.00 — 
«Любителям естради». Пісні та 
інструментальна .музика радяїь 
ськнх композиторів». (М). 22.15 
— «Дпкий мед». Художцій 
фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 22.15 — Твор
чий вечір Харківського 
і.м. Пушкіна. (К).

СУБОТА, 20 липня, 
програма. 9.03 - 
для всіх. (М). 9.15

Багато хто з вас любить блукати лі
сом у пошуках квітів, грибів, ягід. Зби
раючи їх та здаючи на заготівельні пунк
ти споживчої кооперації, ви приносите 
чималу користь 
трудящих ЦІННИМИ 
ратами.

ЦК ЛКСМУ, 
УРСР, Правління 
нагородило Почесною грамотою пере
можців конкурсу 1967 року по збиранню 
лікарських рослин та дикоростучих пло
дів і ягід. 33 піонери одержали путівки 
у Всесоюзний піонерський табір «Ар
тек», 34 — у піонертабір «Орлятко». 
Крім того, 62 учня премійовані транзис
торними приймачами, а 21 — одержали 
фотоапарати.

Коякурс-змагаиия провадиться і в 
1968 році.

Отже, нагадуємо, що протягом літньо- 
осіннього сезону можна збирати: корін
ня алтею, аїру, валеріани, лапчатки, че
мериці; квіти безсмертника, арніки, пиж-

ми, ромашки, бузини, волошки; листя 
подорожника, тріфолі; плоди шипшини, 
глоду, горобини; ягоди жостеру, бузини, 
чорниці, малини, смородини; траву че
реди, вероніки лікарської, Іван-та-Мар’ї, 
звіробою, золототисячника, деревію, чеб
рецю, материнки, барвінку. Збирайте та
кож спори лікрподію, кукурудзяні риль
ця, гарбузове насіння, камідь плодову, 
бодягу (водяну губку).

Пам’ятайте, що лікарські рослини до 
заготпупктів слід здавати у сушеному 
вигляді. Сушити їх потрібно у затінку, 
під навісом, на горищі, розстелюючи 
тонким пухким шаром. Сушити рослини 
на сопці забороняється, бо вони від цьо
го втрачають цілющі якості.

За довідками та консультаціями з пи
тань збирання, сушіння та здачі лікар
ської сировини звертайтесь до заготі
вельників споживчої кооперації.

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ У ЦІП 
ВАЖЛИВІЇ! І КОРИСНІЙ СПРАВИ

УКООПСПІЛКА, 
КОМБІНАТ МАСОВОЇ РЕКЛАМИ.

БАСКЕТБОЛ

У Києві і Харкові відбулися змаган
ня з баскетбола за програмою XXIII 
республіканської спартакіади школя
рів. Наші хлопці, які виступали в сто
лиці, зайняли четверте місце в зоні. 
Дівчата виступили краще і зайняли в 
зоні друге місце.

У ЛИПЕЦЬКУ—ПЕРЕМОГА
Позавчора футболісти кіровоградської «Зірки» прове

ли передостанній матч першого кола чемпіонату країни 
серед команд другої групи класу «Л». Воші грали в 
Липецьку з місцевим «Металургом» і перемогли з ра
хунком 2.1.

Перед останнім туром, який відбудеться 20 липня, па
ші земляки набрали 27 очок і займають друге місце з 
своїй підгрупі. Останній матч вони проведуть у Харкові 
з «Металістом».

Останню гру першого кола 
розиграшу першості з футбола 
серед команд класу «Б» Ук
раїни та Молдавії олександ
рійський «Шахтар» провів у 
себе вдома із своїми одно
клубниками з міста Черпоно- 
града Львівської області. Зу
стріч проходила з перевагою 
господарів поля. На 33-й хви
лині першого тайму олек- 
саидрієць Василь Капінус від
криває рахунок. Після відпо
чинку на 58 хвилині Олег 
Клименко примушує гостей 
вдруге розпочати гру з центра

їм. (М). ІО.'.Ю — «З днем народ
ження». Музично-розважальна 
програма. (М). 10.30 — «Здоро
в'я». Науково-популярна про
грама. (Сочі). 11.00 — Наша 
афіша. (К). 11.05 — Телефільм. 
(К). Н.ЗО — Е. Лазарев. «Зла
маний меч». Спектакль Молдав
ського державного театру опери 
та балегу. (К). 11.00 — Суботній 
репортаж. (Львів). 14.30 — Літе
ратурний театр. Д.0 75-річ’ія з 
дня народження В. Маяковсько- 
го. Передача третя. «Театр Мая- 
ковського». (М) 15.30 — В ефі
рі — «Молодість». (Ленінград — 
Одеса). 16 30 — Для школярів. 
В. Короленко — «В _ поганому 
товаристві». Телевізійний спек-

У Львові змагались 
ми. Наші школярки 
II місце. Хлопці мірялися силою в 
Черкасах. Кіровоградці вибороли 
6-е місце в фіналі.

юні гандболіст- 
зайняли в зоні

поля. Рахунок 2:0 не змінився 
до кінця поєдинку.

Цс третя підряд перемога 
гірників з таким же рахунком. 
У дев’ятнадцятому турі вони 
добилися переваги над луць
ким «Торпедо», а у двадцято
му — над гірниками Новово- 
лкнська.

Олександрійські спортсмени 
після першого кола набрали 28 
очок із 42 можливих, забили у 
ворота суперників 23 м'ячі, а 
пропустили в спої 13. Вони 
займають четверте місце в 
зоні.

Є. ША БАЛ ІII.

такль. (Дніпропетровськ). 17.36 
— «Приїжджайте до нас». Кон
церт самодіяльного 
«Берізка» курорту ,, 
яєць». (Львів). 18.00 — Па приз 
братів Зиамеиських 
пі змагання
(Ленінград). 19.15 — Пошта «Го
лубого вогника». (М). 20.30 — 
«ІІа меридіанах України». (К). 
21.00 — Інтернаціональний клуб 
молоді. (К). 21.40 — Художній
фільм. (К). 23.00 — Заключний 
концерт четвертого міжнародно
го конкурсу з балету «Вар- 
на-68». (Софія).

«МОЛОДИВ КО
МУНАР» — орган 
обласного комітету 
ЛКСМУ — повинні 
читати і передпла
чувати кожен юнак 
і дівчина Кірово- 
градщинп.

Передплата
1969 рік розпочала
ся. Липі ви можете 
оформити її в кре
дит ио місцю робо
ти або навчання•

Передплатна ціна 
«Молодого комуна
ра» — 
коп. на 
рахунку 
за один 
Роздрібна ціпа — 
2 коп. за один при
мірник.

2 крб. 40 
рік (з роз- 
1,5 копійки 

примірник).

Т. в. о. редактора 10. МОТОРНИЙ.
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