
мир
і дружбу!—
такий девіз IX Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів, 
яний відкривається завтра 
в Софії. СУБОТА, 27 ЛИПНЯ 1968 РОКУ.Рік видання IX.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ*

орган кі СЬКОГО ОБКОМУ АКСИУ

Малюнок В. ОСТАПЕНКА.

Збори партійно-господарського
24 липня в Кіровограді 

відбулися збори партійно- 
господарського активу об
ласті. Обговорено питання 
про підсумки роботи колек
тивів промислових підпри
ємств, будівельних організа
цій, транспорту і зв'язку за 
перше півріччя 1968 року і 
завдання по достроковому 
виконанню планів і соціаліс
тичних зобов’язань третього 
року п’ятирічки.

З доповіддю на зборах 
виступив секретар обкому

КП України М. П. Суркін.
В обговоренні доповіді 

взяли участь перший секре
тар Олександрійського мі
ськкому КП України П. Ю. 
Гриценко, голова облпроф- 
ради Д. Т. Жмак, директор 
заводу «Червона зірка» К. С. 
Курцев, секретар Кірово
градського міськкому КП 
України 3. І. Власова, апа
ратник Кіровоградського 
олійжиркомбінату М. А. Ля- 
пін, директор комбінату 
«Дніпроенергобуд і н дуст-

активу
рія» Ю. М. Дацеико, голос
ний інженер тресту «Кіро- 
воградпромбуд» О. Й. Задо- 
режими, керуючий трестом 
«Кіровогрвдсільбуд» Д. М. 
Розін, начальник комбінату 
«Олександріявугілля» М. В» 
Філоненко та інші.

Збори прийняли 
спрямоване на 
виконання завдань 
року п'ятирічки та соціаліс
тичних зобов’язань, узятим 
на честь 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна.

рішення, 
успішно 

третього

ВІД ІМЕНІ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ

делегації Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік на IX Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів

Дорогі друзі!
Ми, представники радянської молоді, 

зібрались сьогодні, щоб провести делега
цію Країни Рад на IX Всесвітній фести
валь молоді і студентів. Ми прийшли сю
ди, щоб від імені молодих громадян Сою
зу Радянських Соціалістичних Республік 
передати своїм посланцям наш наказ: 
розкажіть на фестивалі про те, що нас 
хвилює, чим ми сьогодні живемо, про що 
мріємо, за що боремось.

Ми, вірні заповітам Великого Жовтня, 
будуємо суспільство майбутнього — ко
мунізм. Він уже живе в наших справах: 
в будовах, які зводяться руками молодих, 
в досягненнях радянської науки, техніки, 
мистецтва, спорту, якими пишається на
ша Батьківщина. Він уже живе в* образі 
молодої радянської людини, формуванню 
якої присвятив 50 років своєї діяльності 
Ленінський комсомол — вірний помічник 
нашої героїчної Комуністичної партії.

Наша молодь готова співробітничати з 
усіма загонами демократичного молодіж
ного руху. Вона виступай за досягнення 
і зміцнення міжнародної єдності рядів 
цього руху, за розширення фронту про
гресивних сил, на підтримку антиімперіа
лістичних виступів молодіжних! сту
дентських організацій на всіх континен
тах. Вона стоїть у перших рядах бороть
би проти імперіалістичний! агресії, за

мир, демократію і революційні перетво
рення на шляхах соціального прогресу. 
Ми незмінно на боці тих, хто воює на 
всіх фронтах класових битв за інтереси 
трудящих.

Успіх спільної боротьби проти го
ловного ворога людства — імперіалізму 
— залежить від міці і згуртованості 
соціалістичних країн, об’єднання їх зу
силь з робітничим рухом, з боротьбою 
революційних, демократичних — усіх 
антиімперіалістичних сил світу.

Соціалістична співдружність «— пере
довий загін усіх прогресивних і демокра
тичних сил планети. Тому нам такі доро« 
гі єдність і братерство молоді соціаліс«" 
тнчних країн. І ми нікому не дозволимо 
зруйнувати цей союз, який скріплено 
кров'ю наших батьків, що загинули у, 
кровопролитних битвах із силами імпе
ріалістичної реакції і фашизму.

Міць і згуртованість соціалістичної 
співдружності — надійна опора у бо
ротьбі проти будь-яких спроб сучасного 
імперіалізму нав’язати свої порядки на
родам, що ідуть шляхом будівництва 
соціалізму. Яскравий приклад цього — 
допомога братерських соціалістичних 
країн в’єтнамському народові, що бо
реться проти агресії США. Радянський 
Союз, увесь наш народ, вся наша мо- 

(Закінчення иа 2-й стор.).

Перед дорогою вона зу
стрічалася майже з кожним 
комсомольцем заводу. Л їх 
на Власівському заводі залі, 
зобетопних конструкцій та 
виробів аж 220. Друзі просили 
привезти з Болгарії сувені
ри, а ще казали, щоб Валя 
розповіла болгарським хлоп
цям та дівчатам про їхній 
Крсмгес, одне з наймолодших 
міст нашої країни, про ті 

_дивови|жні конструкції, які 
виготовляють вони, кремге- 
сівці, для теплоелектростан
цій, заводів-велетнів...

Нині Валя Оннщук, комсо
мольський ватажок з Крем- 
геса, на болгарській землі, 
там, де завтра спалахне фес
тивальний факел. Вона по
їхала туди по туристській 
путівці як краща з комсо
мольських активістів КІрово- 
градщинн.

Фото В. КОВПАКА.

Розмова про розвиток юнацької технічної творчості
ЗАПОРІЖЖЯ, 25 липня. (РАТАУ). 

Сьогодні “тут почав роботу всесо
юзний семінар-нарада секретарів 
комітетів комсомолу з проблем 
розвитку технічної творчості серед 
молоді. Він скликаний ЦК ВЛКСМ.

У роботі семінару беруть участь 
секретарі комітетів комсомолу 
промислових підприємств, будов, 
Транспорту, секретарі міськкомів

та райкомів ВЛКСМ союзних рес
публік, країв та областей.

Запоріжжя невипадково обране 
місцем для проведення цієї зуст
річі. Комсомольські організації 
міста набули великого д’освіду по 
розвитку юнацької технічної твор
чості. Тільки в самому Орджоні- 
кїдзовському районі в раціоналі

заторській та винахідницькій робо
ті беруть участь понад 4,5 тисячі 
'молодих людей. На підприємствах, 
в організаціях, учбових закладах, 
проектних та науково-дослідних 
інститутах створені і діють 53 гро
мадських конструкторських бюро 
І лабораторій, 21 рада молодих 
спеціалістів та дослідників.
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МИР!  —— друЖБА! SZZZ^SSZ

ня реваншистських і неофашистських сил • 
що рвуїься до влади в Західній Німеччи
ні, організовують диверсії проти інших 
держав, посилюють напруженість на 
кордонах ГІДР, Чехословаччини н ін
ших європейських соціалістичних країн. 
Ми завжди виступаємо на підіримку 
тих сил в молодіжному русі, що борють
ся проти профашистських диктатур. Мп 
на боці борців проти фашистських ре
жимів в Іспанії, Португалії і Греції.

Завжди і скрізь ми з молоддю, що бо
реться за свої права, проти сил реакції, 
свавілля капіталістичних монополій і 
слухняних їм політичних режимів.

Ось чому можна сказати, що відголо- 
си пристрасних промов, які на IX Все
світньому фестивалі будуть кликати до . 
єдності прогресивного молодіжного і 
студентського руху, будуть в ці дні чу
ти в усіх куточках нашої неосяжної 
Батьківщини. Ось чому радянській мо
лоді такі близькі лозунги фестивалю, 
який буде проходити в столиці друж
ньої нам Болгарії.

Ми високо цінуємо зусилля болгарсь
кої молоді, щедрість і привітність всьо
го болі арського народу, що підготували 
цей форум молодості світу. Мп впевне
ні, що зустрічі на сонячній болгарській 
землі дадуть нові прекрасні паростки

(Закінчення. Початок па 1-й crop ).

лодь разом з іншими соціалістичними 
країнами з перших же днів висгупили 
на підтримку цієї справедливої бороть
би.

Всебічна допомога і підтримка допо
магають народові В’єтнаму вистоитн 
проти- величезної воєнної машини Спо
лучених Шіатів. Кожного дня Народні 
збройні сили визволення Південного 
В'єтнаму завдають все нових нищівних 
ударів по агресорах. Незважаючи на 
важкі умови війни, великих бойових і 
трудових успіхів добиваються трудящі 
ДРВ.

Першорядним завданням міжна
родною молодіжного руху сьогодні є 
боротьба за те, щоб змусити американ
ських імперіалістів 
ти бомбардування 
ка агресорів і цим 
встановлення миру 
В’єтнаму.

Така вимога всіх
ти.

Радянська молодь незмінно виступає 
на підтримку своїх ровесників, що бо
рються за свободу і національну неза
лежність. Ми допомагаємо не лише сло
вом, але й справою тим, хто бореться 
проти колоніальних і расистських режи- • дружби і взаєморозуміння демократнч- 
мів в Африці, хто усіма засобами захи
щає свободу і незалежність народів, хто 
зі зброєю в руках бореться проти імпе
ріалізму і колоніалізму.

Ми виступаємо проти будь-яких пла
нів імперіалістичних держав розпоряд
жатися долями народів, будемо давані 
відсіч усім їхнім спробам захопити чу
жі землі. Радянська молодь гнівно за
суджує агресію Ізраїлю проти арабсь
ких країн, розв’язану за вказівками мо
нополістичних кіл США і їх союзників. 
Вона готова зробити все для того, щоб 
добитися ліквідації наслідків ізраїльсь
кої агресії і встановлення справедливо
го миру на Близькому Сході.

Радянська молодь виступає разом з 
іншими прогресивними силами за справж
ній мир і безпеку в Європі, за приборкан-

ЗШЕРЕМЄТЬЄВО позачер
говим рейсом лі

так мав відправлятися 
о двадцятій. Зоставалося 
кілька хвилин, щоб якнай- 
зручніше влаштуватися в 
салоні і перед зльотом’ 
виконати всі формальнос
ті Аерофлоту.

На вулиці сіявся холод
ний осінній дощ, а в сало
ні було тихо і тепло. Я 
розмірковував про себе:

Фієтом, Льє Вінем, Лиу 
Тхаєм, Фам Тинем.

П’ятеро хлопців з Де
мократичної Республіки 
В'єтнам та ще перекладач 
Тьеп летіли до Кіровогра
да навчатися професії 
штурмана в школі Вищо: 
льотної підготовки. Вони 
мені годі розповідали, 
як було боязко піднімати-: 
ся по трапу ! '

в салоні
літака і петі- 

комфорта-

відступити., пршшни- 
ДРВ, вивести війсь- 
створнти умови для 
на землі героїчного

чесних людей плане-

ної молоді світу.
Радянська молодь, вихована рідною 

Комуністичною партією, беззавітио від
дана своїй Батьківщині, справі бороть
би за комунізм, принципам інтернаціо
налізму і дружби між народами, —вона 
зробить все, щоб лозунг фестивалю «За 
солідарність, мир і дружбу» став зна
меном часу, під яким сьогодні згурту
валась молодь світу у боротьбі за мир 
і соціальний прогрес.

В одних рядах з друзями з усіх країн 
— молодими борцями за справу миру, 
свободи і прогресу представники друж
ної багатонаціональної сім’ї радянської 
молоді пронесуть на фестивалі в Софії 
високо піднятий стяг нашої Батьківщи
ни, яка будує перше в світі комуністич
не суспільство.

за допомогу 
на дза роки

ДО в’язниці 
Сім років тюрем 
старший брат —

ша доля: 
партизанам 
посадили 
батька, 
звідав 
партизан Тоєн. На чотири 
роки французькі колоні
затори посадили до в яз- 
ниці ще двох братів — 
Лі і Кієма. Прийшли нові 
«визволителі» — амери
канці. І спалили будинок».

Гортаю короткі записи, 
зроблені кілька днів тому 
в затишній кімнаті гурто
житку школи Вищої льот
ної підготовки, де ось уже 
близько року навчаються 
мудрості штурмана 
вільної авіації мої 
намські друзі: 
американські 
знову скинули 
фугасні бомби. Загоріло
ся наше рисове 
ми доглядали всім селом. 
А найстрашніше — вбита 
маленька Хює. Ти пам’я
таєш її... І все ж я вірю, 
що ми переможемо і зно
ву буде зеленим рисове 
поле, і небо над В єтна- 
мом чисте. Привітай на
ших радянських друзів». 
Це рядки із листа Тхі Бієу 
— дружини Данг Мана, 
яка працює бригадиром 
рисової, ланки.

«Вчись добре та повер
тайся скоріше, щоб разом 
провчити американських 
агресорів», — пише Фієту 
із провінції Ха Тінг його 
дружина Чанг, вчителька 
початкової школи...

Вони вже знають багато 
російських пісень, вони 
люблять «Подмосковные 
вечера». І все ж щовечо
ра, зібравшись в затишній 
ленінській кімнаті, вони 
обов'язково співають
«Пісню про острів Кон 
Ко». Співають разом зі 
своїми радянськими дру
зями, яким полюбився цей 
мужній гімн про мужній і 
нездоланний острів. Спі
вають пісню про острів, 
який став символом бо
ротьби в'єтнамського на
роду з американськими 
агресорами.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

ци- 
в'єт- 

«Вчора 
агресори 
на село

поле, яке

бельнсго «АН-24»... І вза
галі, летіли вперше...

У моєму блокноті зоста
лось кілька штрихів од 
тієї зустрічі — кілька ви
разних штрихів до біогра
фій в'єтнамських хлопців. 
І кожний день їх моло
дості обпалений полум’ям 
тривожного неспокою, 
мужнім полум’ям бороть
би з агресором на землі, 
на воді і в небі: «Фам 
Тинь — двадцять років. 
Приїхав до Кіровограда 
із Хайфона, а ще рік тому 
служив у зенітній артиле
рії на околицях Ханоя.

Лиу Тхай з невеличкого 
села Ха Яан, що на три
вожній сімнадцятій пара
лелі. Служив у зенітній 
артилерії. Разом з обслу
гою збив вісім американ
ських стерв'ятників. Має 
урядові нагороди. Йому 
дев’ятнадцять років.

Найстарший з усіх — 
Чионг Тьєп. В чотирнад
цять років з села Фіок, 
що в Південному В’єтнамі, 
він перейшов кордон, а з 
часом в Демократичній 
Республіці В'єтнам закін
чив інститут іноземних 
мов.

Його сім’ю спіткала ін-

якщо не завадить погода, 
значить, рівно опівночі 
можна буде розраховува
ти на зустріч з Кіровогра
дом.

Висе перейшло чверть 
на дев'яту, коли хтось із 
льотного персоналу пові
домив, що рейс перено
ситься на пізніше. А за 
хвилину...

...Спочатку була пісня. 
Можливо, виконання її не 
було довершеним, але ме
лодія, сповнена доброти і 
мужності, захоплювала і 
хвилювала... То була пісня 
про острів Кон Ко, який 
став симзолом і гордістю 
В’єтнаму, на який амери
канці скинули десятки ти
сяч снарядів і який ви
стояв...

Хотілося познайомити
ся з виконавцями ближ
че. Першим подав руку 
той, хто заспівував. І з теп
лою посмішкою, яка бу
ває тільки в щирих, од- 
вертих людей, промовив: 
«Здрастуйте! Добрий ве
чір!».

Потім аж до самого Кі
ровограда ми розмовляли 
з Тьєпом багато і про 
різне. І не тільки з Тьє
пом: з Данг Маном, Дау

«Пам’ятайте, що ми ваші вірні друзі».

Г ТАРИп Федір Топор послав на вйіну д'юї 
синій. До домівки не. вернулись обоє. 

Про Миколу знав усе, а про Івана повідомили 
— загинув ,без вісті... З роками рана рубцю
валася.

І ось одного вечора «а околицю села листо
ноша приніс лисг. На конверті адреса — і ро
сійською, і незнайомою мовою.
С Вранці з тим листом Федір пішов до школи. 
Лист був із Польщі. Звідти повідомляли, що 
недалеко від кордону біля села знайдена мо
гила, а в ній біля похованих радянських бійців 
знайшли медальйони. Один з них належав 
солдатові з Кіровоградщннп Івану Топору. Не
знайомі товариші, багькв й матері згадували, 
як радянські воїни хоробро захищали село, 
б’ючись до останнього патрона, до останньої 
гранати. сТо були наші пірці друзі, — звуча
ло у кожній фразі. — Мп безмежно вдячні 
вам, радянські люди, ми ніколи не забудемо 
крові ваших синів»...

1 тоді Оля Савченко теж схвильовано ска
зала:

— Давайте зв’яжемось із піонерами, з мо
лоддю Польщі. Дружба не пизпниа згасати.

ВІРНІ ДРУЗІ
І полетіли листи — в Повогрудськ. Плавні- 

цн. Катовіци. Теплі, сердечні, добрі. А звідти — 
такі ж відлозіді.

А Потім пцийіпов біль. II а дитячих вустах 
частіше звучало слово «В'єтнам». Війни ніхто 
з них не бати». 1а хіба вони не розумілн-^го- 
ря дідуся Федора? і коли пролунав клич до
помоги дітям героїчного В’єтнаму, піонери і 
комсомольці Ланкійської середньої школи га
ряче відгукнулися на нього.

Піонери збирали металолом. Все більшала 
гора біля школи. Незабаром під’їхала авто
машина. за нею друга — і закуріла дороги. 
Шофери нрнзез.'Ім квитанції — у фонд В'єтна 
му пішло 60 карбованців.

Комсомольці придбали в’єтнамським школя
рам портфелі, зошити. ЛІНІЙКИ, ручки, олівці 
Разом написали й листа. Кінчали його сло- 
І«<! М ({*

1, М. стоян.Новомнргородський район.

Посилка 
з Кремгеса

Кремгесівський ке
рамічний завод надси
лає свою продукцію п 
19 областей республі
ки. Від Чорного моря і 
до зачарованої Десни, 
від Дніпра до Дунаю 
— його «володіння».

Особливо великим 
попитом користують
ся вироби з майоліки: 
художні вази, сувені
ри, набори для напоїв, 
тощо.

Готуючись до XI Все
світнього фестивалю 
молоді і студентів, 
комсомольці та мо
лодь заводу надіслали 
в Болгарію на вистав
ку срій сувонір. У ньо
му статуетки «Лег
горн», «Карась», «Зуб- 
рик», «Коник» та по
пільничка 
ка»,

ДЕ 
БИЛАСЬ 
ЗАЛІЗНА 
ДИВІЗІЯ

«Золота риб-

ШЕВЧЕНКО, 
газети «Над-

Г. 
працівник 
дніпрянська правда».

Одна з найстаріших у краї
ні —• мотострілецька Самаро- 
Ульяновська залізна дпічі 
Червонопрапорна, орденів Су- 
ворова і Бої дана Хмельниць
кого дивізія в біремні роки 
громадянської війни внтволя- 
ла Батьківщину В. І. Леніна 
(нині Ульяновськ), під час Ве
ликої Вітчизняної війни її 
шлях проліг від Сталінграда 
до Праги. А нещодавно вете
рани залізної, які зібрались 
па беретах Волги, де чверть 
століття тому стояли на смерть 
однополчани, проводжали у 
далеку дорогу, учасників над. 
марафонського пробігу но 
місцях героїчної слави дивізії. 
2560 кілометрів подолають

спортсменн, закінчивши про
бі! о Ужгороді.

Склад учасників пробігу не 
потребує коментарів: заслуже
ний майстер спорту, восьмира
зовий чемпіон СРСР, неодно
разовий призер європейських 
периюстсй, учасник Олімпій
ських Іюр Борне Грищаєв з 
Волгограда, майстри спорту із 
Сахаліне В. Малпшев та 
Г. Ширяєп, кандидат у майст
ри спорту з Ленінграда 
В. Тсрновськнй.

Та, мабуть, найбільш коло
ритною фігурою серед них е 
командор пробігу Олеї Юліа- 
іювич Лось, 45-річннй викла
дач Ленінградського електро. 
технічного Інституту їм. Улья- 
нова ' - Леніна. Вігі — учасник 
Великої Вітчизняної пійнн, 
має чотирії поранення, з яких 
три — в ноги. Це людина над
звичайної сили полі, яка напо
легливо І вперто гогуиаласн 
стати спортсменом. Як відо
мо, О. Лось п минулому році 
здійснив пробіг, присвячений 
50-річчю Великого Жовтня по 
маршруту Ленінград — Київ— 
Москва,

Керівний пробігу комсорг 
ЦК ВЛКСМ О. Двоскіп, голов
ний суддя — суддя всесоюз
ної категорії, один з найста
ріших марафонців Росії, учас
ник марафонських змагань 
1013 року О. 10. Буїнман.

Мста пробігу -г не просто 
подолати шлях, прондсішй за
лізною дивізією, а й розпойіс- 
ти про героїчні подвиги бійців

І командирів, зустрітися з мо
лоддю. з мешканцями міст і 
сіл, які були спідками запек
лих боїв. Тому серед тих, хто 
супроводжує учасників пробі
гу, — ветерани дивізії Євген 
Іванович Промахов та Михай
ло Йосипович Косой. До ре
чі, М. И. Косей — наш земляк, 
родом з Го.тованіпського ра
йону, Груди Євгена Івановича 
прикрашають десять бойових 
нагород, він — майор запасу, 
начальник штабу ветеранів 
дивізії, а зараз — полІтрук 
пробігу. Пліч-о-пліч з ним під 
Сталін!рада до Праги про
йшов бойовими шляхами і 
М. И. Косой, також майор за
пасу, піші секретар парторга- 
нізації одного з великих під
приємств Києва. Під Сталіп- 
градом, у боях за висоту Чор
ний Курган Є. Промахов зни
щив двадцять одного гітлерів
ця. Про це розповідала ар
мійська газета в замітці 
«Промахов б'є беї промаху». 
В цих боях М. Косой влучним 
вогнем знищив шістнадцять 
фашистів. Обидва вони пер
шими п дивізії одержали ста- 
лінгрздські нагороди.

Залітна дивізія, звільняла 
від фашистської нечисті й КІ- 
ровотрадіцину. Обидва вете
рани в складі частили теж 
брали уч^ть. в боях,за наш 
стецовий край.

І ось кілька Дйів тому кіро. 
воірадці зустрічали учасників 
пробігу нд 'кордоні з Дніпро
петровською областю. Далі їх

Олександрів- 
по території 
"с надмара-

-4-го липня кіропогра
іМ .1 Пі. 5>П и г» t • - Л —. •

шлях лежав до обласного 
центру. В кожному населеному 
пункті учасників пробігу віта
ли степовики, встеляли їх 
шлях квітами, підносили хліб- 
сіль — знак щирої гостинності. 
А учасники пробігу ділилися 
своїми спогадами про бойовий 
шлях дивізії, про запеклі бої 
на Кіровоградщині. Назавжди 
запам’ятаються ті хвилиян зу
стрічей жителям Долинсько- 
го, Новтородківською, Кірово-

градського та 
ського районів, 
яких проліг шлях Йадмаоа- 
фонського пробігу Волгоград— 
Ужгород^

Більше тисячі кілометрів по
долали вже учасники пробну 
Далі їх шлях йде через Чер 
каську, Київську, Житомир
ську та інші області нашої 
республіки.

. ... с. ЯНЧУКОВ, и. Кіровоград.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.
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НА РУБЕЖІ— 
МОРСЬКІ. ПІХОТИНЦІ
...Низькі хмари, здавалось, зачепились за верхівки тан

кових антен. Грізні машини, вишикувавшись на вихідному 
рубежі, завмерли в напруженому чеканні.

і раптом різкі слова команди:
— До бою!..
Здригнулась лісова тиша. Танки пішли в атаку.
Сталеві велетні набирають швидкість: скоріше туди, де в 

глибоких окопах залягли морські піхотинці.
Ось уже поряд окоп. Несподівано з нього виростає фігура 

матроса Рідкий помах руки — і полетіла під гусениці ста
левої махини граната, за нею друга... (фото праворуч).

Цей бій — лише невеликий епізод із напруженого навчан
ня моряків Червонопрапоріїого Тихоокеанського Флоту, які 
відточують свою військову майстерність.

На фото вгорі — сержант Михайло Красников (зліва) І 
його друзі по службі в морській піхоті.

У цьому році Красников повернеться додому — в Сибір, 
буде знову працював! на будівництві Красноярської ГЕС, 
яку він будував до служби в армії.

В. ЛСАРИКОВСЬКИП. 
(АП1І).

^ТРУДЯЩІ України, роз- 
• горнувши соціалістич

не змагання за 
кове виконання 
п’ятирічного плану, доби- 

У першому півріччі 
1968 року нових успіхів у 
розвитку економіки рес
публіки і підвищенні жит
тєвого рівня народу. Про 
це говориться в повідом
ленні Центрального ста-

достро- 
завдань

лік

ЛДОТ ПАШ завжди був овіяний романтикою 
ратних перемог і далеких походів. З ч*а- 

Сіа_ Ушакова й ІІахімова здобуп він славу ге
роїчного. Го були далекі дні парусних фрега
тів... Л втім, і-не такі вже далекі.

Тридцять дев’ять років тому, коли я вступив 
до Ленінградського морехідного училища, на
шим учбовим судном був парусник «Ломоно
сов», збудозаннй у... 1S67 році. Я згадую ос
настку нашого парусника. I не ризикую назва
ти ного навіть «дідусем» найновіших підвод
них атомоходів, які складають сьогодні основу 
нашого Військово-ЛІорського Флоту.

І.тк, змінились кораблі, змінились люди. 
Морський офіцер обов’язково повинен бути 
високоосвіченим Інженером. А не! матроси, 
перш НІЖ погранити, скажімо, на 
човен, проходять спеціальне на
вчання, що відповідає середньо- 
технічній освіті.

Але, як і раніше, свято збері
гаються і примножуються країні 
традиції російського флоту: від
вага, безмежна відданість пра
пору Батьківщини.

Мені згадується епізод мину
лої війни, котрий зараз здається 
просто легендою, 15 липня 1941 
року в ході бою вісімки наших 
торпедних . катерів з круп
ним німецько-фашистським кон
воєм, катер під командуванням 
лейтенанта Віталія 
ка атакував ворожий 
Однак противнику вдалося відвернути, торпе
да пройшла мимо. Тоді Юрченко здійснив те, 
що робили російські моряки в період парус
ного флоту, а зараз можна побачити лише у 
пригодницькому фільмі. Обстрілявши вороже 
судно з кулеметів, він примусив його зупини
тися, а потім швидко до нього ошвартувався 
і взяв танкер на абордаж. Вороги розбіглися 
по суднових приміщеннях... Л наші моряки, 
забравши документи з штурманської рубки, 
заклали в машинне відділення декілька під
ривних патронів і підпалили гніт. Через де
кілька хвилин танкер був зірваний.

Але бій ще не кінчився. По нашому катеру 
буї» відкритий артилерійський вогонь зразу де
кількома ворожими кораблями. Зав’язався 
тяжкий нерівпяй бій. Катер, порешечений сна
рядами, почав тонути. Ми вважали товаришів 
загиблими. А через нівроку я з великою ра
дістю тиснув руку безжурному ІОрчснку. Ви
являється, потрапивши пораненим у полон,

ПІДПОДІІИЙ

ІОрчеп- 
танкер.

З ст«р.-

він здійснив сміливу втечу з фашистського конц
табору, розташованого на острові Тромсе в 
Норвегії, пробрався у Швецію. звідти — на 
Батьківщину, Я знову зустрівся з ним у ми
нулому році. Зараз Віталій Діоміідошіч — 
капітан великою морозильною риболовного 
траулери.

Нашим хлопцям сьогодні не доводиться за
стосовувані зброю. Ллє вони блискуче воло
діють нею: всякий, хго уважно слідкував за 
навчаннями «Північ», які недавно закінчили- 
ся в Атлавпіці, переконався, настільки висо
кий рівень бойової і моральної підготовки на
ших військових моряків.

Лін звикли до того, що такі категорії, як 
дружба, вірність (саме цими якостями завжди 
відзначались наші моряки), перевіряються вп-

КОРАБЛІ
І ЛЮДИ

нитковими обставинами. Сьогодні воші під
тверджуються постійно.

Здається, у О’Генрі є така фраза: «Зачиніть 
двох чоловік у хатині 18x20 футів. Людська 
натура цього не витримає». Іак от, на під
водному човні дуже невеликий колектив ліо. 
дсй. Всього декілька десятків чоловік знахо
дяться у замкнутому приміщенні. 1 коли чо
вен йде в зануреному стані, моряки не бачать 
(у звичному для пас смислі) того, що їх ото
чує. Ось у такому становищі підводники зна
ходяться місяць, два — стільки, скільки по
трібно. щоб вийти в заданий район, відпрацю
вати бойові вправи і повернутися на базу. Цс 
будні нашого флоту.

Мабуть, як про звичайне можна говорити 
вже і про наддальні, і про кругосвітні плавни
ми радянських моряків. Ось І зарат два на
ших кораблі — «Дмитрий Пожарский» і «Сте
регущий» 
ну після

знаходяться и дорозі на Батьківщи- 
багатомісячного плавання в тропіч

них морях. Вони відвідали їй- ' 
дію, Пакистан, Ірак, Іран, Со
малі, Цейлон... Подібні походи 
дуже важливі і відповідальні. 
Кожен моряк, шо бере в них 
участь, почував себе не тільки 
членом свого екіпажу, але й 
повноважним представником 

' всього радянського народу, ра
дянської влади, соціалізму. В 
далеких заокеанських портах 
відчуваєш це дуже гостро. І по
няття інтернаціоналізму стає 
для кожного радянського моря
ка дуже реальним і ясним.

І тут 
ще про 
нашого 
дружбу 
ни і її 
сомол стояв біля ____ ____
дянського флоту, він шефствує 
над ним і сьогодні.

Комсомольці різцях областей і 
республік мають на флоті «свої» 
кораблі, па які вопи посилають 
своїх кращих представників. 
Л\іж комсомолом і моряками 
зв’язок нерозривний і багатосто
ронній. І ниніпіиіїї День Вій
ськово-Морського Флоту для нас 
подвійно -святковий. Адже ми 
зустрічаємо його в рік славного 
комсомольського ювілею, і кож
ний молодий моряк прагне бути 
гідним славної півстолітньої іс
торії комсомолу.

мені хочеться сказати 
одну славну традицію 
флоту. Про постійну 
комсомолу нашої краї- 
флоту. Ленінський ком- 

'■ колиски ра-

Віце-адмірал В. АЛЕКСЕЕВ,
Герой Радянського Союзу.

—і.---------- ’ ~ --------'

УСПІХИ

рання врожаю зернових 
культур, косовицю сіна, 
заготівлю кормів, лущен
ня стерні і оранку під 
озимі.

У минулому півріччі за 
рахунок державних 'цент
ралізованих капітальних 
вкладень введено в дію 
нові основні фонди за
гальною вартістю понад 
1,4 мільярда карбован
ців, або на 16 процентів 
більше, ніж за відповід
ний період минулого ро
ку.

Продуктивність праці в 
будівництві зросла порів
няно з першим півріччям 
1967 року на 5 процентів.

Піврічний план роздріб
ного товарообороту вико
нано на 101 процент.

У великому обсягу 
здійснювалось будівни
цтво житлових будинків і 
об'єктів 
тового 
рахунок 
тів і коштів житлово-буді
вельної кооперації в пер
шому півріччі введено в 
експлуатацію 68 тисяч но
вих упорядкованих квар
тир загальною 
близько 2,9 
квадратних метрів. Крйі 
того, велику кількість жит
лових будинкіз спорудили 
колгоспи, а також робіт
ники, службовці і коті- І 
госпники за рахунок влас- 
них коштів з допомогою | 
державного кредиту.

Дальшого розвитку на1- ! 
В усіх областях респуб- брали :народна освіта, яаіу«-; і 

ліки колгоспи і радгоспи на і культура, 
успішно провадять зби- (РАТАУ).

відповідним періодом ми
нулого року становив 9 
процентів, обсяг реалізо
ваної продукції зріс на 
10 процентів.

Продуктивність праці о 
промисловості зросла в 
першому півріччі порів
няно з відповідним періо
дом минулого року на 5,7 
процента, на підприєм
ствах, які працювали в но

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ

тистичного управління 
УРСР. Першу половину 
п ятирічки завершено ус
пішно. Розвиток народно
го господарства республі
ки за доа з половиною 
роки П ятирічки по основ
них показниках — загаль
ному обсягу промислово
го виробництва, вантажо- 
обороту всіх видів транс
порту, реальних доходах 
населення, роздрібному 
товарообороту — переви
щував планові завдання.

План першого півріччя 
! по обсягу реалізованої 

продукції і випуску біль- 
і шості найважливіших ви

дів промислових виробів 
перевиконано. Приріст ви
робництва порівняно з

вих умовах, — на 6,6 про
цента.

У народне господарство 
УРСР впроваджено понад 
280 тисяч винаходів і ра
ціоналізаторських пропо
зицій, що дає близько 240 
мільйонів карбованців 
економії в розрахунку на 
рік.

Колгоспи 
республіки в 
організовано 
ранні строки 
няні польові 
Прийнятий господарства
ми план ярої сівби, вклю
чаючи пересів озимих, 
перевиконано.

культурно-побу- 
призначення. За 
державних кош-

І радгоспи, 
цьому році 
•і в більш 

провели вес- 
роботи.

площею 
мільйона • • * «XX*

ІІЯ

; х ■ -і ■*
Від дітей можна чекати різних пи

тань, я до нього звикла. Та якось ру
сявий п'ятикласник примусив мене і 
здивуватися, і зрадіти, коли все до
питувався, скільки людей на нашій 
Землі, скільки з них «за нас», а 
скільки «проти». Довгенько ми бесі
дували, бо я старалася йому доступ
но розповісти про складність міжна
родних відносин, 
шляху до перемоги 
всіх континентах.’

Звичайно, питання 
Та порадувало те, 
молодших класів не 
байдужими до подій _ 
старшокласники в більшості настіль- 
і...... г:і; --- -- -•
що хоч лекторами призначай. Це ще 
одне підтвердження, що школа дає 
своїм вихованцям не тільки мінні 
знання, а й виховує їх людьми ду
маючими, патріотами, інтернаціона
лістами.

В цій царині велику роботу прово
дять піонерські та комсомольські ор
ганізації шкіл, з кожним роком міц
ніють інтернаціональні зв'язки.

Так, піонери Всликовисківськоі 
школи листуються зі своїми ровес
никами з Німецької Демократичної 
Республіки, Чехос.човаччинн, Болга
рії. Нікому з них не доводилося бу
ти в містечку Нідердорф, шо в НДР. 
але вони з ним добре ознайомлені, 
бо Млнікі Гольчель завжди дуже до
кладно розповідне про свій Лідер« 
дорф, кожної о .разу надсилає листів
ки з-видами свого містечка.

Зміцнення дружби із зарубіжними .......
рЬЬ^ййіІа.міі,’ інтерес до розвитку зав. шкільним відділом Маловнс- 
міжнародного демократичного руху ківського райкому комсомолу.

W в
о»ія 1Ч»»’

ВИИІІК1ІСІІНЮ в ряді 
............[ гуртків і

молоді сприяли [ 
шкіл інтернаціональних 
клубів. Зокрема, в Маловисківській 
середній школі № 2 вже кілька років 
працює ...._, 2 і__ ,___ ________ 7
дружби «Глобус». Ного учасники не 
тільки лпстуі^ься і обмінюються су
венірами із друзями 
па засіданнях клубу 
рію соціалістичних 
литься з їх мовами.

В Маловисківськін __г____ _____
кн добре розуміються у цих подіях, № 4 другий рік працює інтернаніо- 

.....  г, « >..<> нальнид ((Луд «Дружба». Піонери, 
'які входять до цього клубу, вивча
ють історію піонерських організацій 
Болгарії. Чехослояаччі'пи, ДРВ, до
повнюють історію сьогоднішніми 
розповідями однолітків з цих країн.

Почуття інтернаціональної друж
би особливо зримо проявилися у дні 
підготовки до IX Всесвітнього фести
валю МОЛОДІ 1 студегнів. Як ніколи 
дружно’ г.ч«одн.іп школярику неділь
ники по збору метало.’ииуЗ/ макула
тури, допомагали колгшиггам. Зароб
лені гроті пішли нз закупну пода
рунків в'єтнамським дітям. Лише піо
нерська дружила Малознсківської се
редньої школи .№ 3 відправила дітям 
героїчного В'єтнаму 16 посилок. У 
фонд фестивалю із шкіл району на
дійшло 600 Карбованців.

л. к ти о в а,

на 
на

про трудноті 
комунізму
/

були наївними, 
що навіть учні 

залишаються 
у? світі. А

клуб інтернаціональної

з-за кордону, а 
вивчають істо- 

країп, зпайом-

середній школі



4 стор. Ли 88 (044)

«БЕРЛІН ВІТАЄ МОСКВУ».,. Ці афіші, з'явив
шись одного ранку на вулицях Кіровограда, спові
щали . про гастролі в обласній філармонії артистів 
естради Німецької Демократичної Республіки. Турне 
молодих німецьких митців по містах України було 
ніби провісником Всесвітнього фестивалю молоді, 
факел якого завтра спалахне в столиці Болгарії...

Друзі три дні були нашими гостями. Вони повез
ли з собою блиск очей кіровоградців, пахощі віталь
них квітів та відлуння сердечних оплесків. Мелодій
ні пісні, які виконували Інгрід Рак, Віра Шнайде- 
бах, чарівні розсипи гітари за щирою піснею Иоо 
Ірмшера слухав зал. Може, завтра ці пісні їх спів
вітчизники виконають у Софії..,

Фото в. ковгілкл.

ЯК НА СВЯТО...
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Вони люблять англійсь
ку мову, пісні, ПЛЯЖ, кіно 
і цукерки. І ще люблять 
свою роботу.

— Якби не любили, не 
пішли б навчатися в тор
говельну школу, —• запев
няє Світлана Волошко.

— Кому не приємна 
увага, ласкаве слово? — 
додає Люда Татаруша і 
розповідає: — Заходить 
до нас у секцію жіночого 
одягу жінка. Переходить 
від однієї сукні до іншої, 
стурбовано замислюєть
ся. Дібрали їй до смаку, 
вона дякує: «Як у нас у 

Києві», — говорить,
— Чому, як у вас? —> 

запитую. — У нас так 
завжди в Кіровограді.

Жінка посміхається, дя
кує ще раз:

— А може, у вас на
віть краще...

Мабуть, рідко знайдеть
ся людина, яка б не дба
ла про честь свого колек
тиву, підприємства. У дів
чат із ЦУМу це почуття 
домінує.

— На роботу я збираю
ся, як в театр або на свя
то, — Люда Татаруша ми
моволі поправляє пишну 
зачіску.

— Зачіска — одне а 
ваших тривог?

— І зачіска, і сукня, і 
настрій.

— Дівчата, так ви ар
тистки!
« — Мабуть, так, тільки 

в своєму ділі. Уявіть, що 
ви приходите щось купи
ти, а з-за прилавку отака 
фізіономія, — дівчата по-

назують, яка це фізіоно
мія, і не втримуються, 
сміються.

— Ну, а якщо настрій 
поганий? Скажімо, ви за
губили любиму брошку, 
або хлопець не прийшов 
на побачення..»

відповіли, коли говорили, 
що любимо свою роботу. 
Що ж до випадків, то во
ни у нас кожного дня. А 
особливо в секції дитячо
го трикотажу, — це Світ
лана. Волошко, вона тем 
працює. — Хіба не випа
док, коли юний тато пере
плутає повзунки з кол
готками? Допитуємося, 
якого ж віку його син чи 
донька, а потім разом під
бираємо..»

— Невже всім задово-

фото Г. ЗУБЕНКА.

— Тоді по дорозі 
боту ми повторюємо, 
брошка була погана і 
пець був поганий. І наст
рій повертається.

— Завжди це діє?
— На жаль, не завжди. 

Але відсутність настрою 
компенсується уважним 
ставленням до покупців.

Люда Татаруша працює 
в ЦУМі третій, рік, Світ
лана Волошко —,четвер
тий.

— Дівчата, одержуєте 
ви моральне задоволення 
з своєї праці? За ці роки 
було, мабуть, чимало ці
кавих випадків?

— На перше ми вже

/

ж

крнття IX Всесвітнього фести
валю молоді й студентів. Репор
таж з Софії. 22.40 — «Варшава— 
Москва». Музична розважальна 
передача. (Варшава). 23.40 — 
«Тільки факти». (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 23 липня. Перша 

програма. 9.00 — Гімнастика 
для школярів. (М). 9.15 — Тслс- 
новнни: (М). 9.30 — Для школя- 
^1п. «Будильник». (М). 10.00 — 

о Дня Військово-Морського 
Флоту. Репортаж з Військово- 
Морського музею. (Ленінград). 
10.30 — «Для нас. жінки». (К). 
11.00 — Репортаж, про парад, 
присвячений Дню Військово- 
Морського Флоту СРСР. (М). 
12.29 — «Роби з нами, роби, як 
ми. робі; краще нас». (НДР). 
13.00 — «Музичний кіоск». (М). 
13.30 — «Сільський клуб». (М). 
14.30 — В ефірі — «Молодість»-.

Цінників торгівлі. (М). 16.00" — 
«ТЕК-бЗ». (К). 16.30 - Теле
фільм. (К). 1700 — «Камертон 
доброго ігастрою». (Львів). ІЯ.00 
— «Поштовий калейдоскоп». 
(К). 19.00 — «Європа: події,
країни, проблеми». (М). 19.30 — 
Урочисте відкриття ЇХ Всесвіт
нього фестивалю молоді І сту
дентів у Софії. (Софія). 22.30— 
«Варшава — «Москва». Музично- 
розважальна програма. (М).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ. 28 липня. 9.00 — Гім

настика для дітей. (М). 9 15 — 
Телевізійні новини. (М). 9.30 — 
«Будильник». (М). 10.00 — Ре
портаж з Військоно-морського 
музею. (Ленінград). 10.30 — Те
левізійний журнал «Для вас, 
жінки». (К). »1.00 — Передача, 
присвячена Дню Військово-Мор
ського Флоту СРСР. (М). 12.20— 
Для школярів. «Роби з нами, 
роби, як ми, роби краще нас». ___ _ .

/ /ади нол- «Музичпиіі (Ленінград)? 1*5.30.— День пра.
кіоск». (Аі,. 13.30— Фільм для ■ *•••
дітей. 13.50 — Художній фільм 
«На завтрашній вулиці». 15.30— 
Сьогодні — День працівника 
торгівлі. (М). >6.00 — Телеві
зійний фільм «Тчк тримати». 
(К). 1630 — «ТЕК-68». (К).
17.00 — «Камертон доброго на. 
строю». /Львів), 18.00 — -Пош
товий калейдоскоп». (К). 19,00— 
«Європа: події, країни, пробле
ми». (М). 19.30 — Урочисте від-

іША ААРЕСАІ ТЕЛЕФОНИ І

За успіхи, досягнуті в 
розвитку радянського фіз
культурного руху, Президія 
Верховної Ради СРСР Ука
зом від 24 липня 1968 року 
нагородила орденами і ме
далями СРСР 498 тренерів, 
викладачів, інструкторів і 
організаторів фізкультурної 
роботи, спортсменів, учених, 
працівників спортивних

Нагороди за розвиток спорту
споруд 1 підприємств по ви
робництву спортивного ін
вентаря, громадських акти
вістів.

Орденом Трудового Чер
воного Прапора нагородже
но 49 чоловік, орденом 
«Знак пошани» — 172, ме-

даллю «За трудову доб
лесть» — 135 і медаллю «За 
трудову відзнаку» — 142 
чоловіка.

Указ публікується в «Ве= 
домостях Верховного Сове- 
та СССР»,

явнії
Дівчата хвильку мов

чать, роздумуючи.
— Вчили нас у торго

вельній школі англійської 
мови, а практики немає. 
Забуваємо. Ніхто не звер
тається на англійській.

— Ну, це, мабуть, ще не 
біда?

— Це ще ні. От коли 
немає потрібних товарів 
за прилавком, тоді гірше.

— Часто це трапляєть
ся?

— Не часто. Але якщо 
покупець «йде від нас з 
порожніми руками, почу
ваємо себе в чомусь вин
ними...

Дві комсомолки, дві 
ровесниці, дві одноклас
ниці. Я не запитав, чому 
вони пішли саме в тор
гівлю, а не обрали іншої 
професії. Та й нащо запи
тувати?

(Болгарія), «Ювентус» (Італія) та інші.
Під час фестивалю в міжнародному 

спортивному клубі відбудуться семінари 
з основних проблем спортивного руху» 
Делегати її гості зможуть також пози а» 
йомитися з виставкою спортивної літера
тури й фотографії, побачать кращі спор
тивні фільми, зустрінуться з відомими 
спортсменами.

Радянський Союз послав на Всесвіт
ній фестиваль молоді і студентів велику 
спортивну делегацію. Наші юнаки й дів
чата будуть брати участь у змаганнях 
з плавання, стрибків у воду, спортивної 
й художньої гімнастики, легкої атлети
ки, боксу, класичної і вільної боротьби, 
теніса, важкої атлетики, велоспорту, руч-

Голова Центральної ради спортив
ного товариства «Буревісник» Юрій 
ГЕНЕРОЗОВ розповідає про спор

тивну програму IX Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів.

Більше 15 тисяч юнаків і дівчат з ПО 
країн зібралося в Софії. Різноманітна 
програма грандіозного молодіжного фо
руму включає цілий спектр найцікаві
ших заходів. Серед них один з найбар- 
вистіших — спортивні змагання фести
валю. Кореспондент АПН попросив голо
ву Центральної ради студентського това
риства «Буревісник» Юрія Генерозова 
розповісти про спортивну частину фести
валю.

— Спортивні змагання в рамках фести- 
валів молоді і студентів традиційні. Цьо
го разу організатори фестивалю запро
понували цікаву і багатопланову програ
му змагань. Вони відкриті для національ
них робітничих, студентських команд, 
для спортивних клубів, а також для 
спортсменів національних федерацій, які 
не є членами відповідних міжнародних 
спортивних федерацій.

Учасники і гості фестивалю будуть 
змагатися на кращих стадіонах Болга
рії. Більшість змагань пройдуть у Софії» 
Там зустрінуться легкоатлети, плавці, 
стрибуни у воду, гімнасти. Важкоатлети 
вийдуть на поміст у Видині, боксери — 
у Пловдиві, майстри настільного теніса 
— у Плевні. Всього за програмою фести
валю будуть проведені змагання з 15 ви
дів спорту у чоловіків і 9 видів у жінок.

Переможців чекають золоті, срібні й 
бронзові медалі. Спортсмени, які займуть 
перші шість місць, будуть відзначені по
чесними дипломами. Спеціальні кубки 
одержать команди, що займуть перші 
місця в колективних видах спорту.

Але цими офіційними стартами пай- 
сильніших не обмежується спортивна 
програма свята молоді. Організатори 
пропонують провести змагання з легкої 
атлетики і плавання, які будуть відкри
ті для всіх делегатів і гостей фестивалю. 
Кожен учасник цих стартів одержить 
спортивний значок фестивалю.

В рамках фестивалю буде організова
ний крупини футбольний турнір. У ньо
му будуть брати участь такі відомі євро
пейські команди як «Ференцварош» 
(Угорщина), «Сент-Етьєн» (Франція), 
«Дукла» (Чехословаччина), «Левскі»

ного м’яча, волейбола, баскетбола. Ко
лективи підприємств, інститутів, техніку» 
мів послали на фестиваль своїх найсиль- 
нішнх спортсменів. Назву лише деяких 
е них. ■ ■ і

Це легкоатлети — рекордсменка краї
ни серед дівчат Ніна Бринцева (Баку), 
Надія Безфамільна (Москва), її земляч
ка Тетяна Бичкова, Ольга Титова з Но-, 
воснбірська та інші. Серед стрибунів у 
воду — москвичка Тамара Дженєєва. 
Нашу спортивну гімнастику на фестнва-: 
лі представляє призер першості СРСР 
ленінградець Анатолій Ващаєв. У коман
ді дівчат — майстри художньої гімнасти
ки, такі відомі спортсменки як Людмила 
Савінкова (Шапошникова), Наташа Ов
чинникова, Альфія Назмутдінова. Баскет
болістки — гравці команди «Донецькбуд- 
канал». У змаганнях баскетболісток бра
тимуть участь дівчата, які“ завоювали 
днями у складі збірної СРСР в Італії 
звання чемпіонок Європи. У футбольному 
турнірі братиме участь студентська комап. 
да московського «Буревісника». У скла
ді майстрів малої ракетки одна з кращих 
тенісисток світу Зоя Руднова. Штангістів 
очолить чемпіон країни ташкентець Ер» 
кіп Карімов.

Молоді, радянські спортсмени повні ба
жання відмінно виступити у змаганнях 
фестивалю, ще більше зміцнити дружбу 
молоді всіх країн. ‘ 7

(АПІІ).

%

В. ШАРІЙ.
м. Кіровоград.

м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-45-35, від

ділів — 2-45-36.

«молодой КОММУНАР» - 
орган, Кировоградского 

обкома ЛКСЛ1У, 
г. Киропоград.

Працівники редакції «Молодого комунара» і на
ші позаштатні кореспонденти, матеріали яких сьо
годні публікуються, піддають свій авторський го
норар у фонд солідарності з героїчним В’стна-
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