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Перший робочий день 
фестивалю — 29 липня на
завжди увійде в історію 
руху солідарності з геро
їчним в’єтнамським наро
дом. Вирує фестивальне 
містечко «Гара Іскир», де 
живуть учасники форуму 
молоді. Однією з приміт
них подій цього дня, що 
за програмою фестивалю 
присвячений проблемам 
В’єтнаму, був мітинг, який 
відбувся в містечку. По
сланці героїчної країни 
були схвильовані, слухаю
чи пристрасні промови 
делегатів, відчуваючи,
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«Солідарність, мир, друж
ба!».

Саме ці слова напишуть 
і на машинах, які виру
шать 3 серпня з пода
рунками молоді світу із 
Софії у В'єтнам;

На бульварі, де розміс
тився клуб радянської де
легації, багатолюдно. Про
хожі сповільнюють крок, 
зупиняються машини. Сю
ди «на вогник» уже при
ходили жителі Софії, гос
ті фестивалю. Інтерес ’до 
клубу великий. Це і зро
зуміло, якщо врахувати, 
що серед господарів клу-

В’ЄТНАМУ

• Ціна 2 коп

ЗУСТРІЧ
МІЖ ПОЛИТБЮРО ЦК К НРС 
І ПРЕЗИДІЄЮ ЦК кпч

29 липня ц. р. в м. Чієрна-над-Тисою почалася зу» 
стріч між ГІоліібюро ЦК КПРС і Президією 
КПЧ.

З боку КПРС в зустрічі беруть участь: Генерали» 
ний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв; члени Політ» 
бюро ЦК КПРС — Г. І. Воронов, О. М. Косигін, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. В. Підгорннй, 
М. А. Суслов, О. М. Шелепін, П. Ю. Шелест; канди
дати в члени Політбюро ЦК КПРС — П. Н. Демі* 
чев, П. М. Машеров; секретарі ЦК КПРС — К. Ф« 
Катушев, Б. М. Пономарьов.

З боку КПЧ — Перший секретар ЦК КПЧ О. Дуб- 
чек; члени Президії ЦК КПЧ, кандидати в члени 
Президії ЦК КПЧ, а також президент Чехословаць* 
кої Соціалістичної Республіки Л. Свобода.

(ТАРС).

рік 68-й

яких вірних, бойових по
братимів вони мають в 
особі демократичної мо
лоді світу.

— Наші перемоги не
віддільні від зусиль соціа
лістичних держав, які по
дають нам неоціненну до
помогу, — сказав виступа
ючи на мітингу, керівник 
молодіжної делегації ДРВ 
Та Куанг Тьєн. — Вони не
віддільні від активної ді
яльності міжнародного 
робітничого класу, від зу
силь молодіжного 
в тому числі 
американської

...Біля входу 
солідарності з 
йде збирання 
фонд допомоги 
там цієї країни, 
особисту участь у збиран
ні коштів — палке бажан
ня всіх, хто зібрався під 
прапорами фестивалю. 
Як відомо, кожна делега
ція привезла в Софію по
дарунки молодим в'єтнам
цям, подбала про матері
альну допомогу їм. Усе 
це буде зібрано разом. 
Вирішено, що з фестивалю 
в далекий 
відправлено 
«Караван 
Ця благородна 
знайшла на фестивалі ти
сячі прихильників. І на
віть болгарські діти захо
тіли взяти в ній участь.

Болгарські вереснята, 
готуючись до IX Всесвіт
нього, багато раз вихо

дили на суботники: збира
ли брухт, макулатуру, са
дили дерева, допомагали 
старшим на будовах. І 
ось на трудові заощад
ження дітей куплено для 
В’єтнаму автобус і сані
тарну машину. Можна уя
вити, з яким нетерпінням 
чекали юні болгари зуст- 

.... .1 де- 
відбулася 
’ Палацу

РУХУ, 
від зусиль 
молоді.
в «Центр 

В’єтнамом» 
коштів у 

патріо- 
Брати

В’стнам буде 
спеціальний 

солідарності», 
справа

річі з в’єтнамськими 
легатами. Вона і 
сьогодні в парку 
піонерів.

Діги сердечно 
дорогих гостей, 
вірші, присвячені 
в'єтнамського народу, 
небо злітали величезні по
вітряні кулі з прапорами, 
на яких написані слова:

вітали 
читали 

героям
В

бу — космонавти Валенти
на Ніколасва-Терешкова і 
Олексій Леонов. З автобу
сів, що підрулили до две
рей нашого клубу, вихо

дять одягнуті у військову 
форму бійці Народної ар
мії ДРВ, представники 
Національного фронту 
визволення Південного 
В’єтнаму. їх сердечно ві
тає перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. Тяжельников. 
Радянські ровесники заспі
вують в’єтнамську пісню, 
підносять гостям хліб- 
сіль. В руках молодих 
в’єтнамців величезні буке
ти червоних троянд.

У конференц-залі від
бувся мітинг. Секретар

ВЛКСМ О. Камшалов, 
на ньому,

ЦК 
який вист^щив 
сказав:

— У Радянському Союзі 
немає жодної людини, яка 
б не допомагала братньо
му в’єтнамському народо
ві. Ми запевняємо, що й 
далі будемо зміцнювати 
солідарність з вами, доро
гі друзі.

З СЛОВОМ - ВІДПОВІДДЮ 

виступив на мітингу керів
ник делегації Національ
ного фронту визволення 
Південного В'єтнаму Чан 
Ван Ти.

Важко передати слова
ми той -------------- ------- "
прийом, 
учасники і гості фестива
лю, жителі болгарської 
столиці майстрам 
тецтв В’єтнаму. Сцена 
Народного театру 
Івана Базова, де відбувся 
великий урочистий кон
церт в’єтнамських артис
тів, була буквально усипа
не квітами.

винятково палкии 
який в и я в и л и

мис-

імені

(Спенкори ТАР.С).
Софія, 29 'липня.

Дорогі товариші! Ви цікавитесь, 
першочергові питания стояли перед 
ми, першими комсомольцями і кому
ністами ГаГівороііщпнії. В загальних ри
сах зараз відомо кожному комсомоль
цеві, що перед нами були ще не вирі
шені питания ліквідації неписьменнос
ті, боротьби з бандами. Ми робили все, 
щоб разом з комуністами захистити 
здобутки Жоптнсвої революції, створи
ти нове соціалістичне суспільство.

В той час винятково гостро стояло 
питання постачання хлібом пролетар
ських центрів, в першу чергу Петрогра
да, Москви, Донбасу. Партія посилала 
на продовольчий фронт спої кращі кад
ри. Про один з епізодів боротьби з 
куркулями за хліб 
повісти.

На чолі загону з 
мольців я виїхав у 
чення лишків хліба и —.......-
жди, звернулися за допомогою в сіль
раду і комнезам. До нас приєдналася 
й сільська бідняцька молодь.

Заходимо в один двір. Хлопці пові
домили, що тут живе сільський павук. 
Вітаюся, заводжу розмову:

— В містах голодують робітники. 
Діти.

— Чули вже. х
— Добровільно допоможете чи шука

ти?
— Нема хліба. Шукайте.
Спокійно так говорить, пемоз справді 

голодує.
Обдивитися будинок, клуні — нічого. 

Коли підходить один з місцевих това
ришів:

— На городі, — каже, — вночі рився 
куркуль.

Оглянули город. В самому кутку 
шомпол провалюється в землю. Почали 
копати, а гам зерна видимо-нсвиднмо. 
Тут куркуль не витримав:

— Забирайте, злидні червоиопузі. Та 
чи довезете?

1 Сміливий був: банди тоді шугали з 
села в село.

Поки ми навантажили хліб па підво
ди, почало сутеніти. Щойно виїхали з 
села, як раптом над валкою проспнстів 
рій куль!

Лін залягли. В жодного з хлопців не 
було думки втікати, залишивши доро- 

1 гпй вантаж, який ми везли голодним 
дітям і робітникам. Почалася пере
стрілка. Нас було немало, всі озброєні. 
Відступати не збиралися, і бандити це 
зрозуміли.

З Тернівки ми привезли на Гайворон- 
ськиіі продовольчий склад вісімсот пу
дів.хліба.

Цього разу обійшлося без втрат з на
шого боку. Ллє було іі такс, що гинули 
бойові товариші в сутичках з бандита
ми. Пройшло чимало років, та я й за
раз не можу забути молодого комуніс- 

Іта Яцснка, який загинув у боротьбі з 
куркулями.

Згадуючи життя і тривоги комсо
мольців двадцятих років, не можу не 

сказати, іцо в гой час у молоді була 
надзвичайно висока свідомість, високе 
класове чуття і працелюбство. Я не 
пам’ятаю такого випадку, щоб хтось із 
нас відмолився вийти на суботппк чи 
недільник, подати допомогу 

сільській бідняцькій молоді, 
з гвинтівкою и руках вийти 
проти банди.

Я стара людина, але своє 
життя прожив не марно. Ду
же шкода, що не можу піти 
з вами у похід, поспівати 
комсомольських пісень. Я 
заздрю вам гарною заздріс
тю, комсомольці шістдесятих 
років. Заздрю вашим ціка
вим справам, вашій енергії, 
тому, що вам будувати но
ве комуністичне суспільство, 
про яке ми гак мріплн.

Щирий привіт комсомоль
цям району.

в. лптоиовськпп, 
член ВЛКСМ .з 1919 року, 
член КПРС з 1921 року.

я іі хочу .иам роз-

дванадцяти комсо- 
Тсрнівку для вилу- 
у куркулів. Як зав-

— ВОЛОДЬКА біжить!
Десятикласники завмирають, 

слідкують, як пружщіячи м’язи, 
наближається до перекладини Юр
генев. Стрибок, тіло звивається в 
повітрі.

— Качати Юргенева, — апло
дують глядачі.

Цього разу Володя встановив 
районний рекорд по стрибках у 
висоту.

Та мова піде не про Володю — 
спортсмена, а яро Володю —секре
таря комсомольської організації. 
Спортом хлопець захоплюється в 
такій же мірі, як і математикою та 
літературою, як захоплювався уро
ками праці. <

Закінчив Володимир школу, 
маючи розряд токаря.

— Куди? — запитала мати.
— На завод. Адже маю спеціаль

ність.
Невдовзі я -познайомився з Во

лодимиром, як секретарем коміте
ту комсомолу парово
зоремонтного заводу. 
Хлопець сподобався 
мені. Не зовнішністю, 
не гучними словами, а 
енергією, діловитістю, 
ерудицією. Гостре око 
у паровозоремонтників. 
Гарного секретаря об
рали.

Не можу сказа
ти, щоб і до при
ходу Володимира в комітет спра
ви там ішли погано. Але чогось не 
вистачало. Може, чіткої злагодже
ності у діях членів комітету, може, 
конкретності. Володя вносить все 
це у роботу. І слів багато не гово
рить, а справи йдуть.

Починали з естетики. Буває, що 
людина звикає до обстановки. І не 
помічає, що можна житп краще. 
Володя помітив.

— Що ж ми, хлопці, ходимо, че
рез деталі перечіпаємося. Складе
мо в порядок. Та й у цехах не за
вадило б навести чистоту, — ска
зав якось.

А коли взялися за подвір’я, зали
шити щось не в порядку вже не 
могли. Потім дійшла черга до це
хів. Білили, фарбували — приби
рали власний дім.

Високо ставлять на заводі честь 
робітника. Для молодих, 'тих, що 
приходять до верстата з шкільної 
лави, комітет комсомолу організу
вав гурток «Молодь і комуністич
на праця», де мова ведеться про 
робітничі традиції заводу, його ре
волюційну історію, про те, хто мо
же зватися робітником.

В1

Добра слава йде про доярку колгоспу 
єБільшошік» Ганворонського району Світ
лану Лнсянську. По шістнадцять кілогра
мів молока надоює’ комсомолка від корови» 
Шанують за працю її одпосельчани.

Фото В. ЗЬМНОРІЯ,
V-

Потрібен
для комсомолу“

г 
ї

Проводились і раніше па заводі 
вечори відпочинку, ставились кой» 
церти, читалися лекції. Але все 
стало звичним. Дехто вже й не хо- 
див на них. . Може, тому, що не 
вистачало там ,духу здорового су» 
пернинтва, комсомольської вигад» 
ют, завзяття.

А от Володя разом з застутпш» 
ком секретаря комітету Вікторо:^, 
Хоменком, членами комітету Гай» 
ною Костюк, Дмитром Сиклииьким 
та іншими комсомольцями ’.раду» 
мали своє: зустрічі з іншими колек
тивами. Тут комсомольці діляться 
трудовими успіхами, змагаються 
у КВК, показують самодіяльність. 
Звичайно, у кожного комсомольця 
виникає цікавість: а як гам спра
ви у сусідів.

Душевний хлопець Володимир, 
Не було такого, щоб комсомольці 
не виконували план. А тут раптом 
завод перейшов частково на ре- 
мопт тепловозів. Це навіть цікаві» І 
ше,як з паровозами. Та спершу ви
ходило так, що відремонтований В 
тепловоз довго чекав на свій мо» | 

(Закінчення. На 2-й стор.).

І
ОіЕМС4МДРіВ>И

Новомиргород

АЇ’ —блі.ВиСк а
/ ОНоночРхлмг» «ъськ

Крімгес'

ЄніС4Г>ІПРЛД.КЛ Л V
, Дм«Ті»іВМг ’х Л» ч І
*■'. Прогопошкку По(И4’.н«С« ( 

0О4ГКС4НДРІЯ ~

фДобРОЗДЛИЧЬІЩи

УПамічіи л
ФШШкЛл--

Ж
- •Ч1Ж4МІЄД

Кіровоград

^ДСАННСЬМ 
0 Бобри нець 

*'О ЧСТКШБКА



2 стор.

ЩОДЕННИК 
ФЕСТИВАЛЮ 
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ДРУЖБИ

П’ятикольорова ромаш
ка—емблема IX Всесвіт
нього фестивалю молбді і 
студентів — цвіте вже 
третю добу. Добу бук
вально, бо від зорі до зо
рі не стихає Софія. Три
вають мітинги, концерти, 
масові походи, спортивні 
зустрічі. Третю добу міс
то привертає погляди 
мільйонів людей. Ново
сельці з п’яти континентів 
могутньо і переконливо 
демонструють свою волю 
І рішимість стати стіною 
на шляху війни, захистити 
свободу і щастя своїх на
родів. Тут проходить за
раз лінія фронту інтерна
ціональної єдності демо
кратичної молоді.

Що передбачено у про
грамі третього дня фес
тивалю — ЗО липня? Все 
важливе, все значне, все 
цікаве.

В аудиторіях Софій
ського університету по
чались дискусії. Що хви
лює молодь? Які її праг
нення і побажання? На
самперед — солідарність 
з героїчним В’єтнамом, 
гарантування безпеки в 
Європі, врегулювання 
конфлікту на Близькому 
Сході, викликаного агре
сією Ізраїлю, питання 
роззброєння. Про це го
ворили на «Форумі з пи
тань міжнародної політи
ки» генеральний секретар 
постійного секретаріату 
Організації солідарності 
народів Азії і Африки 
Юсеф Ес-Сібаї, визначна 
діячка міжнародного руху 
за мир, почесний гість 
фестивалю Ізабелла 
Блюм, перший секретар 
Спілки арабської соціаліс
тичної молоді Єгипту Му- 
фід Шахаб.

Численних учасників зі
брав семінар «Соціалізм і 
капіталізм».

На фестивалі відкрилась 
дискусійна трибуна — по 
проблемах науки. В диску
сіях беруть активну участь 
радянські делегати. Вели
кий інтерес викликав ви
ступ нашого молодого 
вченого лауреата Ленін
ської премії Юрія Жу- 
равльова.
Любителі статистики під

рахували: щоб побувати 
на всіх заходах-' фестива
лю, потрібно будо щось 
близько 15 тисяч годин. 
Як же встигнути всюди? 
На третій день фестивалю 
поклонники мистецтва ді
стали добру можливість 
познайомитися зразу з 
сотнями /лолодих талан
тів.— учасниками худож
ніх конкурсів. їх одинад
цять — цих творчих зма
гань музикантів, співаків і 
танцюристів. На урочисте 
відкриття міжнародних 
конкурсів у концертний 
зал «Болгарія» прийшли 
прославлені майстри мис
тецтва.

Народна артистка СРСР 
Тетяна Устинова — голо
ва жюрі конкурсу народ
них танців. На наше запи
тання «чого вона чекає 
від конкурсу?» артистка 
відповіла:

— Насамперед, звичай
но, чекаю зустрічі з нови
ми талантами. В тому-то і 
головне завдання подіб
них конкурсів — відкрити 
нові імена. З власного до
свіду знаю, а мені, між 
іншим, довелося бути чле
ном жюрі конкурсів шес
ти молодіжних фестива
лів, такий представниць
кий огляд завжди дарус 
світові чудових майстрів.

Отже, художні конкурси 
почалися. В найкращих за
лах Софії вступили а

-  .............. —— ЕКСПЕДИЦІЯ «ЧЕРВОНІ ВІХИ»„ПОТРІБЕН ДЛЯ КОМСОМОЛУ“творче змагання співаки, 
піаністи, скрипачі, вико
навці народної музики і 
танцю.

Ми — в «Культурному 
центрі» радянської деле
гації. Ще до початку фес
тивалю він став мало не 
найпопулярнішим.

Радянський «Культур
ний центр» вже має свою 
хроніку подій. Тут при 
глядачах почесний гість 
фестивалю, космонавт 
Олексій Леонов намалю
вав картину п©о підко
рення космосу. Гросмей
стер Василь Смислов даз 
сеанс одночасної гри на 
32 дошках, перемігши в 
десяти партіях і програв
ши тільки дві — болгар
ським шахістам. Відкрито 
дискусійні зали, музичний 
салон і навіть російська 
корчма «Балалайка», де 
можна на дозвіллі випити 
чаю з самовара з медови
ми і м’ятними пряниками.

В «Центрі солідарності 
з В’єтнамом» уже другий 
день багатолюдно. Деле
гати йдуть сюди як у му
зей, музей мужності і 
доблесті патріотів героїч
ного В’єтнаму. Ми гортаєм 
книгу відзивів. У ній де
сятки записів французь
кою, арабською, англій
ською, японською, росій
ською та іспанською мо
вами. А ось примітна — 
болгарською: «Схиляємо
ся перед подвигом ге
роїчного в'єтнамського 
народу». Такий відзив за

лишили в книзі перший 
секретар ЦК БКП Голова 
Ради Міністрів Болгарії 
Тодор Живков й інші ке
рівники країни.

У дворі «Центру» стоїть 
світло - бежева машина 
«ГАЗ-69». Її привезла ра
дянська делегація в дар 
друзям. Це, мабуть, єди
ний «експонат», який не 
можна виставити в ново
му залі «Центру» — залі 
подарунків, який готують 
тепер в’єтнамські делега
ти для огляду.

Злочинна агресія Пента
гону породжує дедалі 
зростаюче обурення мо
лоді світу, в тому числі 
американської. У «Центр» 
прийшов висловити свою 
симпатію героям В'єтнаму 
молодий американець 
Білл Джонс. Він кинув ви
клик своєму урядові, від
мовився воювати у В’єт
намі і покинув ряди армії 
інтервентів. Щойно на Со
фійський доно р с ь к и й 
пункт з'явилась група мо
лодих делегатів із США. 
Вони зважилися здати 
кров для бійців В'єтнаму.

А ввечері ЗО липня Со
фійський фестиваль палко 
аплодував посланцям 
країн, які відстоюють 
свою свободу в битвах з 
імперіалізмом. Відбулися 
вечори солідарності з 
народами Анголи, Мозам
біку, «Португальської» 
Гвінеї і островів Зеленого 
Мису, Південної Родезії, 
Південно - Західної і Пів
денної Африки. На захист 
Лаосу виступили учасни
ки іншого мітингу.

Винятково насиченою на 
третій день фестивалю 
була художня програма— 
в найкращих театрах і па
лацах культури пройшло 
більш як ЗО національних 
і міжнародних концертів. 
Одна з головних подій дня 
—гала-концерт делегації 
СРСР транслювався по 
болгарському телебачен
ню.

Д. БОЧАРОВ, І. ВЕКС- 
ЛЕР, І. ДОБРОТІ НА, 
В. ЧАНТУРІЯ, В. ЧУК- 
СЄЄВ,

спецкори ТАРС.

(Закінчення. Початок 
па 1-й стор.).

тор. Виникло загроза зриву плану. 
Знав Володимир, що допомогти 
майже неможливо. Мотори до теп
ловозів ремонтували в Саранську. 
Але хвилювався разом з комсо
мольцями, бігав з ними до дирек
тора, дзвонив, добивайся.

Я не здивувався, коли Володи
мир попросив одного разу реко
мендацію для вступу в члени

КПРС. Та її члени бюро райкому 
проголосували всі «за>. Знали, що 
завзяття, бадьорості, енергії у 
хлотія невичерпні джерела.

Ось хоч би й ідея книгарні. Ра
зом з Гайною Кбсткж створили її 
в заводській бібліотеці. Па книж
кових полицях комсомольців з'яви
лися твори класиків марксизму- 
ленінізму, новинки літератури.

Вміє Володимир економно розпо
ділити свій час. Встигає побувати 
в комітеті, па репетиціях худож-

ньої самодіяльності, пройтися з 
дружинниками ‘увечері містом. Ма
буть, лише для себе пе вистачає 
часу у хЛопця, бо частенько сві
тяться допізна його вікна: вчить
ся в технікумі, а зараз захитає 
диплом. Незабаром стане техніком 
паш член бюро і позаштатний 
секретар райкому.

«Потрібна для комсомолу люди
на-, — сказав якось про нього мо
лодий робітник. Я з ним згоден.

М. РЯБОКУЧМА, 
секретар Гайвороиського райкому 
комсомолу.

Гайворон, рік 68-й
життя
НА П'ЯТІРКУ

РЯ АСИВНИЙ СТІЛ у 
просторому кабінеті 

здавався іграшковим. Йо
го господар заклопотано 
гортав папери. Відвідува
чів но затримував, відпус
кав після кількох ділових 
фраз.

До кабінету, чітко вицо
куючи підборами, увійшла 
молода жінка. Щось зна
йоме вчувалося господа
реві кабінету в цьому ви
цокуванні. Підвів голову, 
глянув — і немов і но бу
ло солідному начальни
кові його п'ятдесяти з 
хвостиком. Зірвався з-за 
столу, підбіг:

— Ліда?! Сестричка?!
Лідія Антонівна ніяково 

посміхається: бач, привез
ла звіт за квартал, а во
но...

Ні, не сестрою була Лі
дія Антонівна цій солідній 
людині. Але, мабуть, рід
нішою, як сестра.

Лежав він, забинтова
ний, у військовому госпі
талі. Хто знає, скільки за
лишалося бійцеві зустріти 
світанків, якби но медич
на сестра, дочка гайво- 
ронського робітника Лі
да Камоцька. Вона щойно 
давала кров пораненим і 
сиділа знесилена, сумно 
поглядаючи на новоприбу
лого.

— Помре він, лікарю?
— Війна! — кинув. — А 

на війні буває, що й по
мирають, Йди відпочива
ти.

— Яка група крові? — 
підвелася, намагаючись 
твердо триматися на но
гах.

— Четверта.
— Беріть. З наших ли

ше в мене четверта.
— Дочко... — тільки й 

мовив.
Н® могла Ліда звикнути 

до війни, до поранених, 
до їх страждань. Вона 
хотіла бути лісоводом, са
джати дерева, прикраша

Про трудові здобутки молоді Добровелнчківського 
району повідомляють з райкому ЛКСМУ:

На 205 гектарах комбайнер артілі імені XXII з’їзду 
КПРС ВІКТОР ФІЩЕПКО намолотив 6208 центнерів 
хліба.

3175 центнерів зерна зібрав 3.180 гектарів ВАЛЕН
ТИН ЗАЄЦЬ (колгосп «Дружба»).

По 3 кілограми вовни з кожної вівці має чабан 
колгоспу «Зоря комунізму» АНАТОЛІЙ ЧУМА- 
ЧЕНКО.

2 000 кілограмів молока на корову надоїла доярка 
артілі імені Калініна РАЇСА КАРПЕЦЬ.

ти землю. Тому й пішла 
в інститут лісового госпо
дарства. Курси медичних 
сестер відвідувала прос
то так, щоб бути разом з 
подругами. І хіба могла 
вона думати, коли склада
ла екзамени, що через 
кілька днів на довгі роки 
війни стане ця професія 
головною?
О А ВУЛИЦІ Саксагансь- 

кого, де так любила 
прогулюватися Ліда, з’я
вилися військові машини 
з пораненими. Шість по
друг — Марія Незабитов- 
ська, Катерина Саміляк, 
Зіна Смирнова, Віра Хар
ламова, Віра Желябовська 
і Ліда — широко відкри
тими очима проводжали 
машини.

— Це ж війна, дівчата! 
— з жахом мовила Ліда.

А за хвилину:
— Я у військкомат! Хто 

зі мною?
Ремінь незвично пере

тягнув дівочий стан, комір 
шинелі врізався в шию, 
Та не про це зараз дума
ли дівчата. Вишикував
шись, урочисто проказу
вали слова військової при
сяги. За кожним з цих 
слів —ненависть до поне
волювачів, любов до 
Батьківщини, спокій якої 
і їх власний порушили за
гарбники.

Вперше побачила війну 
Ліда в госпіталі по вули
ці Саксаганського. Трем
тіли руки, коли робила 
уколи тяжко пораненим. 
А вони ще й заспокоюва
ли її. Нічого, мовляв, дів
чинко, голка не куля, ви
тримаємо.

Після зміни збиралися 
дівчата в своїй кімнаті. 
Стомлені, налякані тим, 
що робилося навколо них, 
співали «Синий платочек», 
«Вьется в тесной печурке 
огонь». Не для себе співа
ли: готували концерт для 
поранених. І коли з’явля

лися потім перед ними, на 
обличчях не було ні роз
губленості, ні втоми.

ВСЮ ВІЙНУ пройшли 
подруги пліч-о-пліч в 

одній частині. З Києва в 
Кременчук, з Кременчука 
в Харків, з Харкова в 
Красноярськ перебазову
вався їх госпіталь. Під 
бомбами, під гарматним- 
обстрілом переносили во
ни поранених, під кулями 
робили перев’язки і ви
носили бійців з поля бою. 
Ніхто не скаржився н*а 
втому, до вибухів звикли, 
не помічали їх.

А коли почалася війна 
з Японією, поїхали дівча
та на Далекий Схід.

— Невже це мої друго
курсниці? — зачудовано 
оглядає струнких дівчат у 
військових -шинелях рек

гА МІСЯЦп п «ііяиь перевиконують завдання слюсаоі 
‘‘^«ороиського паровозоремонтного заводу комсомолець 
П>адов їГЯаеінЧ<У«чТ„пЛМ°;,,ОЛК* комуиіст Володимир Вино
градов. їх девіз. «Зроблено у нас - зроблено найкраще»

СВЯЩЕННА ЗЕМЛЯ
Жменька священної землі 

Із Малахового куріаиа і Са
пун-Горн вирушила в путь. 
Вона пройшла південними 
районами республік», і ось 
її доставили на Добровелич- 
ківщнну наші сусіди — сек
ретар Лрбузинського райко
му комсомолу Миколаїв
ської області Василь Солону, 
пггт го”1ова Районної ради 

«Колгоспник» Лнато- 
ФІШков. Цю землю зу- 

"а Урочистій ліній- 
пі-п"о,,ер” * жовтенята, що 
ському п^ТЬ 0 Піщанобрід. 

н’онерському таборі 
мотопі вихователі іВОЇ віті *~”'ОСПНИКИ місце* 

Ця зем1и Чен1 ш«»ченка.
..8емлм ляже до пітніж- *” мону«ента Слави," який

Л& Є# (046)

тор Київського держав
ного інституту лісового 
господарства.

— Так точно! — рапор- З 
тує молодший лейтенант 
медичної служби ЛІДІЯ п 
Камоцька.

.Піду обрали секретарем м 
парторганізації інститу- П 
ту. З нею, ветераном вій- п 
ни, радилися досвідчені н 
викладачі. А ветерану не || 
було ще й двадцяти чоти- З 
рьох.

Семикласниця таня, 
дочка Лідії Антонівни, І 

хвалиться: І 4
— П'ятірку одержала.
— Про що писала?
— Про маму.
А мама, кавалер п'яти іі 

урядових нагород, на II 
п’ятірку написала езоє в 
життя.

В. ШАРІЙ.
м. Гайворон.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

вирішено спорудити на- місці КоРсунь-Шевченківськ"?
ВИ. 25-рІччя якої буде ви значатнея в наступному *роїі 
«кого « ^У^-Шевченкії: 
тнвн "ДДУчилища з ініціа- 

- КОМсомольської Орга-

ййЗГа»"
М’х КРАСКОВСЬКНН, 

перший секретар Добоо- 
ЛК€МУ.СЬКОГО



.М (94в) =/ МІГ З стор.

НАЗУСТРІЧ
SO-РІЧЧЮ
КОМСОМОЛУ

4 В столиці України екс
понується виставка тво- 
p-а ~ художників Києва, 
Житомира, Чернігова та 
Черкас, присвячена слав- 
HQStn п’ятдесятир іччю 
. 7 сане ького ком сомолу.

На фото: скульптура 
В. Ніатухя «В. /. Ленін- 
гімназист» (лів о р у ч), 
праворуч — в залі ви
ставки.

Фото 10. Мосенжника, 
(Фотохроніка РАТАУ).

ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ
М. СТОЯН, В. ЮР’ЄВ

(Продовження. Початок в газеті 
за ЗО липня).

КОЦАРОВА КРИНИЦЯ
Кажуть, тон коваль був, як богатир — 

зросту великого, сили дужої, краси неви
мовної. Кажуть, ще Маленьким хлопчи
ком пан виміняв його За собаку і не про
гадав. Спочатку Степан був пастушком, 
а згодом віддали його у кузшо. Всього 
вій навчився, та ніколи не міг забути 
добра і ласки людей. Вони його колись і 
зодягали, і ділилися шматком хліба.

Як листя :із водою, спливали її спливали лі
та. Краса давно зіа’яла, поннжпао Степан, си
лу розгубив. 1 вже немічного іі недужого про
гнав його пай.

І знову над ним зглянулись люди, такі ж. як 
І він. бідаки... А Степан все ке мав спокою. 
З викуваною ним же лопатою вирушив у поле. 
Збивав росу, збивав пил. обходив усі яри. 
зміряв усі дороги. Щось копав, щось шукав. 
Сміялися багачі:

■— ІЦо з літ. то й з розуму. Збожеволів сга- 
рий! Скарби шукає.

Шукав. Скарб. Тільки не для себе, а 
для людей.

1 якось опівдні, коли були жнива, ко
ли німіли стіна і руки від важкого серпа, 
до женців від яру поспішав Степан:

~ Люди, добрі! Я скарб знайшов.
— Який?-— підвелися жінки, і забли

щали серпи на сонці.
— Воду, люди добрі!
Багато чого не було в людей — і хлі

ба, і солі, а найбільш — водії. Люди му- 
к чились від спраги.

Коваль викопав криничку. Там забило 
® джерело. До нього проліг битий шлях, 
щ Минула лиховісна кріпаччина, забулось 
щ ім'я, люди так і прозвали її ковалевою. 
Я Ми почули таку легенду, розповіли її 
Я жителям села Павлівни. І один з них. віг- 
Я сотій білявий чоловік з синіми очима 
И усміхнувсь і сказав:
М ~ Ходім у береги, і я покажу вам Ко- 
Сі Цареву криницю, але на цей раз — внука
■ коваля...
№ Береги й береги. Соняшники, баштани, 

1 кзртопанннп. І під одним з городів — 
й маленька криничка з дерев'яними пям- 
№ рипами. Труба. А з неї біжить і біжить
■ чиста, джерельна, добра вода.
■ — Отак у нас всюди — копнеш лопа- 
И тою півмегра-метр. і обов'язково зна-
■ идещ джерело.
■ Таких кршшчок ми бачили багато. А
■ поруч — за кілька кроків — зміліла Ве
зи лика Вись.
В °ЛІ!а:<-бачили н інше. Ми вже говори-
■ ли про береги. Вони — охорона річки від
■ на.’іу.тг, Бонн можуть наповнювати за- 
Н паси водИ> Колись понад Виссю було ба-
■ гато капав, обеад:«ених вербами, вільхя-
■ ми- осокорами. То були межі, але й звід-
Я Джерела! Тх, тих'джерел, було
■ безліч. і р’1чка |іе м{л;іа навіть у липневу 
В и серпневу спеку. Правда, вони тоді ніби 
В 1!р:'ТОм™вались. спочивали, щоб у ве-
■ реет, в осіняю прохолоду забити з но- 
В вою силою... Розкриймо джерела! Адже 
Ж в Пішли тільки глибше в землю, а 
Ж на иагіих очах висихає Вись,

ОЧЕРЕТ, ОСОКА?
В Кому довелося слухати схвильований 
В *і!ЄлеСГ очерету весною, коли вітри гнуть
■ ИОГ0 1гуі111гї ДО ВОДИ, кому довелося слу-
■ х/ти ІІОГО сумовиту пісшо восени, ТОЇ! їх 
И ніколи не забуде... І ми не проти очере

ту, не проти осоки, ви вже чули паш го
лос проти Їхнього винищення.

Зникли в багатьох місцях верби, яво
ри, вільхи, не побачиш кушів калини, 
над Виссю, її заступили менші, кволіші 
захисники — очерет і осока. І не дивуй
тесь нашому твердженню. Не лише за
хисники, а й найлютіші вороги. Пара
докс? Протиріччя? Аж ніяк!

Між Мар’янівкою і Павлівкою, між 
Весслівкою і Капежем, між Капежем і 
Панчсвпм, між Лікаревим і Коробчиним 
скільки оком глянь — суцільні зарості 
очерету й осоки. Згодьтеся, що очерет — 
це не ріка. Ріка — це найперш вода і во
да. свого роду блакитна картина, яку 
майстер оправив у зелені барвисті рамки. 

Що ж сталося між названими селами? І там 
колись в одних місцях широчіла, в інших го
лу бою стрічкою бігла Вись. Та не зразу, не за 
рік. за десятки, сотні років вода поступалась 
і поступалась, берегова рослинність тіснила її. 
Цей процес особливо бурхливо проходить в 
останній час. Приїдьте у Папчеве, І ви самі 
побачите, що робиться з річкою. Там теж бу
ли глибокі розливи та плеса. А очерет в союзі 
зі своїм спільником рогозою почав нестримний 
наступ. Вони пішли від берега на десятки 
метрів...

Чому так сталося колись, чому ней 
процес йде й тепер? Бо було, бо існує 
те ж саме зачароване коло. Замулюван
ня. З розорених долин і ярів весняні во
ди, дощові води несуть намул до річки. 
Пого не зупиняють дерева. Він, ніби в 
ситі, осідає між береговою рослинністю. 
1 вона веде наступ на воду.

З цього приводу ось іцо пише в одному з бо
танічних журна піп відомий український вче
ний Д. Я. Афанасьев: «Природна рослинність 
схилів долини Великої Висі до початку вини
щення була міцним бар’єром, який стримупаз 
розвиток ерозійних процесів і перешкоджував 
утворенню ярів та балок. Знищення іга знач
ній частині схилів річки Великої Висі природ
ної рослинності призвело до широкого розвит
ку на схилах і за її межами процесів ерозії, 
до значного розширення і утворення нових 
ярів і балок, переважно за рахунок орних зе
мель. Продукти ерозії з року в рік разом з та. 
лими. 1 делювіальними водайи потрапляли в 
річку, що згодом в багатьох місцях призвело 
до її обміління».

Ми ще раз настійно звертаємося до 
всіх- обсаджуймо береги, яри, долини... 
А очерет і осока... Хай будуть і вони. 
Але поетичною смужкою, вузькою смуж
кою понад берегами. І з ппх ха^і на ши
рокі й глибокі плеса качка виводить сво
їх каченят.

ГАЇ, ДАМБИ ТА БУДЯКИ

Хоч ми у заголовку й поставили їх 
на трете місце, почнемо з них.

Від села Висі па другий берег тягне
ться невисока, не дуже й широка дамба. 
Нас здивувала не вона. Здивували роз
кішні квітучі будяки на її обох боках. 
Будяки ніхто не садив, ніхто й не зни
щував. їм добре н привільно па цій не
широкій дамбі.

Як не можна уявити землі без сонця, так не 
УЯВИШ води, річки без дерева. Річка й дере, 
ио — великі спільники. Вода швидко стікає з 
чопів утворюючи яри. а між дерев розмиван
ня не відбуваються; вода повільніше тече по 
горішньому листю, сніг повільніше розтає... 
Коріння дєрєв. що глибоко сягає в землю, 
стає природними каналами. Вода тече вздовж 
цих каналів, десь там. у глибині, народжую
ться джерела. Ще краше від живого коріння 
такому стіканню сприяють пустоти, що з’яв
ляються внаслідок гниття. Таким чином, ми 
бачимо трикутник: дерева — джерела — річ
ки. При випаданні однієї з цих сторін пору
шується нормальна циркуляція води в при
роді.

Але тут нам можуть зауважити:
— Все це так. Але спорудження во

доймищ хіба не є ознакою уболівання за 
збереження запасів води?

Заперечень немає. Але тільки з одно
го боку. Бо оголені стенові ставки, на 
берегах яких не побачиш жодного кущи
ка, для повнокровного життя природи 
мало що дають. Вода з них випаровує
ться вхолосту. Значно корисніше зволо
жувати повітря таким чином, щоб вода 
спершу пройшла через листя рослин і 
провела там відповідну роботу, корисну 
для людини. Відомо, шо для утворення 
шістнадцяти кілограмів сухої деревини 
листя мусить випарувати близько п’яти 
тонн води! Зрошуючи землю, ми збага
чуємо повітря тією ж кількістю .ВОДЯНОЇ 
пари,хяк і у випадку прямого випарову
вання із ставкової поверхні. Але в пер
шому випадку ця вода виконала певну 
роботу, в іншому ж — ні. Над ч Виссю 
потрібно висаджувати дерева, які, заті
няючи частішу водоймища, разом з тим 
послаблюватимуть і силу вітру, і значне 
дармове випаровування.

— Ти мене оберігай від сонця, бере
жи мої джерела, — каже вода. — А я 
вже напою твоє коріння, буде твій лист 
зелепим і веселим.

І хто розуміє ту мову, той побачить, 
що вона надзвичайно розумна і мудра.

Так, Вись колись була у зеленому й 
барвистому наряді. Як спомин, залиши
лись гаї і гайки над нею V Паичевому, 
на околиці Канежа. в Кам’янці. Є вони 
і в інших селах. Проте майже на всій 
течії береги голі-голісінькі.

Де ж поділося дерево? Найбільше його бу
ло порубано в роки німецької окупації: нічим 
було протопити, і тоді гуляла безжальна со
кира. Береги оголились. І річка дуже швид
ко почала міліти. Добробут наш став швидко 
зростати, ми починаємо перебирати й вугіл
лям -- те не такс, те не гріє... Проблема па
лива давно розв’язана, а річка, як була забу
тою. так і є.

Де-не-де почали відновлювати насад
ження. У селі Великій Висці два добрі 
господарі — голова сільської Ради Мгі- 
хайло Федорович Рожко та голова кол
госпу «Росія» Анатолій Кириловнч Чай
ка вирішили спорудити дамбу, а правий 
берег засадити вербами. Дамбу споруд
жено, па березі посаджено верби. І хай 
цей початок невеличкий, але він дуже 
хороший. Приємно радує око захисна 
смуга понад річкою у Мар’япіпському 
радгоспі. Але всі ні старання добрих гос
подарів підуть прахом, якщо не візьмф 
ться за таку ж справу їх сусіди — псі, 
чиї землі омиває Вись.

Хотілося б. щоб у цьому взяли участь 
школярі, комсомольці. Адже саджанців 
дорогих не треба. Нарубай з верби кі
лочків. повтикай їх над берегом — і че
рез рік — два, вони піднімуться мінним 
заслоном...

Всюди виростають дамби. Тх теж би засад
жувати осокорами. В багатію* селах споруд
жують і мости. Одну історію про такий міст 
через Вись нам і хочеться розповісти;

В Паичевому минулого року почали споруд- 
ЖУвати міст. Гарний, мінний міст. Правда, бу
дується він досить поволі. Але біда не в цьо
му. Проектні організації не запланували пі
дошви. А стару знищили, розбили. Вода вся 
збігла, і вийшло, як у байці Глібова...

ГІЛЛЯ ОДНОГО ДЕРЕВА

Хоч паша річка й мала*але на протя
зі 165-ти кілометрів до неї приєдную
ться ще десять приток, більших і мен
ших — п’ять зліва, п’ять справа: Роз
лива, Турія, Бирзулянка, Діяла Вись, 
Надлак... Це гілля одного дерева. Зру
бай єдину гілку, і дерево застогне. Яка 
ж доля гілок, яке життя однієї з них — 
Турії?

Це дуже цікава річка. Починається вона в 
знаменитому лісі біля Лебедина. Біля того 
Лебедина, де колись гуляли гайдамаки, біля 
того Лебедина, що увійшов окремим розділом 
у знамениту поему Т. Г. Шевченка про Коліїв
щину. Так І зветься попа там — Лебедннкз. 
Біля села Турії вона вже зветься Турів, а бі
ля Листопадового та Златополя вн прочитаєте 
й третю назву — Гептурка. Назва історична. 
Били турків, коли нападали вони на наші зем
лі. Звідси й — геп-турка...

На її берегах у 1923 році стояв ще молодий 
Тичина 1 залишив про її красу дуже схвильо
вані рядки у своєму щоденнику.

Немає смуг, немає лісів І на її берегах. Во
на теж зміліла.

Є у Златополі маслопех Маловисків- 
ського заводу сухого молока. Зробили 
каналізацію — і все у річку Турію. 
ПІкірзавод на висотці. І якась мудра го

лова з нього додумалась — якщо вста
вити труби — все піде вниз, у яр, все 
ніде самопливом, і затрат не треба.

Не дуже скупий на таке і консервний 
завод. А коли від нестерпного смороду 
загаласували всі, коли аж Київ відгук
нувся по радіо фейлетоном, почали буду
вати очисні споруди... Та як довго їх 
ще будувати. А нечистоти пливуть у річ
ку. Та й окремі громадяни (повтори
мось: як потрібна пропаганда по збе
реженню природи!) послід від худоби, 
сміття викидають у річку. Мовляв, вода 
все приховає. І такс неподобство ми ба
чили не тільки біля Новомиргорода, а й 
у Маловисківському іі Новодрхангель
ському районах.

І-Іс можна оминути ще одного, харак
терного для всієї течії,, для всіх берегів.

Річка поповнюється джерельною во
дою, своїми притоками. /\ в час весняної 
повені, в час дощів — і водою з ярів та 
вибалків, що спускаються до неї...

Яри, яри... Недалеко біля села Жива- 
ііівкн Новоархангельського району пря
мо з степу біжать двома ярами два 
струмки. Один з них, обсаджений верба
ми, біжить і сміється, дзюркоче й вирус, 
впадаючи у річку Надлак.

Біжить і другий. Між каміння. Біжить 
безсило, як втомлений подорожній. 1 
хоч бп над ним було якесь одне-однісінь- 
ке деревце!

Яр біля Андріївни. Ного звали Холодним. 
Ного схили були порослі чагарником, а внизу 
при зустрічі з долиною Висі росли розкішні 
верби. Немає чагарників, немає верб, немає І 
особливого бажання у анлріївців підновити 
.насадження. І яр, хоч І звуть ще Холодним, 
але він уже ие холодний...

Що ж потрібно робити всім нам? Най
перше, зупинити плуга па схилах ярів. 
Хай виростуть там гайки фруктових де
рев. хай виростає трава.

До речі, про нашу марну щедроту. Ми 
так любимо відводити під сади найкращі 
землі, віддаємо під них рівнину, найро- 
дючіший чорнозем у полі.— по 100, по 
200 гектарів. А хіба садові не було б 
добре на схилах ярів? Ростуть же і абри
коси, і яблуні, і виноград на терасах, на 
горах у Грузії... Подумаймо, добре по
думаймо і про притоки та яри...

ГОЛУБІ ДЗЕРКАЛА

Здавна наші люди любили ставки. П 
степовому краю річка біжить весною, -а 
потім, у літшо спеку, пересихає. Без во
ди не проживеш. Здавна люди перего
роджували течію греблями, дамбами. 
Тепер набагато більше стало ставків. 
Техніка стала потужнішою — є скрепе
ри, механічні лопати, а головне — біль
шою стала потреба води. І ставки з’я
вилися далеко у полі, там, де е долини, 
де є яри. На них плаває птиця, біля них 
літні табори телят, корів, біля них вла
штували своє господарство і городні 
бригади. Явище дуже відрадне. Тільки 
до спорудження їх деякі колгоспи піді
йшли по-господарському, а деякі зовсім 
несерйозно.

Як же не по-господарському і як не
серйозно?

Три ставки споруджено в колгоспі іме
ні Кірова Новомпргородського району, 
де головою Володимир Михайлович Мер- 
кіс. Ставки майже весь час па одному 
рівні, не пересихають. Перш ніж споруд
жувати ставки, тут зробили геологічну 
розвідку грунтів. Вода ие всюди буде 
триматись. Геологи сказали — вода бу
де. До того ж, у берегах є чимало дже-
рел. *

А ось приклад, як можна несерйозно поста
витися до цієї справи. Не будемо називати 
прізвища. Вийшов один голова колгоспу і ска
зав механізаторам:

—• Отут гатігьі
Почали трактористи горнути землю. Весною 

з’явилась у ставку вода. Та через тиждень- 
другий зникла.

— Нсвпсока дамба! — не сумував голопа І 
наказав «підсипатії» ще.

Підсипали. Височенько. Назбиралось весною 
води чимало. І так рвонуло дамбу, що зали
шилась там глибока прірва.

Засипали її, а води нема! Скринька чудеспп 
відкривалася з Іншого боку. Ніякої геологіч
ної розвідки не зробили, вода пішла у грунт. 
До того ж, і земля ніяк не підходила дли 
дамби,

(Далі буде).
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У ПОЗАВЧОРАШНЬОЮ У 
матчі чемпіонату країни з 

футбола серед команд другої 
групи класу «А» суперника
ми «Зірки» були фуіболістн 
севастопольського спортивно
го клубу Чорноморського 
Флогу, які займають останнє 
місце в турнірній Таблиці 
підгрупи. Незважаючи на 
цс, господарі поля чинили 
впертий опір нашим земля
кам, самі гостро контрата
кували, а в другому таймі 
мали навіть деяку перевагу.

Та поразки їм так і не 
вдалося уникнути. На 18-й 
хвилині зустрічі Віктор Ква
сов вдало пробив штрафний 
удар у бік воріт моряків. 
Ного партнеру по нападу 
Віктору Ступаку лишилося 
спрямувати м’яч у ціль.

Цей єдиний гол і вирішив 
долю поєдинку на користь 
кіровоградців. Прапда. пе
реможці мали можливість 
подвоїти рахунок, але не зу
міли скористатися нею.

Подаємо результати ше 
шести матчів цього туру. 
«Таврія» — «Локомотив» — 
2:1, «Металург» (Зп) —

ФУТБОЛ

ПЕРЕМОГА
ДАЛАСЯ
НЕЛЕГКО

«Судно будівник» — 2:2, 
«Дніпро» (Дії) — «Ростсіль- 
маш» — 1:0, «Авангард» — 
«Металург» (Лп)-2:2, Дніп
ро» (Кр) — «Металіст» — 
0:3, «Сокіл» — «Труд» — 0:0.

Після двадцять другого гу
ру становище першої десят
ки команд такс:

В 11 11 О
«Суднобудівник» 12 9 1 33
«Зірка» (Кд) 11 9 2 31
«Металіст» 12 6 4 зо
«Труд» 11 8 3 зо
^Дніпро» (Дн) 11 7 4 29
«Сокіл» 10 7 4 27
«Кубань» 9 7 5 25
«Таврія» 10 5 7 25
«Металург» (Зп) 7 9 0 23
«Шинник» 7 8 5 22

ЛЗ 00 (040) --------
. і» і> і «з в (і

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 2 серпня. г%-£ша 
програма. 11.50— їслевісті. (Ц), 
12.09 — Міжнародна зустріч з 
футбола. СРСР — Швеція. 11 
тайм. (Передача з Швеції). 12.45 
— !1а ЇХ Всесвітньому фестива. 
лі молоді та студентів у Софії. 
(Передача з Болгарії). 17.40 — 
Тслевіст). (К). 15.00 — Для дітей. 
«Світлячок» починає сеанс». 
(К). 18.30 — «Краса людська». 
Телевізійний альманах. (Львів). 
19.00 — «Екран хлібороба». (Кі
ровоград). 19.30 — Першість 
СРСР з футбола. «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА (Москва). 
21.15 — Естафета новіш. (М). 
22.00 — На ЇХ Всесвітньому фес
тивалі молоді і студентів у Со-> 
фії. Бал- дівчдт. (Передача з 
Болгарії). 23.30 — Щоденник 
фестивалю. (Софія).

Друга програма. 19.00 —.
«Окраса української опери». 
(К).

ПРОБЛЕМИ

Піп-

Вітрила
найяскравішу олім-

ви

ро-

Па IX Всесвіт- 
молоді та сту- 
23.50 — «Тіль-

котрі, як і старо- 
раз в чотнрьохріч- 
роках, — багато в

М. КІІСЕЛЬОП, 
спеціальний кореспон
дент TA PC.

ОЛІМПІАДА,

T. в. о. редактора ІО. МОТОРНИЙ

__

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» •— 
орган Кнропоірадского 

обкома ЛКСМУ.
г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-45-35, від

ділів — 2-45-36.

’£! ІЛОЮ чайкою злітає 
** надТясмином вітрило. 
Це не просто прогулян
ка: молоді Олександрів- 
ці навчаються морської 
справи. Поки що для них 
все тут нове — і як ста
вити вітрила, і як ними 
керувати, і як зав’язува
ти вузли. Займаються 
хлопці і спортивним вес
луванням.

Така секція при рай
комі ДТСААФ працює 
недавно, але її популяр
ність росте швидко. Все 
частіше юнаки прихо
дять у райком з прохан
ням записати їх до сек
ції.

Допризовники вивчають і 
автомобільну справу. Зараз 
вони ще набувають теоре
тичних навичок, а незаба
ром сядуть за кермо авто
мобіля, як і їх товариші, що 
цього року закінчили ііавчай-

над 
Тясмином

пя. Всі вони одержали пра
ва шоферів і викопали вор- 
магмвн Ні розряду з фігур
ного водіння автомашини.

Райкомом 
підготовлено 
Знання, які вони набули, 
згодяться під час служ
би в армії. Секції радис
тів 
при
СШ № 1 га Івангород- 
ській середній школі.

Хто бував в Олександрівні, 
той, мабуть, звернув увагу, 
що в райцентрі є кілька 
пневматичних тирів. Вопи є 
доброю школою підготовки 
стрільців, які потім удоско
налюють свою майстерність 
в стрілецьких секціях. Вже 
близько двохсот юнаків ви
конали норми II, III і 
юнацького розрядів з кульо
вої стрільби.

У військово-спортивно
го табору, що зараз 
працює, не один турбот
ливий батько. Його ство
рювали райвійськкомат, 
райком комсомолу, 
спортивні та дтсазфів- 
ські організації району. 
Тут допризовники 
вчають радіосправу. Тм 
у цьому допомагає 
дист 1 класу Л. Федо
ренко. Стройові заняття, 
вивчення матеріальн о ї 
частини вогневої зброї і 
Статутів Збройних Сил— 
все це вщерть заповнює 
день, А в ті кілька десят
ків вільних хвилин, які 
передбачені розпоряд
ком, хлопці пишуть до
дому листи, читають 
книги або й просто роз
важаються, бо ж кому у 
вісімнадцять літ всиди- 
ться на місці. А там і 
відбій. Тоді над намета
ми запановує тиша...Б. КУМАНСЬКИИ.
Олександрійський- район.

ДТСААФ 
радистів.

працювали також
Олександрійській

IP 68

іцнпою Гомера. (Ще не обговорювалося 
питання, де відбудуться ігри 1976 року, а 
Прага уже висунула свою кандидатуру 
па олімпійські змагання 1960 року). Мек- 
сіка першою з країн Латинської Америки 
удостоіиа високої честі прийняти у себе 
спортсменів усього світу. Мехіко — най
більш високогірне з усіх олімпійських 
міст. Такий вибір покликаний сприяти 
дальшому розвиткові спорту серед меш
канців гірських районів землі, він пови
нен показати, щз й у них о непогані умо
ви для фізичного удосконалення.

XIX ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ ІІЕ ЗА ГОРАМИ. ОЛІМПІАДА ВСЕ БІЛЬШЕ 
ЗАВОЙОВУЄ СЕРЦЯ ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТУ. ВОНА ХВИЛЮЄ. ВИКЛИКАЄ 
СУПЕРЕЧКИ. РОЗДУМИ. ПАДИ, ПРОГНОЗИ...

СЬОГОДНІ МИ ПУБЛІКУЄМО ЗАМІТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО КОРЕСПОН
ДЕНТА ТАРС МИКОЛИ КНСЕЛЬОВА. ЯК.ИИ ПОБУВАВ У СТОЛИЦІ МАЙ
БУТНЬО! ОЛІМПІАДИ.

Недавно мені довелось бесідувати з 
одним англійським комерсантом, який 
поставив собі на меті побувати в усіх 
містах земної кулі з населенням більше 
півмільйона чоловік. На питання: «Яке ж 
найкраще?» — він відповів безапеляцій
но: «Мехіко!»

Цс найстаріше з піші існуючих у Но
вому світі міст, засноване ацтеками май
же за два століття до появи біля берегів 
Америки Колумбії, ниніиіньої осені чекає

• У
від-

найбільше спортивне «вторгнення» 
своїй історії. Тут з 12 по 27 жовтня і 
будуться літні Олімпійські ігри.

ПОЧНЕМО З ЛЕГЕНДИ
Олімпійські 

нам в античну Грецію, 
зн'язапого з древньою 
овіяні легендою.

Ось одна з них.
Царю староїрецького 

маю оракул передрік страшну долю: він 
загине, як тільки ного дочка Гіпиодамія 
вийде заміж. «КІНЬ' мій швидкий, як ві
тер, — вирішив Еномай. — Хай кожен 
претендент на руку дочки змагається зі 
мною у гонках на колісницях». Немало 
безталанних женихів наклали головами, 
програвши жорстокі поєдинки. Все ж 
знайшовся мужній юнак Пелопс, що ки
нув виклик долі. Вій виграв гонку, заио-

ігри сягають споїм корів- 
I як багато чого, 

Елладою, вони

міста Лісп Ено-

лодів крае)нею, а з нею її престолом 
денної Греції (звідси назва півострова — 
Пелопоннеський). В честь перемоги над 
Еномаєм, одержаної в Олімпії, Пелопс 
вирішив влаштовувати спортивні змаган
ня. Пізніше Геракл, син «батька богів і 
людей» Зевса, надав Іграм загально- 
грецького характеру.

Чи не найдостовірніша з легенд? Істо
рія не дає відповіді. Вдалося встановити 
тільки одне: перші відомості про олімпій
ські змагання відносяться до 776 року до 
нашої ери. Значить, ці ігри древніші 
«Вічного міста» Риму (753 рік до н. е.), 
у якому вісім років тому радянські спорт
смени одержали свою 
війську перемогу.

Сучасні олімпіади, 
грецькі, проводяться 
чя — но високосних 
чому відрізняються від античних. Але, як 
і раніше, олімпійський погонь запалює в 
серцях людей дух товаришування, кличе 
учасників до чесної спортивної боротьби.

ПОЧЕСТ1 І ТРИВОГИ
Мексіна удостоєна олімпійських почес

тей першою не тільки в Латинській Аме
риці, але її взагалі серед країн, що гово
рять іспанською мовою.

Олімпіади — це пошана. Це й великі 
турботи. 1 витрати теж. Найдорожчі з 
олімпійських ігор — токійські — обі
йшлись у 3 мільярди доларів, куди, про
те, увійшли н затрати на гігантську ре
конструкцію транспортних артерій япон
ської столиці. Подібна розкіш не під си
лу Мсксіці. Однак і її витрати складуть 
значну суму — близько мільярда песо, 
або 80 мільйонів доларів. А це подобає
ться не іісім. Один із студентів столич
ного університету, якого ми зустріли па 
будівництві олімпійського села, дивився 
па все досить похмуро: «Звичайно, 
Олімпіада має певне значення для тех
нічного іі культурного розвитку Мехіко. 
Але дуже дорого обійдеться попа мексі- 
канцям. Можна було б з більшою корис
тю витратити ці гроші для країни, яка 
погребує мостів, доріг, іригаційних спо
руд і проведення реформ для полегшен
ня становища селянства. Можливо, я 
інакше б дивився на ці речі, коли б на
лежав до середніх класів, але мої бать
ки, дрібні селяни з провінції, дивуються: 
яке відношення має

Студент явно був 
1ІНЦТВО олімпійських 
пнт на робочу силу, 
провінції безробітні, 
напівпустель ацтеки

СУБОТА, 3 серпня. Перша про
грама. 9.00 — Гімнастика для 
»сіх. (Лі). 9.45 — Телевізійні но-, 
вини. (ЛІ). 10.00 — «З днем на
родження» . Музично-розважаль
на програма. (М). 10.30 — «Здо
ров’ям Науково-популярна про
грама. (Лі). 11.00 — «Ои’єктив».1 
Телевізійний клуб кіно, і фото
любителів. (М). 12.00 — «Ма
льовнича Україна». «Оріль — рі- 
ка пісеїліа». (Дніпропетровськ). 
12.20 — Телереклама. (К). 12.30 
— Фестиваль фільмів, присвяче
ний 50-річчю ВЛКСМ. ‘Сіііііро- 
бігііик ЧК». (Лі). Н.І0 — Для 
школярів. В. Го.іявкін. «Ти при
ходь до пас, приходь». Теле
спектакль. (М). 15.10 — До Все
союзного Дня залізничника. 
«Магістраль». (Одеса). 15.30 — 
Кіножурнал. (К). 16.00 — «Па
літра». (Донецьк). 16.30 — Ху
дожній фільм. (К). 18<Äy.r-
«Клуб кіпомаидрівнпків». 'Wr). 
19.00 — Концерт, присвячений 
Всесоюзному Дню залізничника. 
(М). 20.15 — «Па меридіанах 
України». (К). 20.45 — «На вог
ник». (Харків). 22.00 — На ЇХ 
Всесвітньому фестивалі молоді 
і студентів у Софії. Міжіїарод. 
Hilft молодіжний карнавал. (Пе
редача з Болгарії). 23.30 — Що
денник фестивалю. (Софія).

ЧОМУ МЕХІКО»
Чому ж чергові, 19-і олімпійські Ігри 

сучасності (перші відбулися у 1896 році) 
проводяться саме п Мехіко?

За право проведення олімпіад бореться 
нині не менше міст, ніж у стародавній 
Греції претендувало вважатися батьків-

до них Олімпіада?» 
песимістом. Будів- 
баз викликало no
il Мехіко хлинули з 
мешканці нагір’їв і 
і майя — нащадки 

стародавніх господарів країни. Тим са
мим вони одержали па тривалий строк 
добру роботу.

Повертаючись із майбутнього 
ми розговорилися з робітником 
Ферпандо. Він

0 ПОКАЗУЄ .МИКОЛАЇВ

П’Я ГНИ ЦЯ, 2 серпня. 17.40 — 
Телевізійні вісті. (К). 18.00 — «В 
країні білого лелеки». (Киши
нів). 18.30 — Відкриття фестива
лю самодіяльних ансамблі» на
родного танцю. (Кишинів). 19.30 
— Футбол: «Спартак» — ЦСКА. 
21.15 — Естафета повил. (М). 
22.00 — На ЇХ Всесвітньому фес
тивалі молоді й студентів. (Со
фія). 23.50 — «Тільки факти».
М).

Мишко Ємельянов 
і його Чедра

9
Минулої неділі в Кіровоградському 

парку культури, і відпочинку «Перемога» 
зідралися прихильники мисливства, щоб 
оглянути виставку мисливських собак. 1 
не шкодували: цікавого було багато. 
Але чи не найбільшою популярністю ко
ристувалася собака Чедра — жорстко- 
шерстий фокстер’єр. Ного господар — 
наймолодший учасник виставки п'ятнад
цятирічний Миіико Ємельянов.

Чедра не вперше потрапила на огляд. 
Вона нагороджена трьома срібними ме
далями, дипломом третього ступеня і ве
ликим срібним жетоном.

Мишко виховує зараз ще одну соба
ку, цієї ж породи. Вона незабаром бра
тиме участь у виставці.

Нещодавно у юного собаковода була 
велика радість. Батько придбав синові 
рушницю. Так що Мииіко, прийде час, 
самостійно вирушить на полювання.

Юний Ємельянов вірно розуміє зав
дання мисливця, який в першу чергу є 
другом природи, бережливим хазяїном 
всього живого.

Мишко з дитинства*звик допомагати 
тваринам. Він виростив і приручив лисе
ня, вилікував поранену дику качку, 
весною випустив її на воду.

Така любов до природи у Мишка 
Ємельянова, такому хлопцеві можна 
буде довірити рушницю.

Г. ЗУБЕНКО 
Фото автора

а

«села», 
па ім'я 

притуляв до вуха малень
кий транзисторний прий
мач і слухав включену 
до програми «Національ
на година» промову пре
зидента Мексіки Гус
тава Діаса Ордаса. На 
думку Фернандо, справа 
не в грошах, які країна 
витрачає на ігри’. «Важ
ливо, щоб Олімпіада 
пройшла блискуче і під
несла престиж Мексіки!» 

рішуче заявив він.

СУБОТА, 3 серпня. 10.00 — «З 
іем народження». Музн’піа 

розважальна передача. (М). 
10.30 — Передача «Здоров’я». 
(М). 11.00 — Телевізійний клуб 
«Об’єкти»». (М). 12.00 — «Ма
льовнича Україна». «Оріль — рі
ка пісенна». (Дніпропетровськ). 
12.20 — Телевізійна' реклама. 
(К). 12.30 — Телевізійний фільм 
«Загата». 15.10 — До Всесоюз
ного Дня залізничника. «Ма
гістраль». (Одеса). 15.50 — Кі
ножурнал. (К). 16.00 — «Па
літра». (Донецьк). 16.30 — Ак
туальний екран. 18.00 — «Клуб 
кіііомандріиників». (М). 19.00 — 
Концерт, присвячений Всесоюз
ному Дню залізничника.
20.15 — «На меридіанах 
пи». (К). 20.45 — «На вогник» 
(Харків). 22.00 — 
ньому фестивалі 
деитів. (Софія).
кіі факти», (М).

КРАСНОДОНСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 87
оголошує прийом учні» па 1968—69 навчальний рік 

на спеціальності: 
машиністи шахтних електровозів, гіровозів; 
електрослюсарі по монтажу і експлуатації загальношахтво- 

го устаткування і засобів автоматизації.
В училище приймаються юнаки не молодше 1G 5 попів і >1С 

старше 25 років з освітою 8—11 класів. ’
Строк навчання — 2 фоки.
Училище забезпечує учнів гуртожитком, триразовим хаР' 

чупаппям, обмундируванням, постіллю.
Для вступу в училище необхідні такі документи: заява Н« 

ім’я директора, автобіографія, копія свідоцтва про народ
ження, свідоцтво про освіту, характеристика з інколи (чи рО' 
боти), довідка з місця проживання, довідка про стан здо
ров’я, 4 фотокартки (3x4 см).

Паспорт, знятий з обліку, пред’являється особисто. 
Прийом документі» до 25 серпня 1968 року. 
Початок занять з І вересня.
Прибути до училища за ннк?іиком дпоекціТ.
АДРЕСА УЧИЛИЩА; м. Краснодон Луганської області, 

професійно-технічне училище Лі 87.
їхати поїздом до ст. Краснодон Донецької залізниці. 1,0 

місту — автобусом до шахти 2 біс.

БК 01125. Індекс 01197 Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління но пресі, :м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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