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Комсомол— 
це юності ймення
УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙКОМУ ЛКСМУ

Будинок культури електромеханіч
ного заводу святково прибраний. Ма
шинами, автобусами до нього з’їжд- 
жаються сільські комсомольці, юнаки 
і дівчата, щоб на урочистому пленумі, 
присвяченому золотому ювілею Ле
нінського комсомолу, звітувати пар
тії, народові про здобутки, про те, як 
несуть вони естафету революційної, 
бойової і трудової слави.

Серед юних облич — уславлені ветерани 
комсомолу Герой Радянського Союзу Л. Ф. 
Худякова, генерал у відставці С. І. Зай- 
цев, перший секретар Митрофанівської 
комсомольської організації, нині працівник 
Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР 
Я. С. Щур, одна з перших комсомолок 
Олександрійщннн, доктор історичних наук 
Г. Ф. Чмнга.

Пленум одностайно обирає почес
ну президію в складі Політбюро ЦК 
КПРС.

Вітати юнь прийшли перший секре
тар Олександрійського райкому пар
тії, партизан часів Великої Вітчизня
ної війни Казимір Іванович Сабан- 
ський, працівники райкому партії.

Зупинись, перехожийі Юна гвардія 
урочистою колоною крокус до па
м’ятника Володимиру Іллічу Леніну. 
Тиша, Представники кращих комсо
мольських організацій району схиля
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ють голови перед величним поста
ментом. До підніжжя лягають квіти.

Урочистий пленум Олександрій
ського райкому комсомолу відкри
ває перший секретар райкому Михай
ло Громовий. Він називає імена кра
щих, тих, хто своїми трудовими зви
тягами уславив Олександрійщину. 
Серед них — доярки Варвара Рубан, 
Раїса Сергієнко, Любов Фатовенко, 
Галина Тимченко, Галина Седченко, 
Раїса Сухомлина, Зоя Шкуратова, Га
лина Кучугурна, Олена Зеленгур.

Чудові приклади трудового ентузіазму 
показала р ювілейному році комсомоль
сько-молодіжна тракторна бригада з кол
госпу імені Володимира Ульянова, яку 
очолює молодий комуніст Петро Макарон
но. Цей колектив виростив 180-пудовпй уро- 
жай зернових, 250-цснтнерниЙ урожай цук
рових буряків, на рахунку молодих трак
тористів 2000 кілограмів зекономленого 
пального. Собівартість кожного гектара 
умовної оранки — 8 карбованці 84 копійки, 
це — чи но найнижча в області собівар
тість одного гектара умовної оранки.

Гарних успіхів у праці домоглася 
ланка з колгоспу Імені Куйбишева, 
яка серед комсомольсько-молодіж
них механізованих ланок виборола 
перше місце в районі.

Доповідач називає механізатора — ланко« 
вого з колгоспу Імені Енгельса Василя Не
борака, механізаторів Віктора Неродн та 

Миколи Бородавки з колгоспу імені Куй- і 
биіпох. ланкового Миколу Китаєва та Іва
на Бабенка з цього ж колгоспу, ланкового 
Уса-іенка з колгоспу імені XIX з'їзду 
КПРС, ланкових з колгоспу імені Леніна 
Нестора Габурн та Івана Капусти... Зал 
стоячи аплодує хліборобам.

Серед кращих комсомольсько-мо
лодіжних груп молочно-товарних 
ферм доповідач відзначає групу з 
колгоспу імені Леніна, групкомсоргом 
в якій Олена Зеленгур.

Слово бере перший секретар рай
кому партії К.‘ І. Сабанський. Він теп
ло вітає посланців комсомолу Олек- 
сандрійщини, Дякує їм за трудові 
звершення.

А потім за трибуною — ветерани 
комсомолу. Ганна Федорівна Чмига, 
колишній працівник Олександрій
ського райкому комсомолу, викладач 
Московського державного універси
тету, схвильовано згадує свої комсо
мольські роки.

— У нас в селі не було партійної 
організації, — говорить Ганна Федо
рівна, — всі питання соціалістичного 
будівництва на селі вирішувала ком
сомольська організація. Головне, — 
підкреслює вона, — це ідейне вихо
вання нашої молоді, виховання впев
неності в правоті поставлених перед 
юнаками і дівчатами завдань.

Степан Іванович згадав жіночий зенітний 
полк, що воював під Сталінградом. Ком
сомолкам було по 17—18 років. Полк мав 
тримати повітряну оборону, а коли до стіп 
героїчного міста поповзли фашистські тан
ки, дівчата повернули зенітки проти заліз
них потвор. Лтпка була відбита, але. нема
ло дівочих сердець перестало битися після 
бою...

На закінчення завідуючий оргвід
ділом обласного комітету комсомолу 
України Володимир Долиняк вручив 
переможцям перед’ювілейного со
ціалістичного змагання — комсо
мольсько-молодіжним групам колгос
пів Імені Володимира Ульянова та 
Імені Леніна нагороди Центрального 
Комітету ЛКСМУ,

Комсомольці Олександрійського 
району, прозвітувавши партії І наро
дові про самовіддану працю в рік 
комсомольського ювілею, стають на 
нову вахту — трудову, Ленінську.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Гордістю напознюються серця слюсаря радгоспу «Біль« 
шовнк» Володимира КОНФЕДЕРАТЕНКА та агронома 
колгоспу імені Чапаева Світлани ХОМУТЕПКО, яким ви« 
пала честь прийняти прапор обкому ЛКСМУ, котрим на« 
городжена Новоукраїнська районна комсомольська орга
нізація.

Фото В/КОВПАКА.
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НАГОРОДИ
Враховуючи визначні досягнення КОМСОМОЛЬЦІ» і МОЛОДІ, КОМ

СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ колективів та комсомольських орггіпГіа- 
цій, здобуті на честь БО-річчя Ленінського комсомолу. ЦК Л Ксм 
України нагоподив Пам’ятним Червоним прапором ЦК ЛКиїиу 
на честь 50-річчя ВЛКСМ комсомольські організації промисло
вих підприємств, будоп, транспорту, колгоспів і радгоспів, учоо- 
вих закладів, сфери обслуговування, районів та міст республік >

ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
Олександрійську міську комсомольську організацію, 
Кремгесівську міську комсомольську організацію, 
Кіровоградську районну комсомольську організацію. 
ПАМ’ЯТНИМ ВИМПЕЛОМ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ начесть 

50-річчя ВЛКСМ нагороджуються:
Комсомольсько-молодіжна бригада електромонтажни

ків апаратного цеху Олей- 
”1 сандрійського електромеха

нічного заводу (групкомсорг 
Григорій Резнік).

Ц.-ИШИУ '■ г, .іа

^1 В ОБКОМІ ЛКСМУ

Комсомольсько-молодіжна бригада токарів механо
складального цеху № 2 ордена Червоного Прапора за
воду «Червона зірка» м. Кіровограда (секретар комсо
мольської організації Лідія Черезова).

Комсомольсько-молодіжна бригада штукатурів тресту 
«Кіровсградпромбуд» (бригадир Рима Іванова);

Комсомольсько-молодіжна бригада бетонників Власіз- 
ського заводу залізобетонних конструкцій та виробів 
комбінату «Дніпроенергобудіндустрія» (м. Кремгес, 
бригадир Олександр Олексієв);

Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада колгос
пу «Росія» Знам’янського району (секретар комсомоль
ської організації Валерія Доценко);

Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада колгос
пу «Росія» Знам’янського району (бригадир Петро Ма
каренко);

Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада колгос
пу «Дружба» Новоукраїнського району (секретар комсо
мольської організації Микола Давидов);

Комсомольсько-молодіжна молочно-товарна ферма 
колгоспу імені Калініна Добровеличківського району 
(групкомсорг Раїса Карпець).

ЦК ЛКСМ України постановив нагородити від імені 
ЦК ВЛКСМ:

ПАМ’ЯТНИМ ЧЕРВОНИМ ПРАПОРОМ ЦК ВЛКСМ 
на честь 50-річчя Ленінською комсомолу

Кіровоградську міську комсомольську організацію.
ПАМ’ЯТНИМ ВИМПЕЛОМ ЦК ВЛКСМ на честь 50-річ

чя Ленінського комсомолу:
Комсомольську організацію Кіровоградського агре

гатного заводу;
Комсомольську організацію Заваллівського графітно

го комбінату Гайворонського району;
Комсомольську організацію колгоспу ім. Карла Марк- 

са Долинського району;
Комсомольську організацію Кіровоградського інститу

ту сільськогосподарського машинобудування;
Комсомольську організацію колгоспу імені Ульянова 

Голованівського району;
Комсомольську організацію Онуфріївської середньої 

'школи Онуфріївського району;
Пам'ятний Червоний Прапор та вимпел ЦК ЛКСМУ залиша

ються па вічне зберігання у комсомольських організаціях, комсо
мольсько-молодіжних колективах, як символ трудової доОлесті 
комсомольців та молоді на честь 50-річчя Ленінського комсомолу.

Всі комсомольські організації, комсомольсько-молодіжні ко
лективи, відзначені Пам’ятним Червоним прапором та Пай ят- 
ним вимпелом ЦК ЛКСМУ на честь 50-річчя ВЛКСМ, заи^«н> 
до Книги Пошани Української ордена Леніна та Червоного Пра- 
нори республіканської комсомольської організації.

Переможці ювілейного маршу
Від ювілею Вітчизни до ювілею Ленін- 

ського комсомолу пройдемо шляхом тру
дових звершень, пройдемо в горінні, за
хопленими великими ділами, несучи ви
соко свою гордість, — з такими помисла
ми стали на сгарт ювілейного комсо
мольського року юнаки та дівчата нашо
го степового краю.

На кожному робочому місці молоді 
трудівники прагнули принести гідний да
рунок комсомольським іменинам.

Тисячі юнаків та дівчат взяли участь 
в конкурсі на кращого молодого вироб
ничника по професії, 407 комсомольсько- 
молодіжних колективів промисловості, 
будов, транспорту, сільського господар
ства, сфери обслуговування включились 
в змагання на честь славного ювілею за 
право називатися «Колектив імені 50-річ
чя В ЛКСМ».

Кожний передсвятковий день прино
сить вісті з цих колективів, первинних 
комсомольських організацій області про 
виконання зобов’язань — цс звіт моло
дого покоління рідній партії, радянсько
му народу.

На ознаменування трудових успіхів 
міських, районних, первинних комсомоль
ських організацій, комсомольсько-моло
діжних колективів, комсомольців та мо
лоді за високі показники, досягнуті в 
ході соціалістичного змагання на честь 
50-річчя ВЛКСМ, бюро обкому комсомо
лу нагородило ПАМ’ЯТНИМИ ЧЕРВО

НИМИ ПРАПОРАМИ ОБКОМУ ЛКСМУ:
Знам’янську міську комсомольську ор

ганізацію (секретар Рагулін А. В.);
Вільшанську районну комсомольську 

організацію (секретар Наконечний Л. М.);
Бобрннецьку районну комсомольську 

організацію (секретар Холявко О. С.);
Гайворонську районну комсомольську 

організацію (секретар Вансович В. А.):
Голованівську районну комсомольську 

організацію (секретар Бсзверхпій В. В.);
Добровеличківську районну комсомоль

ську організацію (секретар Красков- 
ський М. А.);

Долинську районну комсомольську ор
ганізацію (секретар Бурлачспко В. В.);

Компаніївську районну комсомольську 
організацію (секретар КоротчеикоА. І);

Маловисківську районну комсомольсь
ку організацію (секретар Крючок О. М.);

Новоархангельську районну комсо
мольську організацію (секретар Оншцен- 
ко Р. М.);

Новгородківську районну комсомоль
ську організацію (секретар Хомутен
ко 11. 1.);

Новомиргородську районну комсомоль
ську організацію (секретар Кондратен- 
ко А. І.);

Новоукраїнську районну комсомольсь
ку організацію (секретар Целих 10. Г.);

Олександрійську районну комсомоль
ську організацію (секретар Громо
вий М. П.);

ОлександрІвську районну комсомоль
ську організацію (секретар Тихо- 
ступ Л. Г.);

Онуфріївську районну комсомольську 
організацію (секретар Андрєєв В. М.);

Петрівську районну комсомольську ор
ганізацію (секретар Смаглюк В. М.);

Ульяновську районну комсомольську 
організацію (секретар Давидяк В. М.);

Устинівську районну комсомольську 
організацію (секретар Корніець В. О.);

Комсомольську організацію ордена 
Трудового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» (секретар комітету ком
сомолу Коверга ГІ. Д.);

Комсомольську організацію Кірово
градського педагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна (секретар комітету 
комсомолу Кривий Ф. Т.);

Комсомольську організацію Знам’янсь- 

кого сільськогосподарського технікуму 
(секретар комітету комсомолу Богуслав- 
ський В. М.);

Комсомольську організацію Кіровоград
ського професійно-технічного училища 
Лр2 4 (секретар комсомольської організа
ції Жсрдієв В. М.);

Комсомольську організацію середньої 
школи № 34 м. Кіровограда (секретар 
комсомольської організації Таи
ськин Д. І.);

Онуфріївську районну піонерську орга
нізацію (голова районної ради піонер
ської організації Павленко);

Комсомольську організацію військово
го підрозділу Кіровоградського гарнізо
ну;

Студентський будівельний загін Львів
ського політехнічного інституту.

НАГОРОДЖЕНО
ПАМ’ЯТНИМИ ЧЕРВОНИМИ 

ВИМПЕЛАМИ ОБКОМУ ЛКСМУ: 
Комсомольську організацію Олексан

дрійської швейної фабрики (секретар 
Кузнецова Л. Я.);

Комсомольську організацію Кірово
градського заводу радіовиробів (секре
тар Молодченко А. О.);

Комсомольську організацію військово
го підрозділу міста Кіровограда (секре
тар І'алкін В. Г.);

Комсомольську організацію Перегонів, 
ського цукрокомбіиату Голованівського 
району (секретар Тем’янський В. В.);

Комсомольську організацію станції 
Помічна Одесько-Кишинівської залізни
ці (секретар Ган Л. М.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Дзержинського Знам’янського ра
йону (секретар Криворучко Л. П.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Чапаева Кремлівського району 
(секретар Щербаков С. О.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Леніна (с. Протопопівка) Олексан
дрійського району (секретар Семено
ва В. Г.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Кірова Олександрійського району 
(секретар Добрянський П. 1.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня Бобринецького 
району (секретар Захаров В. ГІ.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Котовського І'айворонського райо
ну (секретар Бараболя В.Ф.);

Комсомольську організацію колгоспу 
«Україна» Долинського району (секре
тар Фадеев І. О.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Урицького Кіровоградського райо- 
ну (секретар Яцива М. В.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Жданова Компаніївського району 
(секретар Бреус В. І.);

Комсомольську організацію колгоспу 
«Шлях Леніна» Маловисківського райо
ну (секретар Полін С. Я.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Шевченка Новгородківського райо. 
ну (секретар Цупрій В. Т.);

Комсомольську організацію колгоспу 
«Прогрес» Новомиргородського району 
(секретар Дуденко М. О.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Чапаева Новоукраїнського району 
(секретар Хомутенко С. М);

Комсомольську організацію колгоспу 
«Росія» Петрівською району (секретар 
Щука Л. П.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Ульянова Ульяновського району 
(секретар Бажатарник А. П.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Петровського Устинівського райо
ну (секретар Обод А. С.);

Комсомольську організацію колгоспу 
імені Чкалова Вільшанського району 
(секретар’Хмарний Д. І.);

Комсомольську організацію колгоспу 
«Дніпро» Онуфріївського району (секре
тар Сокур М. І.);

Комсомольську організацію Розношен- 
ської СШ Ульяновського району (секре
тар Кондратюк Раїса);

Комсомольську організацію Кремгесів- 
ської СШ № 5 (секретар Третяк Олек
сандр);

Комсомольську організацію Кірово
градського МПТУ № 6 (секретар Кири
ченко В. Г);

Комсомольську організацію КапІтанів- 
ського МПТУ № 10 Новомиргородського 
району (секретар Шевченко А. Г.);

Заслужену хорову Капелу ордена Тру
дового Червоного Прапора заводу «Чер
вона зірка» за пропаганду радянської 
пісні серед молоді та активну творчу 
діяльність (художній керівник Г. Ю. По- 
чапськин);

Творчий колектив обласного музично- 
драматичного театру імені М. Л. Кро- 
пнвницького за виставу В. Титова «Всім 
смертям на зло», присвячену 50-річчю 
Ленінською комсомолу;

Самодіяльний Заслужений ансамбль 
танцю УРСР «Ятрань» за високу вико
навську майстерність та пропаганду ми
стецтва серед молоді (художній керів
ник заслужений артист УРСР А. М. Крн- 
вохижа).

НАГОРОДЖЕНО 
ПАМ’ЯТНИМИ ЧЕРВОНИМИ 

ВИМПЕЛАМИ ОБКОМУ ЛКСМУ 
ТА ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ 

«КОЛЕКТИВ ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ 
ВЛКСМ»:

Комсомольсько-молодіжній зміні меха
нічного цеху Олександрійського авторе
монтного заводу (майстер Великожан 
В. Д., групкомсорг Любов Стрюченко);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву електровоза № 6 Бандурівського ву-. 
гільного розрізу (бригадир Микола Ус- 
тенко);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву токарів механоскладального цеху № З 
ордена Трудового Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка» (бригадир Кла
ра Уфімцева);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву експлуатації локомотивного депо 
станції Знам’янка Одесько-Кишинівської 
залізниці (бригадир Іван Дернпас);

Комсомольсько • молодіжній бригаді 
слюсарів-монтажників Кремлівського 
заводу металоконструкція (групкомсорг 
Анатолій Величко, бригадир В.’ В. Семе
нов);

Комсомольсько-молодіжній колоні ло
комотивного депо станції Помічна Оде
сько-Кишинівської залізниці (групком
сорг Анатолій Жидков);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву автопідприемства 10040 міста Ново- 
Миргорода (секретар Ольга Гарбузенко)-

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву ранпобуткомбінату Петрівського ра
йону (секретар Ольга Бережна);
. Комсомольсько - молодіжній ’ бригаді 

відділу культтоварів Олександрійського 
КР“.,«У0)“ЄРНаГЇ (Г«“ОМ“Р‘-

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву магазину «Лакомка» міськхарчоторіу 
м. К.ровоірада (зав. магазином Д Бе- 
реславська); ос

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву молочно-товарної ферми кблгоспу іме- 
ні Кірова Знай янського району (груп 
комсорг Катерина Акімова)- ( Р>

Комсомольсько-молодіжному котекти- 
»у молочно-трварпої ферми кблгосйуїмі

ні Куйбишева Олександрійського району І 
(групкомсорг Марія Кошова);

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОМУ КОЛЄКТИ- І 
ву молочно-товарної ферми колгоспу іме
ні Кірова Бобринецького району (груп- | 
комсорг Раїса Гозбенко);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву молочно-товарної ферми колгоспу 
«Мир» Гайворонського району (групком- І 
сорг Олексій Хитрук);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву молочно-товарної ферми колгоспу «По ! 
шляху Леніна» Голованівського району 
(групкомсорг Євдокія Манчук); .

Комсомольсько-молодіжному колекти- і 
ву молочно-товарної ферми колгоспу І 
«Заповіт Леніна» Кіровоградського ра
йону (групкомсорг Надія Леонтьева);

Комсомольсько-молодіжному колекти- і 
ву молочно-товарної ферми № 1 колгос
пу імені Кірова Компаніївського району | 
(групкомсорг Євгенія Мельниченко);

Комсомольсько-молодіжному колекти- І 
ву молочно-товарної ферми № 1 кол- 1 
госпу імені Леніна Новгородківського 
району (групкомсорг Марія Балик); . |

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву молочно-товарної ферми колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського району (груп
комсорг Валентина Петренко);

Комсомольсько-молодіжному колекти- І 
ву молочно-товарної ферми № 1 колгос- | 
пу «Україна» Онуфріївського району І 
(групкомсорг Надія Волкова);

Комсомольсько-молодіжному колекти- І 
ву молочно-товарної ферми колгоспу 
імені Свердлова їЧаловисківського ра- І 
йону (групкомсорг Анатолій Миценко); |

Комсомольсько-молодіжному колекти- І 
ву молочно-товарної ферми радгоспу І 
«Устннівськнй» (групкомсорг Галина Фі- 
лончук);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву молочно-товарної ферми колгоспу І 
«Дружба» Вільшанського району (груп- І 
комсорг Катерина Патлачук);

Комсомольсько-молодіжному колекти- І 
ву молочно-товарної ферми колгоспу І 
імені Свердлова Олександрійського ра- | 
нону (групкомсорг Варвара Рубан);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву молочно-товарної ферми колгоспу 
«Правда» Знам’янського району (груп- ' 
комсорг Галина Петрова);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву тракторної бригади № 4 колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського 
району (бригадир Василь Моторний);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ви тракторної бригади № 2 колгоспу 
«Росія» Ульяновського району (групком
сорг Дмитро Губрій);

Комсомольсько-молодіжному колекти
ву тракторної бригади № 2 колгоспу 
«Україна» Новоархангельського району 
(групкомсорг Василь Герасименко);

комсомольсько-молодіжному колекти- 
ву тракторної бригади колгоспу «Друж- 
ДтоРш'КеНКоИ°"У (Г₽>ПКОМС°РГ 

паи;йМСОМОгЬСЬКО’мол'од’ЖнИ1 механізо- 
гпгп« і Ц- тРаКТ0рн0Ї бригади № 1 кол- 
Г0 пг’іпТ’ КОТОВСЬКОГО Кремлівсько- 
тонко). У (грУпк°мсорг Євгеній Лев-, 

мот сі організації, комсо-
ні М0Л0ДІЖН» колективи, відзначе-
Пйм’атімТНИМН Червоними прапорами та 
честь Я' он^ами ок ЛКСМУ на Книги П Р1ЧЧЯ ^ЛКСМ, заносяться до 
організації311“ обласиої комсомольської 

а ппЛ»иНІ ЧеРаонІ прапори та вимпели 
пі р а« заціях Та КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО- 
пс о/4-К0Лектнвах залишаються на віч- 
.... ЄР’ГЗПНЯ’ ЯК СИМВОЛ трудових звер- 
ти™™« Д0СЯГНУ™* успіхів у комуніс- 
тичному вихованні молоді
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ПЕРЕМОЖЦІ ЮВІЛЕЙНОГО МАРШУ

П АМ’ЯТАЮ початок нинішньо- 
•? 10 року. В депо повернулися 
наші делегати з обласної комсо
мольської конференції. Розмови 
було, як кажуть, не на день. 
Особливо уважно залізничники 
поставилися до почину комсо
мольсько - молодіжної бригади 
токарів Наташі Лупинос з за
воду «Червона зірка». Виріши
ли підтримати ініціативу маши
нобудівників. Юнаки та дівча
та тоді гомоніли між собою;

— Культура виробництва і в 
нас не на низькому рівні.

— Матеріали іі паливо еко
номимо. Треба лише спрямува
ти все цс в єдине русло, і на
слідки будуть ще відраднішими.

Спливали дні за днями. І ось 
перший рапорт. Відзначився 
електрослюсар Володимир Се
реда. Він сконструював стенд 
для випробування вимірюпачів 
швидкостей тепловозів. Ця но
винка зробила на підприємстві 
неабиякі переміни.

У нас був стенд, такі давно 
виготовляє Армавірський завод. 
Певний час він влаштовував 
залізничників. А тепер, після 
переходу на автоблокування, — 
ні. На ньому не можна переві

рити автоматичну локомотивну 
сигналізацію. Тож за усунення 
цих недоробок і взявся молодиіі 
умілець.

Чимало деталей виготовив 
самотужки. Де було необхідно, 
звертався за допомогою до дру
зів. І свого домігся. На новому 
стенді можна перевірити точ
ність показників швидкості, 
гальмового шляху, годинника, 
стрічкопротяжного механізму, 
автоматичну локомотивну сиг. 
налізацію.

Нововведенням скористалися і 
в Знам’янці, Одесі, Котовську, 
Бендерах та на інших заліз
ничних вузлах...

Вишикували різні резерви для 
поліпшення праці, економії 
електроенергії, матеріалів та 
палива й інші ремонтники. Не 
залишились осторонь доброї 
справи й машиністи з комсо
мольсько - молодіжної колони 
тепловозників, якою керує 
Дмитро Полієнко.

Про досягнення цього колек
тиву два місяці тому я розпо
відав у «Молодому комунарі». 
Зараз хочу додати, що зобов'я
зання на честь 50-річчя ВЛКСМ 
події сталевих магістралей ви
конали іцс на початку серпня. 
Вже тоді вони заощадили ЗО 
тисяч кілограмів дизельного па
лива. А до ювілею Ленінського 
комсомолу його буде близько 
40 тисяч кілограмів.

Старанням, як і раніше, від
значаються Микола Зайцев, 
Анатолій Норівськпй, Віктор 
Луценко, Іван ІОтнш, Василь 
Бунчак та Станіслав Капканюк.

До ІОО-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна молодіжний 
колектив обіцяє зекономити ще 
не менше 50 тисяч кілограмів 
пального.

В. СУШКО, 
секретар комітету комсомолу 
Помічпяиського локомотив
ного депо.

НАЙКРАЩИЙ МУЛЯР — 
В «БУ-2»

Т> ЧОРА ввечері я проїздив поез 
нього і сьогодні, і завтра 

їхатиму повз нього після робо
ти, а він ще, мабуть, буде стояти 
обгорнутий тишею, і його вікна бу
дуть дивитися тьмяним блиском 
порожнечі, необжитим холодком 
скла у вапняних плямах. По всіх 
його п'яти поверхах блукатимуть
промені ліхтарів, які встановили 
будівельники, ще коли клали пер
ший залізобетонний блок під фун
дамент. Він, стоквартирний буди
нок, народився обіч вулиці імені 
50-річчя Жовтня, і йому, як рівно
правному серед інших будинків, 
присвоїли персональний номер. 
Тепер він не просто новобудова, 
а будинок № 8.

Поки що він мовчазний вечора
ми, а вдень у його квартирах 
дзвінкою луною віддаються голо
си штукатурів. Та незабаром біля 
його під’їздів зупиняться машини 
новоселів, і на всіх його п’яти по
верхах поселиться радість. Тоді 
непомітно відкриються двері квар
тир, і до кожної зайдуть ті, хто 
від першої до останньої цеглини 
будував усі ці п’ять поверхів. Ні, 
вони не прийдуть, бо вже закла
дено фундамент нового будинку, 
вже лягла перша цеглина першо
го поверху і треба їх класти одна 
на одну, щоб виросли нові по
верхи радощів.

Незабаром усі п'ять поверхів 
справлять новосілля. Оживуть всі 
сто квартир у будинку № 8, що 
по вулиці імені 50-річчя Жовтня. 
І тоді кожному, хто переступив 
поріг нової квартири, кожний по
верх розповість про себе, про те, 
як він ріс угору, як усі вони, п’ять 
поверхів радощів, підіймались до

іадкгь у восьмикласниці люди СІДГ.льНнЦОВОї з Добровеличківської ніколи«

Інтернату! всі сказали «за!», вона стала комсомолкою. 
Фото В. КОВПАКА.

сонця, як будували їх люди робо
тящі, добрі, щирі.

МОНОЛОГ 
ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Вони прийшли в лютому, коли 
мела хурделиця і допікав мороз. 
Тх було чотирнадцять. Чотирнад
цять мулярів, яким доручено бу
ло звести на цьому місці будинок. 
Бригадир Микола Якович Дудник 
ходив навколо котлована. Він зав
жди отак ніби приміряється до 
нового будинку, а в його уяві 
уже постає п’ятиповерховий кра
сень. І хлопці ходили слідом за 
бригадиром, хукали на руки і вря
ди-годи перекидались сніжками. 
Обабіч стежки, протоптаної в сні
гу, лежав їх нехитрий інструмент 
— кельми, шнури, розшивки. І се
ред них якось недоречно, зіщу
лившись у клубок, примостився 
футбольний м’яч. Та інструмент 
і м’яч почували себе як добрі су
сіди. Хіба це їм уперше отак ра
зом починати на новому місці? 
Кельми ніколи не ображалися, ко
ли в обідню перерву хлопці, за
лишивши їх, ганяли м’яча, а по
тім, розпашілі, знову бралися до 
роботи.

Осторонь виблискував свіжою 
фарбою ще не обжитий вагончик. 
І коли бригадир сказав: «До ро
боти», з ньому сиротливо зали
шався лежати м’яч, чекаючи черги.

Все починалося, як завжди. За
кінчили підвал, поклали перекрит
тя і взялися за стіни. Коли їх ви
вели до вікон, прибрали шнура — 
так швидше кладуться прорізи. 
Тепер не треба було чекати сусі
да, який забарився, а — пішов, пі
шов вгору.

Лютий лютував. Розчин швидко 
покривався льодяною кіркою, і 
всі поспішали. Навіть у ті кілька 
хвилин, які передбачено в мороз
ні дні для відпочинку, не покида
ли свого робочого місця. Так і 
йшли поруч — Валентин Мороз, 
Василь Мошак, Микола Ковали- 
шин. Працювали мовчки, бо ж хо
лодний сильний вітер не давав і 
рота розкрити. І все ж Василь Мо
шак не втримається, щоб не гук
нути до сусідів:

— Ну, що, хлопці, жарко?
Робочий день кінчався, коли 

вже смеркало. Тоді вмикали ліх
тарі. Хлопці добирали решту роз
чину, готували собі запас цегли на 
завтра і тільки тоді йшли у вагон
чик переодягатися. Валентин Мо
роз і Микола Ковалишин, як зав
жди, поспішали. Перший — на за
няття у вечірню школу, другий—■ 
на лекції в будівельний технікум.

А ще в лютому було у бригаді 
свято. Так і говорять тепер: «День 
народження Валентина Мороза лай 
справили на першому поверсі». 
Серед холодних стін поздоровили 
товариші хлопця з 24-річчям, а у 
вагончику, в обідню перерву, під
няли по кухлю чаю. Вже ввечері, 
після роботи, відзначили цю дату 
міцнішим напоєм.

МОНОЛОГ 
ДРУГОГО ПОВЕРХУ

Коли починали другий поверх, 
відчувався подих весни. Відчува
лася вже й висота. Майже цілий 
день внизу надриваються машини. 
Під’їзні дороги розгрузли. Чути, 
як сваряться водії. Але цеглу і роз
чин привозять вчасно. Бригадир 
М. Дудник майже весь час «ви
сить» на телефоні: підганяє поста
чальників, вимагає, просить. Воно 
і зрозуміло — кінець кварталу, а 
план є план. Бригада не звикла 
плентатись у хвості.

Партгрупорг В. Мороз зібрав 
відкриті партійні збори. Рішення 
прийняли одностайно — «Дайош 
плані». І знову стали поруч на 
стіні комуністи Валентин Мороз, 
Микола Ковалишин і комсомо
лець Василь Мошак. Взяв у руки 
кельму бригадир. І ось із управ
ління повідомили, що бригада 
виконала план' першого кварталу. 
Муляри ходили іменинниками.

Поступово весна витіснила ша
хи, доміно. Тепер після роботи 
хлопці допізна ганяли м’яч, а-у 
вагончику залишалися тільки най- 
завзятіші шахісти. Ніяк не могли 
вияснити, кому дістанеться пальма 
першості: чи Валентину Морозу, 
чи Володимиру Бойкову, чи Васи
лю Остапенку. Валентин не витри
мав, утік до футболістів, а ті двоє 
залишилися за шахівницею.

монолог 
ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ

Напроти, через вулицю, зеленіє 
трава на фортечних валах. Настрій 
у мулярів весняний. Робота йде

по-старому, жваво. Звичайна собі 
робота. Тільки після неї почав ку
дись поспішати Мошак. Хлопці 
здогадалися — на побачення. Як 
і раніше, Валентин увечері йде до 
школи, а Микола —- в технікум. А 
там і екзамени почалися. Пішов у 
відпустку Ковалишин. Хоч яка то 
відпустка, хлопці знали: сидить 
Микола за книгами, готується до 
сесії. Одного дня і Валентин ви
тяг екзаменаційний білет. Здав 
два предмети «так собі», як потім 
говорив друзям. Перевели до де
сятого класу.

І ще новина: Морозу й Мошаку 
підвищили кваліфікацію. Тепер во
ни — муляри четвертого розряду. 
А стіни ростуть. Лягають одне до 
одної цеглини.

МОНОЛОГ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОВЕРХУ

Все ближче і ближче кінець ро
біт на цьому будинку. Вже з ви
соти відкривається краєвид міста.

■ » \А

Ж ПОВЕРХІВй 
а іл радості
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Видно стадіон «Зірку», інколи на
віть чути звідти тисячоголосий 
шум уболівальників.

Вечоріє тепер пізно, і будівель
ники довше засиджуються у ва
гончику. А переодягнувшись, ки
нувши коротке «бувай», роз’їжд- 
жаються по домівках. Того разу 
теж уже залишали будівельний 
майданчик, коли назустріч —- ма
шина з розчином. Повернулися, 
знову одягли спецівки. Не пропа
дати ж розчину. І працювали, до
ки не вибрали його весь.

А ще їздили всією бригадою у 
Кремгес, до моря. Ночували в лі
сі, палили багаття.

МОНОЛОГ 
П’ЯТОГО ПОВЕРХУ

Якось на будові з’явився секре
тар комітету комсомолу тресту 
Леонід Балюк. Зібрав усіх і пові
домив, що на цьому будинку бу
де проведено змагання на звання 
кращого молодого муляра тресту. 
Мороз, Мошак і Ковалишин теж 
візьмуть у них участь. Бригадир 
сказав, що він упевнений у своїх 
хлопцях. Хлопці сказали секрета
рю: «Змагання покажуть...»

І ось одного дня на будові зі
брались учасники змагання, члени 
жюрі. Будинок розквітнув гасла
ми. Троє товаришів стали на свої 
місця. Сигнал — і змагання поча
лися. Було незвично якось під ба
гатьма поглядами класти цеглу. А 
потім усе відступило і лишилося 
тільки одне — швидше. Валентин 
першим закінчив роботу, та коли 
жюрі оцінило якість, перемогу 
присудили Ковалишину. Валентин 
був третім.

Через деякий час відбулись об
ласні змагання. Тут уже Валентин 
Мороз нікому не віддав пер
шості...

Роботи на будинку підходили до 
кінця. В будівельному управлінні 
підвели підсумки соціалістичного 
змагання. Знову, як і торік, брига
да Миколи Дудника вийшла пере
можцем і залишила в себе пере
хідний прапор управління.* * *

Стоїть він, стоквартирний буди
нок, по вулиці імені 50-річчя Жовт
ня на одній із центральних магі
стралей нашого міста. Всі п’ять 
поверхів його звели своїми рука
ми чотирнадцять мулярів із брига
ди комуністичної праці Миколи 
Дудника. Хай знають майбутні но
восели, які незабаром засвітять 
усі вікна на всіх п’яти поверхах, 
що радість у їх квартири принесли 
ці чотирнадцять робочих людей: 
Валентин Мороз, Василь Мошак, 
Микола Ковалишин, Василь Оста
пенко, Володимир Бойков, Василь 
Лівак і їх друзі.

В. ГАНОЦЬКИЙ.
м. Кіровоград, 
будівельне управління № 2 
тресту «Кіровоградпромбуд».
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Йґ‘ АЧУ їх на вулицях міс- 
" " та, бачу на заводській 
прохідній. Йдуть у робо
чих блузах. Кремезні. 
Ставні. Бадьорі. їм — по 
дев’ятнадцять, двадцять. 
Це ті хлопці й дівчата, які 
що зовсім недавно при
йшли на завод одразу піс
ля шкільної парти. ТеперЦЕ

Молодив воцІИ

дізнався, що формувань- 23 грудня виконати
ники бригади Володимира річне завдання. 
Вербицького за тридцять 
два дні виконали два мі
сячних завдання. А моло
ді спеціалісти експортної 
дільниці четвертого меха
носкладального цеху щас
ливі, що 330 їх сівалок 
відправлено в Болгарію, 
ДРВ, Індію, Монголію.

РОДИНА

комсомолу. Галя 
державна людина, гро
мадський діяч. От тобі і 
двадцять літі

І таких не перерахуєш 
одразу на заводі. Серед 
д в о х т и сячного загону 
комсомольців «Червоної 
зірки» — половина юна
ків та дівчат мають по 
кілька суміжних професій. 
320 молодих ентузіастів 
вчаться в школі робітни
чої молоді, 330 — в тех
нікумах, 487 — у вищих 
учбових закладах. Ці лю
ди з нашої робітничої ди
настії хочуть пізнати най- 
потайніші глибини науки, 
щоб потім застосувати 
свої знання тут, в завод
ському цеху.

І вони, молоді люди в 
робітничих блузах, йдуть 
до своєї заповітної мрії, 
не вибираючи легких сте
жок. А наша гвардія за? 
водських петеранів про
стягає їм свою міцну ру
ку. Бо ми ж вершимо од
ну велику справу, яка ро
бить всю нашу радянську 
родину ще міцнішою І 
багатшою.

ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНІВ КОМУНІСТ' 
БУДЕ ТИМ УСПІШНІШИМ, ЧИМ ВИ« 
СТАЮЧОЇ ЗМІНИ. ТІЛЬКИ ЛЮДИ ви 
КОНАНОСТІ, ПОЛІТИЧНОЇ ЗРІЛОСТІ 
ДИСЦИПЛІНИ І ОРГАНІЗОВАНОСТІ і 
ТРУДНОЩІВ І ВИПРОБУВАНЬ, Йсж 
ЗАТИ ЗАВДАННЯ, ВИСУНУТІ ІСТОй< 
ТИЧНИМ ЛАДОМ.

З Постанови ЦК КПРС «П&о 
ністичного виховання молоді/

— А Віталій Гетьманець 
зі своїми хлопцями випе
редив всіх у ливарному,— 
каже комсомольс ь к и й 
секретар. — Почали вже 
видавати продукцію о ра
хунок наступного року.

Закінчилася зміна. По
спішаю в завком комсо- 

.Прийшов у свій цех. По- молу. А навстріч Галя 
бачив нову «Блискавку)’. ” 
Там вітання колективу 
комсомольсько - молодіж
ної бригади Клари Уфім- 
цеоої. Друзі цієї енергій
ної комсомолки вже пра
цюють у рахунок листо
пада. Дбаючи про еконо
мію ріжучих матеріалів, 
вони заощадили їх на 200 
карбованців.

Завітав до нас секретар 
завкому комсомолу Пет
ро Коверга, кличе нас, 
старих робітників, на зу
стріч з комсомольцями, 
які щойно вступили до 
Спілки. Від Петра почув, 
що зміна майстра Анато
лія Великого дала слово

ватку збудовано вісім типегпх - 
рИННИЦЬКИХ ПрИМІЩеНЬ * ц|Л 
ринницькс містечко, КОЛИ корми ; 
родам заносять не рептухами п “ 
дають при допомозі спеці’аліі 
транспортера «ТВК-80», коан 
тваринників збудовано затиший' 
динок відпочинку, де є не лиш... 
візор 1 СВІЖІ газети, в й соляог 
усім необхідним приладдям 
філактнки, коли працю доярах 
легший «Імпульс», Леонтьев зиайс 
би, що відповісти скептикам, д т

1Н ДУЖЕ НЕ ЛЮБИТЬ лю
дей, які пасують перед труд
нощами. Навіть більше, він 
їх зневажає. Та раз трапи
лося так, що ледь сам не 
відступив.

Був вечір. Холодний вітер 
шастав по вулицях, проймаю

чи перехожих до кісток. Та Яків Сер
гійович не помічав його, як і погля
дів, то співчутливих, то настороже- 

[ них, що проводжали крадькома се
лом. Він зупинився лише тоді, коли 
в шаленому пориві вітер по
гасив поодинокі електроліх- 

; тарі. Кандаурове зовсім по
тонуло в темряві. Зате на 
обрії ще яскравіше ви
різьбилися вогкі міста, при
вітні, звабливі.

«Кину все, подамся ту
ди», — закралась думка.

Мимоволі прискорив ходу. 
«Навпростець і Йти всього з 
годину». Внутрішній голос 
запротестував: «А для чого 
згоджувався? Знав же, куди 
йшов».

Лайнувся про себе і різко 
повернув у бік Лозуват- 
ки. Нараз спало душевне 
ження, і він відчув, що добре про
мерз, що розмоклий грунт букваль
но засмоктує, що в лівому чоботі 

хлюпає. Обперся спиною об перший 
придорожній стовп, зняз чобіт і вплив 
гноївку, з великим зусиллям знову 
натягнув. Намоклий чобіт кліщами 
етне ногу, а щемливий неспокій огор
нув всього. Кожний крок, кожне сло
во останніх днів знову стали перед 
очима. 1 не тільки останніх днів. 

Чомусь згадалася фронтова обста
новка 1944 року. Комсомольські збо
ри, скупі слова заяви, яку писав па 
коліні, підклавши планшет: «Прошу 
прийняти мене до лав ВЛКСМ. Буду 
нещадно боротися з ворогом. В ім’я 
свободи і щастя рідної Вітчизни 
не пошкодую навіть життя».

Нараз у пам’яті встав начальник 
. політвідділу, невисокий, кремезний, з 
владним поглядим і напрочуд теплою 
посмішкою. Це він вручав молодому 
лейтенанту квиток члена КПРС.

Потім демобілізувався. Вернувся в 
рідні краї. Обрали головою сільради 
в Іванівні, а згодом — секретарем 
партійної організації укрупненого кол
госпу імені Калініна. Попросився в 
партшколу, щоб поповнити свої знан
ня. Направили. А за півроку до за
кінчення, лиш повернувся з практики, 
знову покликав до себе Дмитро Ан
дрійович Ковтун, секретар Кірово
градського райкому партії.

— Баранника знаєш?
— З «Більшовика»? Знаю, зви

чайно.
— Хворий він. Роки війни 1 парти

занської діяльності дають себе знати. 
Зовсім зліг. Без голови ж господар
ство шкандибає...

Яків Сергійович Леонтьев розумів, 
до чого хилить секретар, але мовчав.

Дмитро Андрійович, як цс тільки 
він вмів, владно і по-батьківському 
тепло заглянув в очі:

— Доведеться тобі приймати госпо
дарство. Зараз. Терміново. ІЦоб до 
початку сівби обжився. Згода?

Збори пройшли швидко, без усклад
нень. Зачитали заяву колишнього го
лови з просьбою звільнити від обо
в’язків у зв’язку з хворобою. Всі до 
одного з присутніх, але якось в’яло, 
піднесли руки за нього, за Леонтьева. 
1 ось він уже голова. В його розпо
рядженні — печатка, перекошений 
стіл і такий же стілець у вистудже
ній конторі колгоспу.

Другого дня, тільки світанок роз
сунув темряву, подався оглядати гос
подарство. Ферми маленькі і в різних 
місцях. Доки пішки добрався до тре
тьої, що була в селі Кандаурове, вже 
й сутінки згустилися. Дівчата не ви
являли ні особливої радості, ні неза
доволення, коли зайшов. Звично за
носили корми, балансуючи з рептуха
ми по залитому гноївкою проходу 
між станками. Не догадався молодий 
голова, що вони ступають на камін
чики, ступив, як звик ступати, широ
ко і твердо, і... набрав гноївки через 
халяви. За спиною хтось голосно за
сміявся, а хтось прошипів уїдливо: 
«От і познайомився з нашим асфаль
том».

Тепер і сам Яків Сергійович по
сміхається, коли згадує ту семиріч
ної давності подію, а тоді сміх боля
че обпік.

Вже згодом він зрозумів Причину 1 
того сміху, І недовіри до нього 
нР3"УійЛ,ОГ?’ а ие Энного лозуватця. 
Ну хіба можна зобндіїтнсь хоч би на 
Іллю Васильовича Волощина, на його 
їдкі дотепи? Він був одним з пепших 
років без°зЙ1нНоОЛГОСПУ’ В,СІМВа™ 

в, Беззмінно — членом правління 
артілі. Він бачив попелище замість 
села після війни, безліччю ампит«» прорізалися на його чол^р» звістки 
ПРО смерть трьох синів у боротьбі 3 
?,?№*• Він «м пройшов війну 
знав також, що значить день вічнпп 
цювати на лобогрійці чи вКм»?™ ДОНЬ косо». Такого “роХ їїсїїм 
слоаом не перекопаєш. Він уже чув 

живем, побачим»; уса 1 кинувї 4П<” 
тепер, коли перед в’їздом в Лозу-

Вахрамеева, штампуваль
ниця з ковальсько-пресо
вого цеху. .

— Біжиш гуртувати сво
їх прожектористів? — за
питую її після вітання.

— Сьогодні інше. Шу
каю свого художника. 
Стенд до свята готуємо.

І мчить далі, А я, ли
бонь, дивуюся, де це бе
реться в цієї дівчини 
скільки енергії. Доручили 
їй виготовити 4 тисячі де
талей, а вона аж 7200 зро
била. І контролер не мав 
претензій. А ще ж Вах
рамеева — активістка. Во
на член заводського, мі
ського, обласного коміте-

I. . .

да

прин

того, 
вопи

вони робочі люди, люди 
з нашої робітничої роди
ни. Для нас, заводських 
ветеранів, ці молоді слю
сарі, тонарі, ливарники — 
велика надія І втіха. Ми 
їх вчили. А нині горді, що 
ці робітники знають, як 
годиться, свою справу і 
навіть вирішили поміря
тися з нами майстерністю.

Що не день, то й нова 
радісна чутка про їх діла. 
В партком! заводу вчора

На цьому фото — комсо
мольсько-молодіжна бригада 
токарів механоскладального 
цеху № 2 заводу «Червона 
зірка», яку за успіхи в 
перед’ювіленному змаганні 
нагороджено Пам’ятним вим 
полом ЦК ЛКСМУ.

Фото О. КОБЦЯ.

А
І. шиш,

електрозварювальний 
заводу «Червона зір
ка», Герой Соціаліс
тичної Праці, член 
КПРС.

ПІСНЯ І праця — великі дві сили». 
Як точно сказав поеті У цьому 

що раз переконуєшся, коли проходиш 
цехами Кіровоградського заводу «Черво
на зірка», коли слухаєш Заслужену хо
рову капелу Української РСР, що при 
Палаці культури імені Жовтня.

У ті далекі роки — в степах ще димі
ли окопи громадянської війни — з іні
ціативи столяра деревообробного цеху 
І. Рожкова на заводі було створено во. 
кальну групу. Аматори виступали з кон
цертами в цехах, швидко завоювали 
схвалення і симпатії слухачів. Але тоді 
ніхто й гадки не мав, що з невеличкої 
групи учасників художньої самодіяльнос
ті через кілька десятиліть виросте капе
ла, майстерності якої заздритимуть на
віть професіонали.

— Нам пісня необхідна була, як по
вітря, як хліб, — говорить одна з най
старіших учасниць капели М. А. Рижко
ва. — Спів запалював, вчив розуміти 
прекрасне по лише слухачів, а й самих 
нас. А це було в ті роки так важливо...

Ніяких думок про славу. А вона при
йшла. Хто сьогодні не знає імені народ
ного артиста Радянського Союзу 
М. Гришка? І багатьох-багатьох інших 
прекрасних співаків і співачок, що зро
били свої перші кроки якраз на сцені 
чсрвонозорівського Палацу! Та зараз но 
про них. Чомусь знову і знову пригадує
ться день (а це було п’ятнадцять років 
тому), коли молодому енергійному хор
мейстерові Гнату ~ 
скептики:

— Ніколи 
справжнього 
буде...

Задумався __
знає, сам він не тутешній, то, може, в 
цій репліці с якийсь відтінок гіркої прав
ди. Але треба зустрітися з людьми, по
говорити.,. Сьогодні був у церкві. 
Справжні, класичні голоси вдалося по-

Почанському сказали 

не було в Кіровограді 
хорового колективу і 

тоді Гнат Юхимович.

це

Хто

чутні Але ж хористи працюють 
«Червоній зірці». То чи не ліпше їм 
влитися до вокальної групи... Але цієї 
групи — повнокровної, здатної заспівати 
на повен голос, поки що немає...

— Доподнлося ночами не спати, — 
розповідає Г. 10. Почапськнй, — доки 
згуртував людей, доки не домігся 
що аматори відчули самі, на що 
здатні...

Перші успіхи принесли немало 
роїців. До хормейстера щодня звертали
ся десятки робітників: запишіть до ка. 
пелн. А доводилося відбирати. Найкра
щих, найбільш обдарованих хлопців і 
дівчат.

І вже в 
хору брав 
камському ,____  ... ..
де був нагороджений дипломом 1 зван, 
ням лауреата. А Ще через три роки кі
ровоградським хористам аплодувала 
Москва, пізніше — Ленінград, Естонія, 
Болгарія...

Цього літа хорова капела також ви
їздила до другарів. Тепло стрічало кіро. 
воградців містечко Каварна. Та ще 
більше сердечності, квітів, оплесків було 
того незабутнього вечора, коли з місь
кого палацу зазвучала пісня «Добруд- 
жанський край». Потім ще одну — бол
гарську «Хей Балкан», українські, росій. 
ські пісні зринали в залі, зливалися в 
суцільну хвилю з гучними оплесками.

Нелегко працювати в ливарному 
ковальському цехах, потрібно мати 
абияке вміння, щоб

1057 році молодіжний склад 
участь в першому республі- 
фестивалі молоді і студентів,

шому збірному... Але зустріньтеся 
Петром Яиншсвським, з Ольгою Замко 
в о ю, з Валентиною Басенко...

—■ Моя опора, — скаже майстер.
—Кращі співаки капели, — з гордістю 

відізветься про них Г. 10. Почапськнй.
Без тих двох сил — пісні і праці— 

молодь заводу не мислить свого життя. 
То й не випадково в капелі більше ста 
аматорів, а в репертуарі колективу налі
чується до двохсот пісень. Серед них — 
народні «Дударик», «Ти казала прийди, 
прийди», «Ой з-за гори кам’яної», 
М. Лисенка «Туман хвилями лягає», 
кантата Г. Жуковського «Шумить Дпіп. 
ро», твори А. Філіпенка, В. Мурадслі, 
П. Майбороди...

Ще вчора на репетиціях готували піс
ні «Балада про Олександра Матросова», 
«Слава тобі, комсомол», а сьогодні вже 
звучать вони в просторому залі філар
монії, аплодують учасникам хорової ка. 
пелн в Новгородці.,.

— Остання наша робота, — говорить 
художній керівник Г. Ю. Почапськнй, — 
велика концертна програма, присвячена 
комсомольському ювілею. Провідною піс
нею в ній є твір Глієра «До вершин ко. 
мунізму».

Пісня і праця — великі дві сили.
В учасників хорової капели — десятки 

грамот за трудові успіхи, а поруч з ни
ми—грамоти і дипломи за майстерний 
спів, за ту пісню, яка мав широкі кри
ла, глибокий розум, вічну мудрість.

В. ІОР’ЄВ.
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ЮВІЛЕЙНА експедиція 
«Молодого комунара» 

«Червоні віхи» сьогодні фі
нішує. Взявши старт 18 
травня з молодого міста 
Кремгеса, вона пройшла до
рогами трудових І ратних 
подвигів комсомольців І 
молоді всіх районів області 
— славними дорогами, що 
їх проклав у житті Ленінсь
кий комсомол за 50 років.

Сьогодні в Кіровограді 
фінішує наша естафета. Тво
їй увазі, дорогий читачу, 
пропонуємо розповіді про 
робітників обласного цент
ру, про хліборобів КІрово 
градського району

напру- гарячкував, доводив або мовчя 
тягулав пачку «Біломору» і і 
цигарку за цигаркою.

Трохи заспокоївшись, клнказ. 
бе членів правління, секретар; 
тійної організації, колишньою 
полчанина Володимира Рсч 
корінного лозуватця сскреіарл 
сомольського комітету Миколу 
лошина. Рада часто закінчу’; 
опівночі.

Як не крутили, ян не вертіла 
ходило, що з будівництвом ве і 
ляться своїми силами. Довелося 
ти «дику бригаду». 1 в 1962 ро 
ріс перший типовий корівник, за і 
1 другий. І хоч за роботу тим з. 
видали не один центнер коли 
пшениці, та то вже була пером 
повірили люди, що рішення пр 
ня — то не просто папірець.

Сьогодні ті перші успіхи — да 
спомин. Далекий, але всзабуїн 
разом з господарством внрсс.і 
дії. Зустріне Яків Сергійович ; 
Любу Чабаненко, і відразу зг 
ться її сміливі виступи на кома 
ськнх зборах в перші роки ііо 
ловуванип. Тепер вона — член і 
більш розсудлива і стримана, а 
і тоді, непримиренна до недолі

Побачиться з Борисешгом, 
пам’ять приходять спірки Ь ТР 
ній бригаді, коли «воювали» за 
туру землеробства. Вітя Борг 
тоді комсомолець, прнчіплюва 
не пас задніх. Та й тепер дій 
недбайливим від Віктора Борі 
вже комуніста.

Зайде зоотехнік Галина Зав 
І знову спогадів — хоч роман

В 1963 році з’явилася Геля 
правленням у колгосп. Поілян 
леле, кого цс прислали/ 
Модниця, який там з неї зоо
технік. Черевички на шпиль
ках, пальто — такого тс іі 
но бачив. Куди такій па 
ферму! В салон мод, от там 
вона буде, якщо не до діла, 
то прикрасою. Спробував, 
було, відмовитися від такого 
«спеціаліста» (без іронії вії) 
спочатку і не думав ПА 
неї), але не вдалося. «Мене 
прислали, значить буду 
працювати», — сказала твер
до на всі відмовки. А ви:о 
через тиждень чи два насту
пала на голову колгоспу:

— Погляньте, хіба ж Ч* 
раціон!

— В інших колгоспах мен
ше дають...

— Та я не про кількість, 
Може, й менше, та збалан
сували краще по вмісту біл
ка. А у нас що? Ледь поло
вина норми набирається...

— Ну, добре, добре, за
спокойся. Зараз подумаем, 
який вихід знайти, — гасив 
трохи полум’я Яків Сергійо
вич І брався за олівець Ра* 
зом з Галиною.

Відшуміли ті баталії. Те* 
пер Леонтьев про Галину Во
лодимирівну каже коротко: 
«Добрий спеціаліст, знав 
свою справу. Тож уже п’ято 
років підряд колгосп успіш
но викопує державні плани 
продажу молока І м’яса»-

Забіжить завідуючий Бу
динком культури комуніс- 
Олександр Волошин з прось
бою, щоб звільнили на день 
від роботи комсомольців Ва
силя Ляшка, Ваню Сівиоаа, 
Любу Левченко чи ще таМ 
когось ІЗ молодих колгосп
ників, бо, мовляв, з концер
том до сусідів треба їхати. > 
згадаються знову ті перші Р 
подарговання. Адже разом 
«піднімали». Правда, тоді с. 
Ще комсомольцем і господа? 
У такому, як зараз, зручном: 
ку культури, а у старенькій 
клубом була,

«Дорогі односельчани! Д 
вам, що служу так, як ви !1П 
мені. Дякую всім вам, 
оволодіти професією ме 
яка й тут стала в пригсА- ' 
прошу зберегти мій 
вернувшись з армії, я н# 1 
попрацював...»

’ Про цього листа перши# г
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.ЦНОГО будівництва 
а СВІДОМІСТЬ ПІДРО- 
СОКОЇ ІДЕЙНОЇ ПЕРЕ- 
ОСВІЧЕНОСТІ, МІЦНОЇ 
ті НЕ БОЯТЬСЯ НІЯКИХ 
т з ЧЕСТЮ РОЗВИ
ЛО ПЕРЕД СОЦІАЛІС-

...р’ччя ВЛКСМ і завдання кому-

... голову Миколнн брат Михайло. Йшов 
.. нз зміну в тракторну бригаду (він на 
‘ братовому тракторі працює.) ) спе- 

ціально зробив так, щоб забігти в 
КОНТОРУ- Бо ж приємно буде Якову 

„ Сергійовичу, адже це він посилав 
Миколу вчитися на тракториста.

к А через день І Михайло Дишловий 
і порадував своїх старших товаришів.

Трапилося так, що його напарник 
Микола Кравченко захворів. Нікому 

(і було буряки копати. І Михайло, хоч 
її йому треба було йтн відпочивати

вота
Ц. ПІСЛЯ НІ'ШОЇ зміни, знову взявся за 
лм важелі трактора.

...Осінь. Важка, дощова і щедра, 
сс- Цо вжо сьому осінь зустрічає в Ло- 
гр- зуватці Яків Сергійович Лсонтьєп. 
ас- Ось і сьогодні, як це часто буває в 

.сінні дні, сіється дощик. Та не 
■а» змовкає гул моторів. Хлопці — Миьо- 

ла Рубан, Олександр Заруднии таін- 
іся ті — поспішають вивезти нас^іня со

няшнику з току. Десь далеко гурко
чи- чуть трактори, підіймаючи зяб. Се
лі* ред хліборобів і Яків Сергійович, 
ой- Лиш пізно ввечері він повернувся до 
чи- контори колгоспу. Назустріч — Ілля
- Васильович Волошин у дощовику, 

ам Ті ж вуса, та ж ледь помітна носміш- 
■ої на, як і в 196), але погляд привітний
- і голос добрий:

ш" — Як там у полі, Сергійовичу?
Не пройдеш же мимо і не відповіси 

просто: добре. Зушіиивсп, докладно 
’ розповів про справи, бо Ілля Васи- 
‘" льовнч по-справжньому вболіває про 

все колгоспне, в свої сімдесят п’ять 
ІЬ. все що працює. Згадали племінника 
..0, Іллі Васильовича — Івана Макаровч- 
:.|j ча Волошина, першого секретаря ко.м- 
д|[ сомольськсго осередку в селі.

— Генерал тепер, — не без гордос- 
ні ті підкреслив Ілля Васильович, а по- 

■>р- тім: — Поглянь, молодіє наше село, 
іь- Яків Сергійович знає, що це дійсно 
ко, так. З тих пір, як артіль почала бу- 
еж дуватн в кредит будинки для кол- 

ься госпникіо, як зросла культура вироб
ка, нпцтаа, село таки помолодшало. Взя

ти хоч бн й механізаторів. Майже 
за, половина з них ще комсомольського 
ній віку. Анатолій Малюк, Микола Да
на- ченко, Віра Зарудня, які, було, пода- 

ой лися до міста, знову повернулися в

ФОТОКОНКУРС
„ПРОЇ^ШЬ-бв“

ЕЛЕКТРОЗВАРЮБАЛ Ы1ИЦЯ.
Фото А. ДІБРОВНОГО.

вж тгавд
Інститут сільськогосподарського машинобуду

вання зовсім молодий, йому десять років. Але 
за цей час в ньому склалися свої традиції, свої 
свята. Його випускники працюють зараз б усіх 
кінцях нашої країни, бо цей інститут єдиний на 
Україні і другий в Союзі. Випускників цих тепе
рішні студенти називають ветеранами.

Деякі з них — перший комсомольський секре
тар інституту, нині інженер-конструктор ГСКБ 
«Червоної зірки» Галина Михайлівна Алексашина, 
Валентина Хропаченко —- зібрались на розшире
ний актив, присвячений підведенню підсумків ро
боти комсомольської організації на честь ювілею.

Машинобудівникам було про що розповіда-
- ти. В ювілейному році вуз випустив лише з ден

ного відділення 103 спеціалісти. З них 79 захис
тили дипломні роботи на «добре» і «відмінно». 
Зараз 32 студенти навчаються лише на «відмін
но». Своїми силами ведеться будівництво гурто
житку.

Всі ці справи викладені у «Рапорті Централь
ному Комітетові КПРС».

На трибуні — перший секретар міськкому ком
сомолу А. І. Ніцой.

— Центральний Комітет. ВЛКСМ, — говорить 
він, — нагородив комсомольську організацію Кі
ровоградського інституту сільськогосподарського 
машинобудування Пам’ятним Червоним вимпелом.

Пояснень не треба було, бо всі знали, за що 
вручена така нагорода.

С. ГОНЧАРЕНКО.

У ГОСТІ ДО ШЕФІВ
Учасники художньої 

самодіяльності техніку
му сільськогосподар
ського машинобуду
вання виступили з кон
цертом у підшефному 
колгоспі імені Шевчен
ка села Первозванів- 
ки. Концерт сподобав
ся. Особливо пісня 
«Степом, степом» у 
виконанні солістки Ва
лентини Головаки та 
хору, а також акроба
тичний етюд, який ви

конали майстри спорту 
викладач креслення та 
технології металів В. І, 
Петренко і учениця 
Олександра Шкода.

Після концерту сек
ретар комсомольської 
організації технікуму 
С. Німченко вручив 
п і д ш ефним друзям 
бюст В. І. Леніна.

Л. ПРОЦЕНКО, 
зав. сектором облі
ку комітету комсо
молу технікуму.

• ПЕРЕМОЖЦІ ЮВІЛЕЙНОГО

ЗМІНА
МАРШУ

КІНЧАЛАСЬ 
ОПІВНОЧІ
ДОЩ», «Туман», «Сніг». Сьогодні не засвічується 

жодне з цих слів над виїздом з автопарку, які 
переросли для кожного шофера в поняття небезпеки.

Ми щойно оформляли документи в диспетчерській. 
Вірніше, документи оформляв Василь Матвієико, во
дій автоколонн № 2200. Я спостерігала.

Кілька сот машин готові до виїзду. Чисті, свіжо- 
ранкові. Контрольна перевірка — 1 машина вирушає 

'у подорож. У подорож не святкову — робочу.
І доки ми ще не доїхали до колгоспу імені Чапае

ва Компаніївського району, де мали брати буряки, 
хлопець може оглянутись на життя, передати цікаве 
для нього і для мене, його несподіваного супутника, 
і- в деякій мірі хронікера дня.

Машини їдуть в Житомир. Водії стискують кер-

мо і думають про наступні поєдинки. Кожному 
хочеться стати першим: така вже вдача людська. Та 
із змаганні завжди є переможці I переможені.

Тридцять два кращих водії зареєстрували свої пріз
вища в суддівських протоколах. І лише одного че
кав кубок... Кожному учаснику змагання треба було 
проїхати три кілометри на 460 грамах пального. Ва
силь же проїхав 4 кілометри і 161 метр. Крім екзаме
нів по .правилах руху, фігурному водінню автомобіля 
і економії пального, учасники боротьби за кубок по
винні помірятися силами у метанні гранати і стріль
бі з малокаліберної гвинтівки...

1 ось колегія — жюрі підвела підсумки. У респуб
ліканському змаганні на найвищий східець став во
дій Кіровоградської автоколони № 2200 Василь Мат- 
віенко.
мпИГОТЯТЬ в сяііві фар стрункі тополі, в’юниться 
Аі-і асфальтова стрічка. До Внноградівкн лишається 
кілометрів зо два, а він все розповідав про комсо
мольські справи, про друзів своїх.

...А легко, думаю собі; можна помилитись в люди
ні, коли судити тільки по зовнішності, манері гово
рити, рухатись. Про посвідчення запитала — спо
хмурнів, не спішить запрошувати до машини. Такий 
собі типовий для нашої уяви водій.

А ось зараз Василь говорить, а мова його починає 
розвиватись повільно, чимось красиво. Це через тс, 
думаю, що стоїть за нею дорога довга від першого 
трудового дня.

Ось тобі й на — і в віці можна помилитись. Ду
мала, йому 19—20, а він...

— Ще до армії полюбив цю професію. Хтозна, 
може, за неспокій, може, за романтику...

— А багато її?
— Ну, як сказати... Вистачає, щоб не піти від неї... 
М’яко шурхотить, завертаючи на бурякову планта

цію, машина. Скільки вжо тих кілометрів наїздив! 
З екватором не будемо зрівнювати, просто — багато.

Сьогодні четвертий рейс. А цс—500 кілометрів і 12 
тонн перевезених буряків з плантації до Делеківсько- 
го бурякоприймального пункту. Реєстратор Валя Цеп. 
рика віддає Василеві квитанцію:

—Двадцять п’ятий кагат. Ти сьогодні як бджола 
метаєшся...

Та хіба тільки сьогодні? Секретар комсомольської 
організації Анатолій Юшко сказав мені:

— Василя не вчити. Сам знає і старається. Де б не 
пішов, клин не залишить, і встигає всюди. Ото пе
ред збиранням буряків групу очолив. Вугілля возили 
в різні організації міста. Він зі своїм товаришем- 
комуяістом Миколою Лнхолетсвнм так верховодили, 
що за два дні на вантажному дворі нічого не лиши
лось, А до комсомольського ювілею неабиякі дарунки 
готує.

Так. Василь готує дарунки. Щодня змінні норми 
на 120—130 процентів виконує.

Вечір одягнув синю кирею. Мчать машини, напов
нені солодкими коренями. Та найшвидше—Василсва.

Л. ПОПРАВКО.
Кіровоградська автоколона № 2200.
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4ав,' здх будинків. А хто ж будується? 
.Звісно — молоді.
Л1,„°глвнУп Яків Сергійович на ту ву- 
лдт ’ пульсувала ВОГНЯМИ освіт- 

г- в кой- Повернувся направо, в 
л’и Кфовограда. Посміхнувся задово-

в. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Більшовик» 
Кіровоградського району.

ЖИТТЯ прожито в бурях і тривогах. Та 
юність свою комсомольську я пам я- 

таю з усіма подробицями.
До комсомолу мене залучив Марко 

Серебрянський, який вступив до Спілки 
молоді ще в 1919 році, до захоплення 

тому, як МІГ = 
лося в руках денікінських бандитів, Мархо їй ’ ’»“я... «як 
тури яку ми закопали в сараї, щоб не дієта Ж’ворогам, коли знову до Єлнсаветграда 
вступили червоні, МИ відразу поспішили в рев- 
ком секретар міського парткому тов. Могилев- 
ськнйі доручив мені, Серебрянському І Новіну 
вйнов *тн роботу організації комуністичної 
молоді. ,

Облюбували ми приміщення на Двір- 
цевій (тепер вулиця Леніна, 8), де до 
цього розміщувалася денікінська лікар
ня, дістали відра, мітли і лопати, підкача
ли штани і цілий день виводили оруд. 
Другого дня із колишньої кавалерійської 
школи принесли столи і стільці, а потім 
вже вивісили об’яву про те, щоб колиш
ні комсомольці і ті, хто бажає вступити, 
з’явилися для реєстрації.

Коли зібралося кілька десятків юнаків

І дівчат, обрали міськком комсомолу, 8 
який увійшли Новій, Серсбрянський, я 
(псевдонім —Красний) і Зорін. П’ятого 
Н8 пам’ятаю. Секретарем було обрано 
Марка Серебрянського.

Ми займалися1 самомобілізацією, на 
заставах чатували спокій міста.

Згодом комсомол мене направив до рядів 
Червоної Армії, брав участь у боротьбі з вран- 
гелівцями, махновцями. Після громадянської 
війни працював знов таки на комсомольській, 
а також партійній, профспілковій роботі. Під 
час Великої Вітчизняної віїнн я був заступни
ком командира 95 гпардійської дивізії, яка в 
1944 році звільнила Кіровоград. То була неза
бутня зустріч з містом своєї юності. Я вдив
ляйся н його зранені вулиці І згадував своїх 
однолітків, друзів по комсомольській роботі.

Багатьох з них, моїх комсомольських 
друзів, я зустрів у Кіровограді під час 
другого зльоту ветеранів комсомолу Кі- 
ровоградщини. Важко передати словами 
радість цих зустрічей, тим паче, що ра
дість ця постійно доповнювалась гордим 
відчуттям, що наші славні традиції мно
жать сьогоднішні юні.

А. ОСТРОВСЬКИЙ, 
комсомолець з січня 1920 року.

„МЕНЕ залучив
СЕРЕБРЯНСЬКИЙ«

На фото: секретар міськкому комсомолу М. Серебрян- 
СЬКИ.Ч (в центрі), член бюро міськкому комсомолу А. Ост- 
ровський (ліворуч).

Фото 1920 року.
ЕХГГмт-аи-Ц* І.пи.. г- і «ітТ~ГЛ»Ж-"_____ ■ ■■■■>•- - І "
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Л ^БИТИМУ Батьківщину, як 

«?оа , ^осмоДем’янська, як 
Юрій Гагарін...» — ц| рядки дивля
ться з анкети тих, хто заптра ши
куватиметься під стяг комуністич
но» молоді, хто сьогодні написав: 
«Прошу прийняти мене до лав 
ВЛКСМ...». Схвильовані і радісні 
вперше переступають поріг райкому 
комсомолу юнаки і дівчата.

Попереду перший важливий крок, 
перша мрія на довгому шляху ком
сомольського горіння — пошуку — 
стати в багатомільйонні ряди мо-

Молодий комунар

ВПЕРШЕ
ПІД ЗНАМЕНО

лодих учасників комуністичних 
звершень.

Ледь примруженими очима стрі
чає молодих Ілліч. Пурпурово вог- 
ниться комсомольське знамено. Цс 
не забувається.

Ось учень Головавівської серед
ньої школи № 1 імені Т. Г. Шев
ченка Володя Татарін.

— Як вчишся?
— Добре!
— У громадському житті участь 

береш?
— Так. Я член спортивних секцій, 

учасник художньої самодіяльності.
— Наш чемпіон з стрибків у ви

соту, активіст вечорів відпочинку,—

додає секретар Тамара Гаджаман.
Володя розповідає про підготовку 

до славного свята комсомолу, до 
100-річчя з дня народження В. 1. 
Леніна.

В цей ювілейний рік в Ленінсь
ку Спілку прийшло близько тисячі 
юнаків та дівчаг, а серед них — 
ВІтя Поліщук, Юрій Погорелов, 
Жора Паламарчук та інші.

Вони одержали комсомольські 
квитки.

Люба Тнмановська вчиться в 
Краснопільській восьмирічній шко
лі. В заяві про прийом написала: 
♦Буду, як Толя Шумов».

Хто ж він, Толя?
Затамувавши подих, слухали юні 

про комсомольця з Підмосковного 
села Осташово.

...Війна. 1941 рік. Толя закінчнп 
десятирічку. З своїм товаришем 
Володею Колядовим пішов у пар
тизанський загін. В одному з боїв 
Володя загинув. І Толя дав слово 
поміститись за товариша...

— Вітчизна не продається! — 
крикнув Толя, коли поліцаї вели 
хлопнч на розстріл.

— Його посмертно нагороджено 
орденом Леніна, — стишено закін
чила свою розповідь Люба.

Про свої звершення, 
шкільні будні, майбутні 
про продовження героїчного 
су рапортували учні цієї 
Ніна 
Вася 
годні 
жали 
тя.

цікаві 
плани, 

ЛІТОПН- 
школи: 

Шевчук, Мишко Ковальчук, 
Олійник. Разом з ними сьо- 
ще ЗО хлопців та дівчат одер- 
путівку в комсомольське жнт-

О. ТАШЄНКО. 
член бюро Голованівською РК 
ЛКСМУ.

РЕЙД дружби

ПО ЛЕНІНСЬКИХ

МІСЦЯХ
ВАРШАВА. Великий інтерес викликав у Польщі традиційний 

рейд дружби по ленінських місцях. В ньому взяло участь 7 ти
сяч чоловік, у тому числі багато туристів з братніх соціалістич
них країн. Рейд пройшов під знаком підготовки до 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна.

З ПОЗИЦІЯ ЕКСТРЕМІЗМУ
ПАРИЖ. Міністр оборони Ізраїлю Даян заявив, що Ізраїль 

повинен «змішцгги свої позиції на Сінаї (ОАР) і провести роз
селення єврейського населення на Голанських висотах (Сірія)». 
Він підкреслив, що Ізраїль може «довгі роки утримувати те
перішні позиції, доти, поки араби не проявлять готовність ук
ласти мир з Ізраїлем'».

«АПОЛЛОН-7» У КОСМОСІ
ІІЬЮ-ИОРК. Сім діб перебуває вже у космосі американ

ський космічний корабель «Аполлоп-7» з трьома космонавтами 
на борту. На сьому добу польоту відбувся третій сеанс телеві
зійної передачі з борту корабля.

Передбачається, що «Аполлон-7» зробить ібЗ витки навколо 
Землі і -пробуде в космосі 11 діб.

(ТАРС).

ПЕРЕМОЖЦІ ЮВІЛЕЙНОГО МАРШУ
20 жовтня 1068 року

р£АКРАПАВ ДОЩ. Теплий, па
хучий, як і завжди влітку. 

Впоравшись біля худоби, дів
чата зібралися в червоному 
кутку. Одні увімкнули радіолу, 
а в руках інших з’явились жур
нали... Ганна Михайлівна Коре- 
нюк сіла біля столу. Щось під
раховувала. Поряд з нею — 
тринадцятирічна Валя. Дочка 
часто прибігає на обіднє доїн
ня, придивляється, як працює 
мати.

Дівчинка невідривно дивила
ся на покреслений папірець. 
Коли, нарешті, мати підвела 
голову, запитала:

— Обігнала?
Ганна Михайлівна погладила 

дівчинку по голівці і неголосно 
мовила:

— Де вже мені до молодих 
братись!

І кинула доброзичливий по
гляд у бік Раї Карпець, яка 
повела в танку Надію Дудник.

— У неї найвищі показники. 
Валя теж повернула голову 

до танцюристок.
— Мамо, то ти ж учила ко

лись Раю.
— То було, як вона прийшла 

на ферму після восьмирічки. 
Тепер Рая — краща доярка ра
йону.

На губах Ганни Михайлівни 
мигцем промайнула посмішка, 
а в очах засвітилася радість, її 
рука знову лягла на голову 
доньки.

— Ти теж у шостий пере
йшла. Не встигнеш оглянуться, 
і атестат в кишені. Мабуть, до 
нас гайнеш?

— Обов’язково!
— А в нас гарно. Дівчата 

знають своє діло. Досвіду у 
них більше не бракує. А ще ж

найкраще
НА РІДНІЙ ВУЛИЦІ

мерщій 
Євгенії

вони не

оці мотори і музика, і худоба 
не та, що колись у нас була.,. 
0СТАННІМ ЧАСОМ на мо- 

лочно-товарній фермі кол
госпу імені Калініна й справді 
сталося багато змін. Насампе
ред це те, що тут переважно 
працює молодь. А вона, звіс
но, дерзає. Прочитали в «Мо
лодому комунарі:» про почин 
доярок Знам’янщини, 
до голови колгоспу 
Олексіївни Головань:

— Ви любите квіти?
— А кого ж з жінок 

ваблять?
— У знам’янськнх доярок во

ни всюди на фермі. їх там, мов 
зірок у небі насіяно,

— То й ви сійте.
— Це ми вже вирішили на 

комсомольських зборах. Хоті
лося, щоб і в червоному кут
ку...

Євгенія Олексіївна зрозумі
ла, чого від неї хочуть дівчата. 
Пообіцяла допомогти. Невдов
зі в червоному кутку й справді 
появилась радіола, книги, газе
ти, журнали.
МОЛОДІ тваринники артілі 
•”* імені Калініна змагаються 
зі своїми колегами з колгоспу 
«Україна». Недавно Рая Кар
пець, як групкомсорг, разом 
з завідуючим фермою . Андрі
єм Богданом їздила туди. Під
водили підсумки змагань. Ка- 
лінінці попереду. У них більше

молока і вища культура вироб
ництва.

Якось Галі Ємельянцевій За
хотілось до міста виїхати. На
завжди. Чомусь вирішила дів
чина, що саме там — найкраще 
життя. Подруги не заперечува
ли. Тільки перед тим, як роз
прощатися, запропонували ра
зом у своєму червоному кутку 
повеселитись. Грала радіола, 
танцювали, співали. Потім про
гулялись сільськими вулицями. 
Хтось з дівчат тоді сказав:

— Де знайдеш, Галю, щось 
краще, ніж у нас?

А вона вже й сама вагається. 
І коли мала повертати до хати, 
мовила:

— Нікуди я від вас не поїду. 
Так і працюють разом. У 

вільний від роботи час — се
ред самодіяльних акторів у 
сільському клубі. Урочисто від
значають кожній день народ- 

цьому знаходятьжени я. і в 
свос щастя.

О. ЛАДАН,
«Молодого кому-спецкор

пара».
Добровелнчкі вський 
район.

На фото — «суперники» 
знам’янськнх доярок — дівчата 
з комсомольської групи молоч
но-товарної ферми колгоспу іме
ні Калініна Добровеличківського 
району (зліва направо): Софія 
МУСІИЧУК, Надія ДУДНИК, 
Віра ШУЛЬГА, Раїса КАРПЕНЬ, 
Галина ЄМЕЛЬЯНЦЕВА І Світ
лана ВОП ЦЕХОВСЬКА.

МОЛОДІСТЬ моя,

та й годі! Немарно ж і комсо-
Інйкшс

КРЕМГЕСБУД
ДЕСЯТЬ РОКІВ тому за планами семи

річки знадобилися молоді, комсомоль
ські руки для новобудови гідро- і тепло
енергетики. І комсомолія України відповіла 
партії «Єсть!», оголосила ці будови Удар
ними, комсомольськими, а значить. — 
швидкісними, високоякісними і точними за 
строками. Очолювали наступ комуністи, 
маючи будівничу комсомолію за найпершо
го свого помічника.

І якщо злити воєдино обидві ці сили, 
то матимемо відповідь на запитання, що 
значить ударна комсомольська будова, 
як-от, скажімо, Кремгесбуд, Київська Ком
сомольська поблизу столиці республіки, 

Чер- 
Нсхай 

1

Зміївдресбуд під Харковом, 
нігівська теплоелектроцентраль, 
самі лише оці чотири — досить 
їх, щоб збагнути головне; той, хто сюди 
прийшов року 1958-го з комсомольською 
путівкою в руках,знав одне: звідси .можна 
піти не інакше, як переможцем.

Легко сказати! Надворі — Холоднюіца 
осінь, а робота на Кремгесбуді, приміром, 
і дня жодного чекати не може. Горять 
строки — тг. " ... ‘
молію сюди прислали: виручати. _____
навіщо було справжню мобілізацію оіоло- 
шувати по всій Україні та пнрпджати на 
ударні комсомольські новобудови тисячі 
хлопців та дівчат. Саме їх прибуло тоді 
—наприкінці 1958 1 на початку наступного 
року — стільки, іцо майбутні енергоцептри 
й справді стали поспіль молодіжними, 
комсомольськими.

Що ж, початок гарний, а от як далі 
буде? Не забуваймо, люди добрі, що лег
ко оголосити будову ударною комсомоль
ською, та ой як тяжко цс ділом допести! 
Як же бути прибулому хлопцеві та дівчи
ні. ненавчеийм, необізнаним? Тут же діла 
стільки, що голова обертом!

Монтажників на Кремгесбуді не
безпідставно величали гвардійцями 
праці. Ось один з них — Петро Мо- 
лев, бригадир колективу монтажпіи 
ків 18-ї дільниці будови. Менше,- 
ніж піптори-дні норми щодня, мо- 
лєвці, як правило, ніколи не до-

Правда щира: так воно попервах і було. 
А тс, що юнь одразу спромоглася усе пе
реінакшити — це теж було, і саме в цьо
му —її перший подвиг шефства. Бо і ти
сячі вчорашніх школярів, і парубків та 
дівчат, зроду не відавши доти будівничої 
праці, за місяць — два не лише поринули в 
неї, наче риба у воду, а й стали господа
рями будівельних майданчиків, як і го
диться шефам.

Цим словом, звісно, можна назвати усіх, 
не назвавши нікого зокрема: мовляв, усі 
однакові молоді...

Скажімо, Тамара Положа, Олекса Ба
бенко, Василь Ратников, Марія Сочинська, 
Лідія Тартакова—усі вони з Кремгесбуду, 
часточка тодішньої комсомольської гвар
дії. Названо їх тут не як виняток, а як 
правило. І це—головне. Хоч би і на Та
мариному прикладі, типовому для тих 
9000 її однокашників, кого будівннча доля 
звела докупи на Кремгесбуді. Рядовий 
електромонтер в управлінні енергогоспо
дарства будови. Тамара стала тоді однією 
з перших семи тутешніх ударників кому
ністичної праці — руху, що тільки-но тоді 
розпочався в країні. Положа стала кому
ністкою, комсомольським ватажком, депу
татом селищної Ради депутатів трудящих. 
її було обрано І членом ІІовогеоргіївсько- 
го райкому ЛКСМУ. Чим не гарна біо
графія?

Чим їй поступається, приміром, Олекса 
Бабенко — той самий з управління будів
ництвом на лівобережжі Дніпра, хто всти
гає і ударником бути, працюючи по-кому- 
пістнчному, і студентом-заочником інже
нерно-будівельного інституту, і дружин
ником — з тих, кого задерикуваті, бувало, 
десятою дорогою обминали; етап комуніс
том хлопець, бо не міг не стати ним. Як, 
до речі, й Микола Карпов — учитель реш
ти названих щойно добровольців, згодом 
— Герой Соціалістичної Праці, золотору
кий будівельник. Та й чи одними цими 
іменами вичерпано історію Кремгесбуду?

Або Київгесбуду, скажімо. Тепер нема 
згадки про нього без імен Степана Олнзь- 
ка, Івана Генднлснка, Степана Киркова. 
Чому? Хіба їхні комсомольсько-молодіжні 
бригади були чимось винятковим, а реш
та — так собі? Суть у тім, що було Інак
ше. Що вчорашні новоприбулі сьогодні- 
завтра ставали пзірцем для тих, хто тру
дився поруч них. Секретів ніяких. Прос
то кожен питав себе: «Навіщо я сюди по
їхав? Заради копійчини чи, може, для лю
дей і для себе?» І відповідав: «Либонь, 
таки не заради гарного карбованця тіль
ки...». Дарма, що них слів, напевне, ніхто 
не казав уголос. І, отже, не чув їх І 
М. Будник — Герой Соціалістичної Прані, 
знатний будівничий. А пін же учив хіба 
ж одну сотню хлопців та дівчат — з ново
прибулих] КОму, як не йому, знати, іцо

вони за люди. Знав пс і В. М. Конур 
знаменитий бульдозерист. Це ж він упер
ше в СРСР почав укладати бетонну су
міш бульдозером. Орденом .Леніна тоді 
вшанували проворні руки трударя.

Як і ще одне: їхні колегн-крсмгесбу- 
дівці навряд чи поступалися їм, коли су
дити, скажімо, ’з того, як орудували 
бригади Григорія Отснка, Якима Колодєє- 
ва. Харлампія Чорного, Петра Белякова, 
Іллі Бітова, Павла Белікова, Євгенії Кон
кової, Альбіті Жабанової, Григорія Ко
валенка, Володимира Сизонеика, Михайла 
Литвинова та... ні, не «багатьох інших», 
як часом дехто полюблює писати, а саме 
«та замалим не всіх тих, хто казав про 
себе: «Ми — добровольці!» Тих, хто то
варишував і з Анатолієм Кожухарем, і з 
Султаном Баталовой—теж двома золото
рукими серед сотень таких же. Адже 
Кремгсс зводили 42 комсомольсько-моло
діжні бригади, 2 зміни, 14 екіпажів—самі 
добровольці...

Чи його, чи будь-кого з ТОДІШНІХ крем- 
гссбудівців спитати б: а що чувати під 
Харковом — на Зміїпдрссбуді? Що б ми 
почули? Чимало такого, що нині стано
вить окрасу історії цієї електростанції. 
Тим більше, що вона — уже невіддільна 
од імен добровольців Івана Шведуна та 
Олександра Котельникова — бетонників, 
перших ударників праці по-новому, на 
комуністичний зразок; сліосаря.монтажни- 
ка В. Юношсва; колегу перших двох щой
но названих—Олександра Галича, теслярів 
Бориса Сазонова та" Дмитра Дроздова; зо- 
лоторукої юні з бригад Калиннчука, За
зноби. Де вже усіх причетних до цього 
тут назвати!..

І нехай це—річ непосильна, та й не 
конче потрібна, — псе одно, бодай, хоч 
яку частку тих, чиє серце і чиї руки повік 
знати буде I на Чернігівській теплоелект
роцентралі, — ми таки згадаємо щирим і 
душевним слопом саме напередодні ком
сомольського полудня піку. Насамперед— 
перших добровольців, прибулих сюди: 
Петра Анікечика, Валентину Тимошенко, 
Ганну Шматуху — ветеранів будови, лю
дей бригади Василя Богдана. Цей гурт 
колись — попервах — зроду-Мку доти не 
відав робітничої — будівничої — долі. Не 
сподівалися, що матимуть її. Буває ж 
так, прапда? А ось червону книжечку — 
комсомольську путівку—дістали І попи, і 
іце сотні таких же, ІЦо ж далі? Що умі
ють? Чого можуть? І ніхто з них, звісно, 
не знав і знати не міг того, що з цими 
станеться незабаром потому. А сталося 
просто: будова зажадала не тс, що одного 
фаху, а відразу дна.три. і не на словах, 
а на ділі, негайно!

Г. ОСТРОВСЬКИИ.
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середньої шко-

РОСТИМО
ЗЕМЛЕЛІОБІВ

літака-в е л е т н я 
Для учнів і ко«

Один 
дооре 
після 
А ін-

на- 
про 
лю-

ф ПЕРЕМОЖЦІ 
ЮВІЛЕЙНОГО 
МАРШУ

© ЕСЬ СВІТ облетіла 
** звістка про те, що 
радянс ьк и м и авіаконст
рукторами створена нова 
модель 
«Антей», і
пективу вчителів Онуф- 
‘ іївської середньої шко- 

це повідомлення було

носно культури вироб 
ництва, господарювання. 
Бо наші учні не лише шко« 
лярі. Це справжні земле- 
люби, трудівники. На їх 
рахунку — сотні тонн кар
топлі, кукурудзи, соняш
нику, вирощених на при
шкільній та виробничій ді-

не лише радісним. Воно 
вселило в них почуття по
двійної гордості. Бо про 
«Антея» не раз чули вони 
від Григорія Степановича 
Кохно, випускника нашої 
школи, який має неабияке 
відношення до авіації.

Та хіба це одинокий 
приклад? Комсомольці на
шої школи вже декілька , 
років листуються з Героєм 
Соціалістичної Праці ди
ректором Приморського 
радгоспу Григорієм Пан
телеймонов и ч е м Котен
ком, теж нашим випускни
ком. Це листування пере
росло у велику дружбу. 
Григорій Пантелеймонович 
пише нам не лише про 
свої шкільні роки, а дає 
кзаліфіковані поради від

лянці, що в колгоспі іме
ні Щорса.

Отут, на оцих учнівських 
ділянках, і плекається ди
тяча любов до землі, яка 
згодом переростає у виз
начення свого місця на 
ній.

Більшість наших випуск
ників виходять із школи 
готовими спеціалістами, з 
ясно вираженою метою в 
житті. Ще під час навчан
ня наш учень Микола Го
робець набув спеціаль
ність механізатора. Одер
жавши атестат зрілості, 
хлопець не роздумував 
над одвічним «ким бути?». 
Залишився в нашому ж 
колгоспі «Зоря», став пра
цювати трактористом. І не 
помилився. Навпаки, пере
конався в правильності ви-

бору езого шляху, в його 
перспективності. Зараз 
Микола—помічник брига« 
дира тракторної бригади. 
Він настільки пол юби з 
свою роботу, що спеціаль« 
ність інженера здобуває 
заочно в Дніпропотровсь« 
кому сільськогосподарсь* 
кому інституті.

Трохи іншим шляхом, 
але таку ж школу про« 
йшли друзі по навчанню, 
наші електромонтери Бо« 
лодя Моренець і Леонід 
Шрамко. Зразу до інсти
туту вони не вступили: по 
конкурсу не пройшли. Але 
не розчарувались. При
йшли у правління колгос
пу і попросили:

— Візьміть нас пастуха
ми. Будемо доглядати кол
госпну череду.

Таке прохання, звичай
но, здивувало керівників 
«Зорі». Тоді Володя пояс
нив:

— Дехто соромиться 
цього діла. От ми й вирі
шили...

Хлопцями не керувало 
бажання протиставити се
бе, довести романтичність 
обраної роботи. Просто 
вони хотіли перевірити 
свої почуття до рідного 
краю і до землі. І саме 
туї, в степу, де кожного 

дня стрічали й проводжа
ли зорю, вони бачили всю 
чарівність і звабливість 
землі. Тоді хлопці і визна
чили себе .

Володя зараз студент 
сільськогосподарської ака
демії, Леонід — політех« 
нічного інституту.

Любов до землі в най- 
ширшому розумінні цього 
слова ми намагаємось при
щепити учням і на уроках, 
Кожного ранку піонери й 
комсомольці нашої школи 
зустрічаються з Анатолієм 
Комарем, який посміхаєть
ся до них з фото. Цей 
юний герой повторив под
виг Олександра Матросо
ва при звільненні Онуф
ріївни від німецьких оку
пантів. Про його коротке 
життя знає кожен учень. 
Старшокласники пишуть 
про нього твори. 1 в кож
ному з них червоною нит
кою проходить думка: за
ради чого Толя віддав 
своє життя? Він любив 
свою землю. 1 вірив у те, 
що буде вона суцільним 
садом.

Толя загинув. Але спра
ву його продовжують 
онуфріївські комсомольці. 
Вони прикрашають своє 
село садами й парками, 
На честь свого ювілею по
садили ялинову алею на 
вулиці 50-річчя Жовтня, 
тополеву алею на стадіо
ні, дубовий гай. Вся ком
сомольська органі з а ц і я 
брала участь у впорядку
ванні території села, ден
дропарку.

М. ДОЛИНА, 
директор школи.

1Ш ИГОТЯТЬ перед очи- 
ма яскраві реклами, 

скликаючи всіх молодих 
до актового залу Зна- 
м’янського сільськогос
подарського технікуму. І 
не тільки молодь. Учні, 
працівники технікуму, 
гості з інших комсомоль
ських організацій при
йшли для того, щоб озна
йомитись з історією ком
сомольських пісень пе
ріоду громадянської вій
ни та 20-х років.

«Пісня про Каховку», 
«Тачанка», «Дан приказ» 
— ось далеко не повний

»Гуллівер
їде 
в Тамбов

ПРО 
КАХОВКУ, 
ПРО 
ТАЧАНКУ

перелік чудових 
дій, які звучали 
комсомольського 
валю.

На наступних зустрічах 
будуть виконуватись піс
ні періоду Вітчизняної 
війни, улюблені мелодії 
комсомольців - цілинни
ків, твори композиторів- 
сучасників. Кращі курсо
ві колективи одержать 
право виступати на за
ключному концерті в 
день 50-річчя ВЛКСМ.

П. БОГУСЛАВСЬКИИ, 
секретар коміт е т у 
ЛКСМУ Знам’янсько
го сільгосптехнікуму.

мело- 
в дні 
фести-

МАРІЙКА 
ДОПОМОГЛА
Недавно в селі Розсоху- 

ватка, що на Маловисківщн- 
ііі, тяжко захворіла одна 
жінка. Лікарі врятували 
життя людини. Коли та 
одужала, її запитали:

— А знаєте, хто вам допоміг?
— Лікарі.
—Не зовсім так. Дякуйте 

піонерці місцевої восьмиріч
ки Марійці Рибалко.

Недавпя хвора нічого не 
могла втямити. 1 їй пояс
нили, що школярка за літо 
та осінь зібрала І здала до 
приймального пункту понад 
50 кілограмів шипшини, ли
пового цвіту, звіробою, по
дорожника та інших цілю
щих трав. З них і виготов
лено свіжі життєдайні ліки.

Жінка тепло дякувала дів- 
чпниі. Виніс їй подяку І об
ласний відділ охорони здо
ров’я. А вчителі ще А поба
жали міцного здоров’я, ус
піхів у навчанні та. щоб 
скоріше підростала і посту
пала до Ленінської Спілки,

різні люди бувають, 
посміхнеться, скаже 
слово — і цілий день 
цього весело й легко...........
ший «зірве» на продавцеві 
свою домашню образу, 
кричить ні за що, ні 
що. Але буває й так: 
днна скаже тобі щось об
разливе, а ти тільки посміх
нешся про себе: «Не знаєте 
мене зовсім, не відаєте ні
чогісінько, 1 тому зовсім не 
до мене відносяться ці сло
ва».

Підійшла одного разу до 
Валі Мнханлик повновида 
жінка з маленькою донькою. 
Вона купувала цукерки для 
дівчинки, а та хотіла ін
ших. Валя здивувалась: «А 
чому б не виконати прохан
ня дитини?»,

— Ліолода ще вказувати! 
Валя не образилась ні 

скілсчки, швидше заховала 
посмішку: «Все буває..,».

Дора Береславська, заві
дуюча магазином «Лаком
ка», розповіла:

— У нашому магазині ко
лектив комсомольсько-моло. 
діжний. Дванадцять дівчат- 
красунь. Як на підбір. А 
про роботу не може бути й 
мови! Хіба можуть вони по
гано працювати?

— Вони — комсомольці, 
— продовжує старша рока
ми продавець Валя Лома- 
кіна. — І якщо вже щось 
вирішили — буде зроблено! 
На недільниках — перші, на 
концертах—молодці, зібра
тись на збори — без нага
дувань. Дивишся па них, і 
сама молодієш.

— І все-таки, чим подо
бається ця робота?—не мо
жу заспокоїтись я.

— Тим, що від нас зале
жить настрій людини. Є се
ред покупців такі, що бе
руть цукерки тільки в нашій 
«Лакомці». Бо в нас завж
ди свіжі,—це Люба Чернова.

У книзі скарг та пропо
зицій читаю: «їм місце за 
прилавком». Знову ж таки, 
тут коментарі зайві. А ще 
дівчатам дуже часто прихо
дять листи. Звідусіль. З 
Північно-Сахалінська і Во
логодської області, з Тамбо
ва І Москви. Ну що ви! Це 
замовники. Дуже вже подо
бається їм кіровоградський 
«Гуллівер». Ось дівчата і 
надсилають посилки в дале
кі краї.

Завідуюча магазином ми
мохідь назвала їх чарівни
цями. Справді. А вечорами, 
коли місто оживає людсь
ким гамором, дівчата збира
ються в Зінн чи Світлани, 
у Валі чи в іншої Валі, 1 
готують уроки. Вони всі в 
технікумі навчаються. Завж
ди разом.

Фантазерки?
Л. ГРИГОРЕНКО.

М, Кіровоград.

ВСЕСОЮЗНИЙ ТИЖДЕНЬ МОЛОДІЖНОГО ФІЛЬМУ
23 жовтня починає свій похід по країні. Він присвячений 
50-річчю комсомолу. Як проходитиме це свято? Які фільми 
ввійшли в репертуар тижня? Про це секретар ЦК ВЛКСМ 
О. Камшалов повідомив радянських та іноземних журналістів 
на прес-конференції, яка відбулася 17 жовтня в кінотеатрі 
«Октябрь».

Тижню передували тематичні покази фільмів про молодь 
під девізом «Пісню дружба заспівує молодь», «В буднях ве
ликих будов», «Народжений в боях комсомол».. Всесоюзний 
тиждень — заключний етап цього великого і яскравого кіно- 
свята. Глядачі зустрінуться з комсомольцями різних поко
лінь, режисерами, акторами 1 письменниками.

В репертуарі тижня — кращі художні і документальні ра
дянські фільми, створені за останні роки. Вони розкривають 
сторінки героїчного літопису життя та боротьби молоді.

(Кор. ТАРС).
Москва.

це не може не радувати як тракто
риста Івана Котельника, так і всіх 
буряководів. Планова врожайність 
перевиконана—значить, люди одер
жать гарантовану оплату, а в по
рядку додаткової винагороди — чи
мало цукру.

Не все, звичайно, йшло легко і 
рівно. Все ж відрадні зміни намі
тились. Люди відчули приплив 
впевненості. І скрізь — попереду 
була комсомолія. Разом з партій
ною організацією колгоспу молодь 
стала справжнім цементуючим яд
ром колективу. .

Ось хоч би один з багатьох прик
ладів. Після об’єднання в Субот
цях було 25 старих фермських при
міщень, розкида
них у різних кін
цях села. Не труд
но було зрозумі
ти, що дідів
ським скособоче- 
ним фермам під 
стріхами пора по
класти край — _ ___
цегляні і причому в одному" міс
ці, щоб зосередити тваринництво в 
комплексно збудованому містечку. 
І хоч нелегко було з грішми, з бу
дівельними матеріалами, все ж че
рез три роки таке містечко спору
дили, запровадили комплексну меха
нізацію, відкрили їдальню, будинок 
тваринників. Водночас зоотехніки 
фактично обновили молочне стадо. 
Комплексна механізація змінила 
характер роботи доярок, принесла 
полегкість, і це дозволяло перевес
ти їх на двозмінну роботу. Тепер 
тваринники працюють не від сві
тання до смеркання, а всього по 
сім годин. На заробітках це не по
значилось: кожна доярка одержує 
щомісяця 120—130 карбованців, а 
продуктивність корів зросла. Щодо
бовий надій від кожної з них дове
дений до 13—15 кілограмів.

— Буває й більше, — хваляться

1

ДИТЯЧИХ літ яін закоха
ний у маленьку степову 
пташину. Злітає вона у бла
китну піднебесну височінь і 
будить ранкову зорю. Подо
рожньому в таку досвітню

пору завжди здається, що жайвір 
своєю стоголосою піснею славить 
красу степу, який дарує людям най- 
святіше — хліб.

Сьогодні, як і щодня, Іван Ко
тельник рано-вранці подався в по
ле. Спинився біля механізаторсько
го табору, що причаївся в гущавині 
фруктового саду- Прислухався. Гай- 
гай, яким непомітним буває іноді 
плин часуі Здається, ще вчора в 
розпареній полудневим сонцем ви
сокості дзеленчав на всі лади жай
воронок. А сьогодні вже перекли
каються журавлині сурми, осипає
ться обважніле після досвітнього 
дощу багряне листя.

Отари свинцевих хмар неквапно 
пливуть над землею. Вогкий вітер 
шарудить у пожовклому кукуруд
зяному бадиллі, розгойдує сірі 
брилі соняшників, гонить над сте
пом молочно-сиві тумани...

І хоч, правду кажучи, па Іваїю- 
вому серці якийсь щем від прощан
ня ще з одним красним літечком, 
все ж цьогорічна осіння пора при
несла його друзям чимало приєм
них турбот і радощів. Бо ж є чим 
вінчати працю хліборобську. Скаже
мо одразу, що в артілі гарно за
родила і садовина, і городина. 
Отож, коли ми розговорилися з 
Іваном Котельником, то він, перш 
за все, почав про урожай:

— Не балувала нас весна цього 
року дощами... І все ж, непогана 
пшеничка вродила. По 22 центнери 
зібрали.

Доки йдемо до плантації, Іван 
вводить пас, так би мовити, в курс 
справ. Буряківництво тепер стало 
однією з провідних галузей артілі, 
її золотим дном. Цього року під , . —..... ......
дровідною технічною культурою в молоді доярки Марія ііеспляк та 
господарстві зайнято 435 гектарів- Галина Компан.
Добре попрацювали механізатори: У мільйон карбованців не вбереш
по триста центнерів з кожного гек- тепер щорічні прибутки артілі. Ва- 
тара ваговитих коренів збирають. І гомішим став трудодень. Колгосп-

ник дістав змогу в широких масш
табах вести як індивідуальне, так 
і капітальне господарське будівни
цтво. 1 тепер, коли мова заходить 
про перетворення на селі, то секре
тарю комсомольської організації 
Валі Панченко є про що розповісти:

— Той, хто бував років з п’ять 
тому у наших Суботцях, пиньки не 
пізнає його.

Змінилися вулиці, виросли нові 
будинки колгоспників. Тільки за ос
танні два роки на селі побудовано 
198 житлових будинків. Стеляться 
тротуари. Подвір’я прикрашують мо
лоді садки. Раніше цього в Субот
цях не було.

ДЖЕРЕЛА
треба будувати

У мільйон карбованців не вбереш

Гарні будівлі на околиці села- Це 
— тваринницьке містечко. Тут за
раз і дерева посаджені, 
вимощені, добрі під’їзди 
Виріс в селі і торговельний ряд: 
прекрасний кафетерій, продоволь- ' 
чий магазин, кіоски. Нині закінчує
ться будівництво двоповерхового 
Будинку культури — чудовий по
дарунок для суботчан.

А в центрі села — тріпотить осія
нім листом парк. Незабаром в ньо
му зведеться пам’яіпик Володими
ру Іллічу. І прийдуть до нього Ми
кола Дзюбенко, Володимир Дуд
ник, Станіслав Ковбасник — хлоп
ці, сповнені добрих помислів, спра
ги до краси рідного села.

...Пізнього вечора ми виїздили з 
Суботців. Почуті тут розповіді, гар
ні вулиці, сади, пружні вуса теле
візійних антен — все це дихало 
свіжою золотою осінню, пливло 
журавлиними ключами від гарячих 
джерел — серця хліборобського.

А. КУЛИК.
Колгосп імені Леніна 
Знам’янського району.

і дороги 
до них.
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ФУТБОЛ

БЕЗ ЗМІН

До зустрічі в Завадівці
Сьогодні о 13-й годині на трасі в Завадівці роз

почнеться міжнародний мотокрос. Це вже треті по
дібні змагання, які проводяться в нашому місті.

Напередодні відбулася прес-конференція, під час 
якої журналісти обласного центру зустрілися з керів
никами команд. Гостей тепло привітав заступник го
лови виконкому Кіровоградської міської Ради депута
тів трудящих В. І. Агафінець. На запитання журналіс
тів відповіли А. Іляску (Румунія), Р. Андрєєв (Болга
рія), Е. Фабіан (Угорщина), Б. Панфьоров (Російська 
Федерація), представник Центрального автомото
клубу Д-СААФ В. Шаронов, головний суддя змагань, 
суддя всесоюзної категорії Я. Гізерський та інші.

ОЛІМПІАДА,
день п’ятий і шостий

Що дві золоті медалі завоювали радянські спортсмени в 
Мехіко — в п’ятий день Олімпіади. Чемпіонами стали мос
ковський штангіст Віктор Куренцов і метальник сниса з Ри
ги Яніс Лусіс.

Радянський богатир переміг на помості не тільки з чудо
вим результатом — 475 кг (152,5 плюс 135 плюс 187,5), але І 
встановив новий світовий рекорд у поштовху. Тепер він для 
штангістів напівсередньої ваги дорівнює 187,5 кг. Між іншим, 
це уже 22-й світовий рекорд, встановлений за останні роки 
Куренцовим, нашим чудовим штангістом.

Зал театру «інсурхентес», де змагаються силачі, мало не 
розірвався від оплесків на адресу радянського спортсмена. 
Мексіканські уболівальники з захопленням приєднались до 
дружного хору радянських туристів, які скандували: «Ві-тяі 
Ві-тяі Мо-ло-дець! Мо-ло-децьІ».

Друге місце серед штангістів напівсередньої ваги зайняв 
японець Масах! Оуті — 455 кг, трете — угорець Карой Ба- 
кош — 440 кг.

Офіцер Радянської Армії, 29-річний Ячіс Лусіс, учасник 
змагань у Токіо, здобув, нарешті звання олімпійського чем
піона. Його шлях до золотої медалі на зеленому полі уні
верситетського стадіону в Мехіко був надзвичайно важким І 
коштував чимало нервів не тільки такому спортсменові. Ли
ше в останній, шостій спробі спнс Яніса зробив справді «зо
лотий» політ — на 90,10 м. Це — повий олімпійський рекорд!

Тепер Лусіс має унікальну колекцію спортивних титулів: 
чемпіон Олімпіади, Європи, своєї країни і республіки, ре
кордсмен світу і Олімпійських ігор!

Студентка медичного інституту з Саратова Наталія Бурда 
фінішувала третьою у фінальному забігу на 400 м з новим 
рекордом СРСР — 52,2 секунди. Першою була француженка 
Колетт Бессон, яка повторила олімпійський рекорд — 52,0.

Невдачі зазнав у фінальному забігу на 3000 метрів з пере
шкодами чемпіон Європи Віктор Кудннськпй. Він спіткнувся, 
впав і вибув з боротьби. Його товариш по команді Олек
сандр Морозов був п’ятим — 8.55,8, а переміг уперше в істо
рії Олімпійських ігор негритянський спортсмен — Аке БІмотт 
з Кенії — 8.51,0. З новим світовим рекордом виграв золоту 
медаль у бігу на 200 метрів американець, негритянський 
спортсмен Томмі Сміт — 19,8.

Чемпіоном з фехтування иа рапірах у чоловіків став йон 
Дримба (Румунія).

» » ♦
Шостий день Олімпіади приніс нові перемоги радянській 

команді. Золоту медаль у потрійному стрибку завоював 
23-річннй агроном з Сухумі Віктор Санєев — 17 метрів 39 сан
тиметрів (новий світовий рекорд). Ленінградський штангіст 
середньої ваги Борис Селнцькнй також одержав золоту ме
даль — вів повторив світовий рекорд у триборстві (465 кг.) 
і став олімпійським чемпіоном. Срібна дісталась київському 
штангістові Володимиру Беляеву — володарю цього рекор
ду. У нього той же результат, але вів на 300 грамів важчий 
від Селнцького.

У киданні молота мінчанки Ромуальд Клим зайняв друге 
місце. Вів кивув снаряд на 73 метри 28 сантиметрів, уступив
ши угорцю Д. Живоцкі лише 8 см. У стрибках у висоту дру
ге місце зайняла московська студентка Антоніна Окороко
ва — 180 сантиметрів, а трете — киянка Валентина Козир.

Срібну медаль завоювала також команда радянських п’я
тиборців, уступивши перше місце угорській збірній. Друге 
місце і у команди радянських плавців и естафеті 4x100 віль
ним стилем.

Дощ, який ішов майже на 
протезі всього матчу між 
командами класу «Б» олек
сандрійським «Шахтарем» та 
одним із лідерів першої зони 
— футболістами чернівецької 
«Буковини», не вплинув на 
спортивну боротьбу. Гірники 
Із самого початку зустрічі за
хопили ініціативу. В першому 
таймі олсксавдрієць Микола 
Лютий двічі примушує гостей 
розпочинати гру з центра по
ля. На відпочинок команди 
пішли з рахунком 2:0 на ко
ристь господарів поля — 
спортсменів «Шахтаря».

В другій половині гри буко. 
винці відквиталн один гол. 
Змагання закінчилося пере
могою гірників з рахунком 
2:1. Перед останнім туром 
«Шахтар» набрав 50 очок, за
бив у ворота суперників БЗ 
м’ячі І пропустив у свої 37, І 
знаходиться на п’ятому місці 
своєї зони.

Останній матч гірники про
ведуть па своєму йолі, у не
ділю 20 жовтня з динамівцп- 
ми Хмельницького, які займа
ють трете місце в зоні.

Є. ШАБАЛІН«
На фото: радянський спортсмен Яніо 

ЛУСІС, чемпіон Олімпіади в метанні 
списа. ’

м. Кіровоград, шуп. Луначарського. 36, 
Телефонні секретаріату — 2-45-35, «Ід« 

діл!» - 2-43-36.
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ТВОРИ ЛАУРЕАТІВ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО

Ей © ЕЕЇ
Слова Л. Народового

Вранішня зоря майнула над полями, 
Вітер сколихнув шовки дібров, 
Я несу тобі, земле моя, 
Пісню весняну і сонячну любов.

ЗеМле кохана, 
Доле ясна моя.

Дозріває день, немов пшеничний колос, 
Весело шумить в Дніпрі вода.

Хай тобі дають тисячі літ —
В радості обнов ти завше молода.

Земле кохана, 
Вічна красо моя.

Може, є земля родючіша, не знаю, 
Тільки не сипну зерна туди.
Добрий день тобі, земле моя, 
Ти мені дана, як мати, назавжди.

Земле кохана,
Вірна любов моя.

І»•
ч

Останній тур чемпіонату 
країни з футбол а серед ко
манд другої підгрупи другої 
групи класу «А» майже не 
вплинув на їх розташування в 
турнірній таблиці. Ніяких 
змін не сталося у провідній 
групі колективів. Усі 
кн кіровоградської 
які розмістилися в 
вище неї, як і вона, 
дали до свого активу по два 
очка (харківський «Металіст» 
був вихідним ). Так, микола
ївський «Суднобудівник» пе
реміг рязанську «Зірку» (2:0), 
дніпропетровський «Дніпро» — 
Краснодарську «Кубань» (2:0), 
воронезький «Труд» — коман
ду СКЧФ (2:0) і сімферополь
ська «Таврія» — саратовський 
«Сокіл» (3:1).

Перед черговим

супернн- 
«ЗІрки», 
таблиці 

теж до-

І-
тур.

нїрна таблиця має: такий іІН-
гляд;

1 М О
«Суднобудівник» 35 40—21 62
«Металіст» 35 38-12 49
«Дніпро» (Дн) 35 42-23 40
«Труд» 35 45-35 45
«Таврія» 35 44-29 45
«Зірка» (Кд) 35 46-35 45
«Сокіл» 35 53—27 42
«Кубань» ЗО 35—25 42
«Металург» (3) 35 47-30 38
«Ростсільмаш» ЗО 38-33 38
«Шинник» 35 28-23 37
«Текстильник». 35 30-35 34
«Локомотив» 35 35-31 33
«Динамо» ЗО 23-32 ЗО
«Авангард» 35 29-37 23
«Дпіпро» (Кр) 35 24-38 23
«Спартак» ЗО 33-55 28
«Металург» (Кб) 35 23-39 23
«Зірка» (Рз) 35 19-50 21
«Металург» (Лп) 86 20—50 20
СКЧФ 35 11-52 10

Сьогодні кіровоградці гра.
ють б Іваново э «Текстильнн* 
■ом»,

„ШАХТАР“ 
НАСТУПАЄ

Очі юнака засвітилися радістю. Він швидко накинув 
піджак і повернувся до виходу.

— Куди ж* ти? Відпочинь хоч трохи.
— Не можу. Я повинен її бачити,—відповів на ходу хло

пець.
—Вона у тітки живе, — уже в спину племінникові сказала 

І Анастасія Григорівна. —Будь обережним. Патрулі вночі всіх 
затримують.

Не встиг Вовченко з’явитися в домі родичів коханої дів
чини і спитати про Женю, як вона сама, почувши його то- 

, лос, напівроздягнена вискочила з сусідньої кімнати. Великі 
сині очі, бліде обличчя в ореолі золотого волосся. Дівчина на 
секунду затрималася в дверях, ніби що не вірячи своїм 
очам, і впала иа груди Василеві.

— Тю, скажена,—несхвально похитала головою господи
ня. — Хоч би одяглася спочатку.

— Тьотю! Та це ж Вася. Мій Вася! Один.однісінький. Те
пер у мене нікого немає, крім нього. Він живий, живий, 
живий... >

Щось здавило горло юнака. Хвиля ніжності охопила його 
всього до цієї самотньої дівчини.

— Не плач, — нарешті ласкаво промовив він.—Адже мп 
знову разом.

Дівчина заспокоїлась, знітилась і пішла до себе. Швидко 
накинувши плаття, вона знову повернулась у кімнату. Сіла 
поруч з Василем, взяла його руки в свої

— ВасюІ Невже це ти?—повторила вона, ще не зовсім 
вір'Лн в щастя. — Я вже думала — кінець усьому. Все гине. 
Ми ніколи більше не побачимося. Що ж це робиться, Васю? 
Якби ти знав, що я бачила за ці три місяці. Кожного дня 
бої... 1 всюди кров... кров.., Кров наших бійціо і команди
рів. Скільки їх померло на моїх руках за цей час... — 
Вона стиснула долонями скроні і закрила очі, відганяючи 
ці жахливі картини людських страждань, свідком яких була. 
Потім знову схопила його за руку, щоб переконатися, що 
він живий і поруч з нею.—А фашисти наступають і насту
пають. Нічим не можна їх зупинити... Васю! — боляче стис
нула вона його руку. — Чому цс так? Хіба можна перемог
ти таких людей? Невже все кінчено? — спитала у відчаї 

, дівчина.
— Я теж багато бачив, Женю. Ще не захолола нроц 

мого товариша, вбитого цієї ночі. I тепер не гірше тебе 
знаю, що таке фашизм. Я не можу відповісти на всі твої 

. питання. Одне знаю твердо—Радянська влада була, є і бу
де.

2. НОВЕ ПРІЗВИЩЕ

1

Похмурий, довгий гудок пролунав над Помічною, вига
няючи залізничників па роботу. Тамара підхопилася а пос- 

• тслі і, нечутно ступаючи по підлозі босими потами, піді
йшла до ширми, де на бабусиному ліжку всю ніч метався 
у гарячці поранений червоиоарміець. Дівчина поклала Йому 
на лоб долоню. 4

Тамара згадала, як учора вранці в аптеку, де вона пра
цювала, зайшов цей чоловік. Сині гарячкові очі, біляві ву
са і борідка привернули увагу дівчини. «Вилитий Щорсі»— 
подумала вона, дивуючись незвичайній зовнішній схожості 
цієї людини з портретами героя громадянської війни. Чо
ловік вимовив декілька слів і знепритомнів. Вона сховала 
його в кладовій, перев’язала рани І ввечері, разом з бабу, 
ссю, перенесла додому. Всю ніч вони, змінюючи одна одну, 
просиділи над ним, слухаючи марення пораненого. Один 
раз він ніби опритомнів і, звертаючись до леї, ледь чутно 
проговорив :«Тншиівна... табір...». Помічнянці чули про цей 
страшний табір, куди німці звозили поранених військовопо
лонених. Для більшості з них потрапити туди було рівно
значно смерті. Вона спитала, як його звуть. «Ми-хай-ло 
Ім-мас.,.»—тихо видихнув червоиоарміець і знову знепри
томнів. «Дивне прізвище,—думала дівчино.—Латиш, мабуть. 
А може, я не дочула? Та й яке це має значення? Тільки б 
німці не забрели, поки він у нас», — думала Тамара, збираю
чись на роботу.

Коли Михайло опритомнів, то не зразу зрозумів, де він 
І що з иим. М’яка постіль, тиша. Михайло повернув голо- 

- ву 1 побачив маленьку суху бабусю у великих окулярах, 
Вона сиділа на стільчику і щось в’язала.

— Відійшов, солдатик?—ласкаво промовила вона.
—Як я сюди потрапив?—спитав поранений.
—Я з онукою принесла вночі.
—1 не боїтесь? А раптом фашисти зайдуть.
—Я, любий, лякала, — посміхнулася старенька і безпечно 

махнула рукою.—Ще в громадянську кого хочеш бачила, 
Не такий страшний чорт, як його малюють.

Михайло закрив очі. Спокій, затишок відганяли тривожні 
думки. Після нелюдського напруження останніх днів його 
охопила апатія. Не хотілося ні думати, ні говорити. Він 
провів рукою по грудях 1 раптом відчув відсутність чогось 
дуже важливого, без чого пе можна обійтись.

— Пілотка!—вигукнув він, намагаючись встати з ліжка, 
—Де вона, бабусю? .

— Ну, чого ти підхопився?—добродушво пробурчала ста- 
рспькп.-Ця чи що?—подала Йому суконну пілотку з мо. 

І ленькою зірочкою спереду. Червоиоарміець ніжно притулив 
до сепця шматочок тканини захисного кольору, ласкаво 
провів пальцем по золоту серпа І молота, по сяючих про
менях зірки. В уяві пораненого знову ожили картини жорс
токих боїв біля Підписокого... Величезний танк з чорним 
хрестом... Ворожий кулемет, що захлинається від злості, І 
міцно рука лейтенанта Павла Барчсвського, якому ще не
давно належала ця пілотка. Саме Павло витягнув його в 
останню секунду з-під гусениць ворожої машини. Ввечері 
цього ж дня командира взводу розірвало міною...

і

І

І

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обнома ЛКСМУ, 
г. Кировоград,

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 20 жовтня, Перша , 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15—4' 
Теленовини. (ЛІ). 9.30 — «Буди
льник». (М). 10.00 - КДружба 
не знає відстаней». Тслеперек- 
лик хліборобів України і Грузії, 
(М). 11.00 — «Дивне поруч».
Документальний фільм. (К). 
12.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. «Бойова спів
дружність». (М). 12.30 — «Для 
вас, жінки». Тележурнал (Ри
га). 13.00 — Наша афіша. (К). 
13.05 — Мультфільм. (К). 13.30
— «ТЕК-68». (К). 14.00 — До
Дня працівників харчової про
мисловості. «Індустрія солодко
го». (К). 14.30 — «Піонерська
Ленініана». (Одеса). 15.00 — 
«Музичний кіоск». (М). 15.30 — 
Для дітей. «Зірочка». (К). 16.00
— «Камертон доброго наст,
рою». (Чернівці). 16.30 — Про
грама кольорового телебачення. 
(М). 18.00 - На XIX Олімпій
ських іграх. (М). 19.00— «КВН- 
68». (М). 21.00 — «Сім днів».
Міжнародна програма (М). 21.30 
«Чудо в Ламбоші». Кінокоме
дія. (К). 23.00 - На XIX Олім. 
пійських іграх. (К).

ПОНЕДІЛОК, 21 жовтня. Пер
ша програма. 16.10 — «Наша 
афіша». (К). 16.15 — До 50-річчя 
ВЛКСМ. «Розповідь про хотин
ських підпільників». (Чернівці). 
16.45 — Республіканська школа 
юних математиків. (К). 17.15 — 
«Співає заслужена артистка

• УРСР Клавдія Радченко». (К). 
17.45.— На XIX Олімпіаді. (М). 
18.00 — Для школярів, «Теле- 
агептство «Піонері»». (Львів).
18.30 — Слухачам шкіл основ 
марксизму-ленінізму. Історія 
КПРС «Партія — організатор 
народного господарства 1921 — 
1925 рр.» (Передача друга). 
(М). 19.00 - На XIX Олімпіаді. 
(М). 20.15 — Телевісті. (К). 20.30
— Інформаційна, програма 
«Час». (М). 21.15 — Українська 
кінопанорама. (К). 22.20 — На 
XIX Олімпіаді. (М).

Друга програма. 19.00— «ЖТГ» 
(Жива театралізована газета). 
Телефільм. (Кіровоград). 19.49
— «Будиночок». Телефільм. (Кі
ровоград).

ВІВТОРОК, 22 жовтня. Перша 
програма, 10.05 — Теленовиви. 
(М). 10.15 — На XIX Олімпіаді. 
(М). 11.15 — Телевісті. (К). 11.25 

, — Художній фільм «Довге щас
ливе життя». (Кіровоград). 
16.45 — Для дошкільників і мо
лодших школярів. «Іскорка». 
(Донецьк). 17.15 — «Проблеми 
економіки». «Наука управлінь 
ня». (Харків). 17.45 — Мульт
фільм. (К). 17.55 — Телевісгі, 
(К). 18.15 — На-XIX Олімпіаді, 
(М). 18.30 — Слухачам шкіл ос
нов марксизму-лспінізму. Полі
текономія соціалізму. В. І. Ле
нін — «Чергові завдання Ра
дянської влади». (Бесіда пер
ша). (М). 19.00 —На XIX Олім
піаді. (М). 26С00— «Добрий ве
чір, хліборобе», (Кіровоград). 
21.00 — Художній фільм. «Дозго 
щасливе життя». (Кіровоград). 
22.15 — «У Одеських кіномит- 
ЦІв». (Одеса). 23.00 - На XIX 
Олімпіаді. (М).

Друга програма. 20.00 —
■»Безсмертя». Телефільм. (Лу
ганськ). 20.30 — Документаль
ний фільм «Мистецтво великої 
правди». (К). 21.45 — «Ми орли 
молоді». Концерт. (Львів).

СЕРЕДА, 23 жовтня. Перша 
програма. 10.05 — Теленовпнн. 
(М). 10.15 — «Здоров’я», Науко
во-популярна програма. (М).
10.30 — На XIX Олімпіаді. (М). 
11.35 — Художній фільм «Діти 
моря». (Кіровоград). 16.30 — 
■«Наші оголошення». (Кірово
град.) 16.35 — «Шарманка». Те
лефільм. (Кіровоград). 17.20 — 
■»Буковинські вечірки». Теле
фільм. (Кіровоград). 17.40 — Ху
дожній фільм. «Діти моря», 
(Кіровоград). 19.15 — Кірово
градські вісті. (Кіровоград).
19.30 - На XIX Олімпіаді. (М).
20.30 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — Концерт. 
(У програмі твопи композитора 
О. Білаша). (К). 22 00 - На 
XIX Олімпіаді. (М).

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ, 20 жовтня. 9.00 — 
Гімнастика для дітей. (М). 9.15 
■— Телевізійні повнив. (М). 9.30 
»- «Будильник». (М). 10.00 — 
«Дружба не знає відстаней». 
Телевізійний переклик хліборо
бів України і Грузії. (М). 11.00
— Для юнацтва. «Шлях в нау-
ЙУ». (М). 12.00 — Для воїнів 
Радянської Армії 1 Флоту. (М). 
*2.30 •— Телевізійний журнал
«Для пас. жінки», (Рига). 13.00 
«У світі мистецтв». (Буда
пешт). 13.30 - «ТЕК.68». (К)<
”•00. — Дшо працівників хар
чової промисловості, присвячу- 
??ЛСЯ- ■’Індустрія солодкого», 
(К). 14.30 — Піонерська Лені
ніана. (Одеса). 15.00 — «Му» 
зичний кіоск». (М). 16.30 — Для 
Дітей «Зірочка». (К). 16.00 — 
«Камертон доброго настрою», 
(Чернівці). 16.30 — Програмо
кольорового телебачення. (М). 
18.00 - Нп XIX Олімпійських 
В-рах. (М). 19.00 - «КВН-68»,
21.00 — «сім днів». Міжнарод
на програма. (М). 21.30 — Ху
дожній фільм «Три життя», 
23.00 - На XIX Олімпійських 
іграх, (М).

(Далі буде).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
За?к№4923ЛЇраж 41 000Г
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