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Міцнів дружба молоді
ОАР і СРСР
КАЇР, 2 вересня. (ТАРС). Сьогодні з Каїра в Москву дл» 

участі в тижні друиібп молоді Радянського Союзу н ОАР 
ртілетіла делегація Єгипетської молоді. В її складі 65 чоло
вік — представники єгипетських робітників, селян, студен
тів і активістів організації «Соціалістична молодь ОАР».

«Ми сподіваємося, заявив в бесіді з кореспондентом 
ТАРС генеральний секретар організації «Соціалістична мо
лодь ОАР», член 11К Арабської соціалістичної спілки Му- 
фід Шехаб, — що наш візит допоможе представникам ОАР 
краще познайомитися з життям радянської молоді і обмі
нятися думками з багатьох питань». Муфід Шехаб під
креслив, що молодь ОАР разом з усім прогресивним люд
ством відмітить соту річницю з дня народження В. І. Леніна. 
Розробляється спеціальна програма семінарів, виставок, дис
кусій. присвячених цій знаменній даті.

ДРУГИЙ РУБІЖ 
ЗЕЛЕНІ ЖНИВАВИКЛИК ПРИЙНЯТО

Мати півторарічний за
пас грубих та соковитих 
кормів — така мета кол
госпників артілі імені 
Жовтневої революції Доб- 

ровеличківського району. 
Для цього тут згуртовано 
спеціальні бригади, які за
вершують скиртування 
соломи, силосують зеле
ну масу кукурудзи. В по
лі, біля силосних траншей 

,«г- половина молодих хлі
боробів.

Швидкими темпами ве
дуть косовицю зелених 
стебел кукурудзи меха
нізатори Григорій Дри- 
га, Вадим Вигуляр. При 
нормі 7 гектарів вони за 
зміну справляються на 
десяти.

В траншеї засипано біль
ше 20 тисяч тонн силосної 
маси. А на корову вже є 
по 5,3 тонни цього цінно
го корму.

Поспішають із заготів
лею кормів і в колгоспі 
«Перше травня». Тут теж 
за почином олександрів- 
ських комсомольців ство
рені спеціальні молодіжні 
бригади, до яких включе
но шоферів, тракторис
тів, комбайнерів.

Серед водіїв останні дні 
найвищі результати праці 
в Івана Тіроя. На відстані 
7 кілометрів він щодня 
перевозить силосну ма
су^ роблячи 10—12 рейсів. 
А серед комбайнерів ста
ли в шеренгу правофлан
гових Іван Копачевський, 
Василь Поетика, Григорій 
Коваль. За кожних два дні

Героями зелених жнив 
в колгоспі імені Шевченка 
Знам’янського району 
стали комбайнери Семен 
Лещенко, Віктор Дудник 
та Григорій /Ледар. Вони 
вже скосили зелені стеб
ла кукурудзи на 230 гек
тарах, Щодня од їх агре
гатів до силосних траншей 
шофери доставляють по 
320 тонн силосної маси.

РАПОРТ - У КВІТНІ 1970-ГО’

...ТРИНАДЦЯТЬ КОМ
СОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНИХ БРИГАД ЗМА
ГАЮТЬСЯ ЗА ПРАВО НО
СИТИ ІМ’Я 100-РІЧЧЯ 
В. І. ЛЕНІНА.

...ЩОРОКУ НА ЗАВОД 
ПРИХОДИТЬ 60—65 ВИ
ПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ 
ШКІЛ.

...ДЕВ'ЯНОСТО ПРО- 
ЦЕНТІВ ЗАВОДСЬКОЇ 
МОЛОДІ НАВЧАЄТЬСЯ 
у ВЕЧІРНІХ і ЗАОЧНИХ 
УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ.

Идс комсомолів електро
механічного.

Репортаж про один день Ленін
ської трудової вахги комсомольців 
Олександрійського електромеханічно
го заводу

ДЕ Ленінський залік, цей 
■КА' своєрідний екзамен кожного 
комсомольця перед партією і 
народом, екзамен на громад
ську зрілість, звіт про те, як 
комсомольці оволодівають Ле
нінською теоретичною спадщи
ною, яку участь беруть в гро
мадському житті; як працюють 
і вчаться, одним словом, як 

готуються зустріти 100-річчя з 
дня народження Володимира 

Ілліча Леніна.
І кожний новий день, що на

ближає нас до славного юві
лею, приносить все нові успіхи. 
Ось одне з повідомлень, що 
надходять до міськкому комсо
молу: «Йдучи назустріч 100-рі,і- 
чю з дня народження В. І. 
Леніна,, колектив Бандурівсько- 
го вуглерозрізу успішно вико
нує підвищені соціалістичні 
зобов’язання. Восьмимісячний 
план видобутку вугілля викона
но достроково — 23 серпня».

З високими виробничими по
казниками йдуть назустріч юві
лею комсомольці шахти № 2—З, 
Семенівського вуглерозрізу, 
електромеханічного заводу, ру
доремонтного і авторемонтно
го заводів та інших організацій. 
Повсюди точиться напружене 
змагання між молодими вироб
ничниками по професіях. Чима
ло бригад і змін борються за 
право називатися колективом 
імені 100-річчя В. І. Леніна.

„ПРОШУ ПРИЙНЯТИ“
В заліку бере участь близько 

десяти тисяч комсомольців міс-: 
та. І кожний готує свій дарунок 
ювілею. І не тільки трудовий. 
Комсомольці рудоремонтного 
заводу, наприклад, на першому 
етапі заліку вивчали ленінські 
праці «Великий почин», «Черго
ві завдання Радянської влади», 
«Держава і революція», ком
сомольці шахти № 2—3 —
«Держава і революція» та «Ім
періалізм, як найвища стадія 
капіталізму».

Проведення Ленінського залі
ку позитивно відбивається не 
лише на всіх формах теоретич
ного навчання, а й сприяє під
вищенню трудової і громадсь
кої активності комсомольців. 
Свідчення тому не тільки високі 
виробничі показники, а й масо
ві недільники по збору метало
лому і по впорядкуванню міста 
і підприємств. До речі, зар<у. 
комсомольці міста своїми сила
ми споруджують дитячу авто
дорогу. Вже проведено три су- 
ботники, під час яких підготов

лено дорогу для асфальтування.
Молода людина виховується в 

праці. Але не тільки в праці. 
Ось чому всі комсомольські 

організації приділяють велику 
увагу зустрічам молоді з вете
ранами боїв і труда, походам 
по місцях бойової і трудової 
слави. Лише в останній час ком
сомольці електромеханічного, 
а потім і рудоремонтного за
водів провели походи по місцях 
бойової слави області, а учні 
індустріального технікуму 
похід по місцях боїв 8-го мото- 
механізованого корпусу, який 
звільняв Олександрію від ні
мецько-фашистських загарбни
ків.

Люди на очах ростуть духов
но. І той, хто ще не став 
комсомольцем, пише: «Прошу 
прийняти мене до лав ВЛКСМ», 
а кращі комсомольці звертаю
ться за рекомендацією для 
вступу до партії. Тиждень тому, 
наприклад, міськком комсомо
лу затвердив рекомендацію 
для вступу кандидатом в члени 
КПРС Миколі Польчуку, кра
щому електрослюсарю з цент
ральних електромеханічних 
майстерень.

в. мяснянкін, 
перший секретар Олександ
рійського міськкому ком
сомолу.

Є—ІІІЛЬЦЕТРОН!
У Радянському Союзі проектується перший в світі кіль- 

цстроп — прискорювач припиипопо нового типу. Новизна 
цієї фізичної машини полягає в тому, що електрони при
скорюються одночасно з протонами або Іонами різних 
хімічних елементів. Цей принцип Дістав назву методу 
колективного прискорення, а найлегші частники — 
електрони виконують у новому прискорювачі роль «ко
ней», які тягнуті, за собою масивніші позитивні частники.

Пленум Бобринецького райкому ЛКСМУ
Відбувся пленум Ьобринецького райкому комсомолу. З допо

віддю «Про підсумки Міжнародної Наради комуністичних і ро
бітничих партій у Москві» па пленумі виступив секретар райко
му КП України І. О. Ба.чтін.

Пленум розглянув організаційне питання. В зв’язку з перехо
дом О. Холяока на іншу роботу, його звільнено від обов'язків 
першого секретаря райкому ЛКСМУ.

Першим секретарем райкому комсомолу обрано В. Крншевича.

Сьогодні Галя Гордієнко, 
Валя Гребенюк, Катя Хиж- 
няк, Надя Філюк, Валя Ка
линиченко і їх майбутні 
однокурсниці одягли кра
щі свої сукні. Тривоги по
заду, позаду хвилювання, 
а зараз з квітами, у свят
ково-тривожному настрої, 
вони, як і старшокурсниці 
Катя Шевелева, Валя Ку- 
цак, Зіна Гребенчук. поспі
шають до будинку техніку
му радянської торгівлі.

Вітати майбутніх праців
ників сервісу прийшли ве
терани торгівлі, серед НИХ 
заслужений працівник тор
гівлі УРСР Микола Ілліч 
Єсін, директор централь
ного універмагу Микола 
Володимирович Штерн.

Цього року студентська сі
м’я технікуму зросла Же на 
сто вісімдесят чоловік. Цс 
майбутні технологи прнготу- 
ваіпиі страв, товарознавці про-

СЛУЖИТИ ЛЮДИНІ
мпслоних і продовольчих то
варів. ІЦе зовсім недавно по
чували вони себе в стінах тех
нікуму новачками, а зараз 
увійшли у йото аудиторії рів
ноправними членами. їм про
довжувати І створювати копі 
традиції, і недарма на Уро
чистих зборах, присвячених 
початку нового учбового ро
ку, саме їм. першокурсникам, 
було вручено символічний 
ключ від буднику учбового за
кладу.

Нині в торгівлю приходить 
псе більше молоді, процес 
«омолодження» її йде надзви
чайно швидкими темпами. 
Варто заглянути в будь-який 
магазин, ресторан, щоб пере
свідчитись, що там здебільшо
го працюють дівчата і юнаки.

Випускники Кіровоград
ського технікуму радян
ської торгівлі мають пока
зати на робочих місцях 
приклад чіткої організації 
праці, показати себе по

борниками прогресивних 
методів торгівлі, працівни
ками високої внутрішньої і 
фахової культури.

Ветерани торгівлі м. І. 
Єсін, М. В. Штерн, інші то
вариші. вітаючи першокурсни
ків зі вступом у почесний цех 
служби сервісу, саме іі наго
лошували па тому, іцо дипло
мовані працівники торгівлі, ви
пускники технікуму стають у 
колективах тими «центрами 
кристалізації», навколо яких 
народжуються нові, комсо
мольські взаємини, нові тради
ції. нове ставлення до покуп
ців.

Як і лікарі, працівники сфе
ри обслуговування в першу 
чергу мають справу зі здоро- 
п'ям людини, її настроєм. На 
зборах першокурсники дали 
урочисту обіцянку служити 
ЛЮДИНІ, робити все ДЛЯ ЛЮДИ
НИ, для її добробуту.

Вітаючи нове поповнен
ня, старшокурсниця, член 

комітету комсомолу техні
куму Людмила Підгорне 
розповіла про традиції, що 
склалися в їх комсомоль
ській сім’ї. Одна з них— 
не починати учбового ра
ку без побачення з най
дорожчою людиною, Во
лодимиром Іллічем Ле
ніним.

I ось до підніжжя па
м’ятника Іллічу, що в пар
ку його імені, лягають бу
кети квітів. Комсомольці- 
першокурсники дають 
вождеві слово бути все 
життя чесними перед со
бою, країною, партією і 
народом, високо нести 
горде звання комсомоль
ця, народного слуги.

. В. ДІМІН.

Мітинг, присвячений початку новою навчальною року, 
відбувся в Кіровоградському педінституті їм. О. С. Пуш
кіна.

На Фото: від імені першокурсників Анатолій Н1-- 
ДЯК проголошу« к.тяіву.

Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.
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„Молодий комунар«

мандат електромон- 
Захарченко і слюсар-

гамірлиаий 
і дівчат, що 
електроме- 
цей ланцюг

витягає вподовж зе- 
вулиці

У ВІНКУ

За
рахунок 
економії

Комсомольці апара того нс.\у за рахунок еко
номії слектроматеріалів вирішили виготовити 
додатково п'ятдесят трансформаторів БКЛ, де
сять блоків ЕТП, п’ять станцій ГІТА'7805, дві 
станції ЕКГІ-<

Комсомольці трансформаторного цеху зобов'я
залися иа честь 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна два дні на місяць працювати на за
ощаджених матеріалах.

(Із рішення комсомольських зборів).

ЩОМІСЯЦЯ два дні наша бригада працює на за
ощаджених матеріалах, як і зобов'язувалася на 

честь ювілею вождя. 1 не місяць, не два так працює, 
а від самого 50-річчя комсомолу, коли розгорнуло
ся на заводі дійове змагання між комсомольсько- 
молодіжними колективами і кожним комсомольцем.

Норми виробітку, як правило, виконуємо на 
120—125 процентів. Стараємось працювати без бра- 

і здавати всю продукцію з першого пред явлен-

А. ІОЗЛЕНКО, 
бригадир намотувальниць скла
дального цеху № 2.

Два 
дні 
ЩОМІСЯЦЯ

Не
лише

І

Володимир Ілліч учив, то ми повинні зміцнювати 
зв’язки між .містом і селом. Комсомольці заводу свя
то виконують цей заповіт.

У підшефному колгоспі імені Свердлова заводча
ни, наприклад^ "змонтували систему зрошення на 165 
гектарах. В колгоспі "імені Мічуріна відремонтували 
36 двигунів, змонтували електромережу в клубі й на 

ДИ. двох фермах.
(Із виступу техніка механо-енергетичного від
ділу В. Бурмака на заводських комсомоль
ських зборах).

Бригадир елю сарів-
електромонтажників Л і- 
дія Верхотурова і ком
сорг Галина Рєзник.

Весь 
світ
уже знає

Вироби нашого електромеха
нічного »аводу з РОКУ “1°' 
річно експонуються на Виставці 
досягнень народного юсподар- 
ства і « W**6 Р°КУ ~~ на міжна
родних виставках та ярмарках.

За магнітні підсилювачі серії 
УМЗП і обладнання управління 
головними приводами екскава
торів ЕКГ-4 завод нагородже
ний дипломами Ні ступени 
ВДНГ СРГ.Р. а за регулятори 
швидкості і напруги для паперо
робних машин — дипломом дру
гого ступеня.

Торік паші вироби експонува
лися на міжнародних виставках 
і ярмарках в .Австрії. Італії, 
Болгарії, Чехословаччнни. В ни
нішньому — на міжнародних ви
ставках в НДР І Угорщині.

В червні ми відправили один 
експонат иа ювілейну виставку 
на честь 106-річчя з дня на
родження В. І. Леніна, а зовсім 
недавно — два експонати иа ви
ставку до Києва.

Н, КОНДРАТЕНКО, 
начальник бюро раціона
лізації, винахідництва і 
технічної інформації за
воду.

АНОК 
леної 
ланцюг хлопців 
поспішають на 
ханічний. Потім
він протягає через прохідну 

і розсипає серед цехових корпусів. Ра
нок щедрий. Одним він дарує бадьорий 
настрій, іншим посмішку квітів, виплека- 
них руками заводчан, і всім — роздуми, 
плани.

На ходу тиснучи руки і відповідаючи 
на привітання, іде секретар комсомоль
ської організації заводу Марія Анісімо- 
ва. Енергійна хода ватажка заводської 
комсомоли свідчить про те, що сьогод
ні буде жаркий день. І не тому, що

Зараз володарі перехідних мандатів 
штампувальниця Валя Якименко, ізолю
вальниця Таня Живанова, слюсар-ре- 
монтник Микола Олещенко. Двічі під
ряд завойовують 
гажник Геннадій 
інструментальник Борис Лаврусенко. По
мисли і діла кожного присвячені юві
лею.

Проге, слово документам і учасникам 
змагання.

Наш* художня само
діяльність. справді нагадує 
барвисті: вінок, у якому 
райдужне переливаються 
пісні чудового хору, дзвін
кі мс.тоді. естрадного ан
самблю е лект р о і і іст р у мен
тів, вірші а.маторів-чигоів. 
У ден вінок вплівся і на
родний ансамбль танцю 
«Віночок-

Цього року заводські 
хористи на обласній декаді 
хорового мистецтва, при
свяченій : Ленінському юві
лею, завоювали диплом і 
ступеня.

Естраді и її ансамбль у

нас оригінальні 
грають самі 
знаєте, не прш<

Щоправда, м 
трохи розповіс 
танцю вальний 
вже три роки.

Рвучка, заиа 
дія винесла «з 
цін у яскравих 
них костюма? 
вгору руки з т 
потім розсунул 
нялось у прям 
коло- затятих і 
Тавцюеться 
народник тане 
зу ж після HW

— Браво!
— Молодші
Так нас віта.- 

H0MV колгоспі 
ріпа.

Не менший 
на долю росії 
цю, молдавські 
боньксго.

Не межу без 
сказзти про чу 
нашому ансам.1 
і Леоніда Ші 
Це .молоде под 
зом працюють 
заводі і разом

k....... 'JJ1 '111
Репортаж про один день Ленінської трудової вахти комсомольців Олександрі

...Тільки соціалізм, зни
щуючи класи, і, значить, 
поневолення мас, впер
ше відкриває шлях для 
змагання дійсно в масо
вому масштабі.

В. І. Ленін. Твори, 
т. 27, стор. 225.

вже зараз сонце намагається розплави
ти асфальтові доріжки. Сьогодні тре
ба з «прожектористами» на
правити чергову блискавку 
в Ленінград, перевірити по 
дохах, як іде підготовка до 
першого вересня, а основ
не — після зміни комсо
мольські збори...

Ранок серед подвір'я сто
їть,' як регулювальник.

Єфросинії Григорівні Пилипенко він 
показує на двері бібліотеки. І завідую
ча заходить у мудре царство книг, яких 
тут більше семи тисяч.

Читальний зал. зустрічає Єфросинію 
Григорівну привітно. На високих вікнах 
розсовуються легкі фіранки. Зі. стенду 
тепло посміхається В. 1. Ленін.

Репродукції, цитати, афоризми — все 
це з любов'ю підбирали молоді читачі. 
А їх немало — 640 чоловік:

Тут майбутні техніки та інженери го
туються до вечірніх занять.

Повз високий щит, на якому зі сма
ком оформлене зобов’язання завод
чан до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, проходить молодіжна 
бригада Лідії Верхотурової з апаратно
го цеху. Дівчата працюють на славу. 
Щомісячні виробничі норми вони вико
нують на 120 процентів.

Групи молодих і літніх робітників схо
жі на окремі ланки міцного ланцюга, 
який загартований чесною працею і ви
соким покликанням. Крокують монтаж
ники, техніки, інженери. І якщо приди
витися пильніше, то можна помітити, 
що молодих більше. Та це й не дивно: 
на заводі кожен третій — комсомо
лець.

І то нічого, що один лише недавно 
змінив учнівську форму на робітничу 
спецівку, а стаж другого обчислюється 
п’ятьма чи шістьма роками. Запал у 
всіх один — комсомольський, І прагнен
ня одне — домогтися якомога кращих 
успіхів. Всі до єдиного беруть участь у 
змаганні за комуністичну працю. Три
надцять комсомольсько-молодіжних 
бригад змагаються за право іменувати
ся бригадою імені 100-річчя Леніна.

Щокварталу комітет комсомолу під
водить підсумки змагання по професіях.

ПУСТІЛО за- 
;ІяГ В ’ ВОДСЬКО по- 
ііЖ'-їДа?; Двір я. Не вид-

Но НІКОГО Н' 3 
розкішних зе
лених альтан

ках, ні біля райдужного 
фонтана. А в цехах спори
ться робота, звичайна і не
звичайна водночас. Зви
чайна — це монтаж маг
нітних підсилювачів, транс

форматорів, перемикачів та іншої серій
ної продукції. Незвичайна — це монтаж 
нового термобароклава. Біля нього 
чаклують приїжджі спеціалісти з Москви 
і місцеві ентузіасти. Один з них, Воло
димир Чудников, голова ради молодих 
спеціалістів заводу, з великим захоп
ленням розповів нам про цю новинку.

— Розумієте, продукція наша йде в 
різні кінці Союзу і в кілька десятків за-

рубіжних країн. У різних температурних 
умовах доводиться їй працювати. Термо- 
бароклаа дасть змогу швидко випробову
вати надійність електроапаратури при 
різних режимах роботи. Зокрема,, він 
дозволяє створю» 
вати температуру в 
межах мінус 75 — 
плюс 100 градусів. 
Відділ механізації 
автоматизації пра
цює над тим, щоб 
у бароклаві прово
дити випробуван
ня й на волого
стійкість.

Ми бачили цей термобароклав. І звер
нули увагу на чистоту роботи спеціалістів 
з Німецької Демократичної Республіки, 
які його виготовили. Бачили ми і Почес
ний диплом президії Всесоюзної торгової 
палати, яким нагороджено Олександрій
ський електромеханічний завод за

...Соціалізм вимагає свідомого і масо
вого руху вперед до вищої продуктив
ное гі праці...

Піднесення продуктивності праці по
требує, насамперед, забезпечення мате
ріальної основи великої індустрії...

В. І. Ленін, Твори, т. 27, пор. 215 і 225.

ють кваліфікованими спеціалістами а 
правильніше, справжніми майстрами. Бо 
продукцію на рівні світових зразків мо
жуть випускати не тільки працьос-'ті 
але й мудрі руки.

Тут хочеться згадати, що дев яносто 
процентів заводської молоді навчається 
у вечірніх і заочних закладах. Кожний 
п'ятий молодий робітник — студент інс-

Біля фонтана ß обідню перерву.

ставлені на виставку «Автоматизаціл-69» 
експонати. П’яіь їх було. Комплектне 
обладнання регулятора подачі електрич
ного долота привернуло особливу увагу. 
Як твердять спеціалісти, це обладнання 

за атестаційними да
ними вище кращих 
світових зразків. А 
монтував його • зви
чайний робітний Ле- 
«нп'д. Шишковський, 
такий же електромон
тажник, як і його дру
жина Алла та десятки 
товаришів по роботі.

Росте завод, оснащується новою тех
нікою, і дає чудові вироби для оснащен
ня інших підприємств.

ДЕНЬ котить сонце, як великий оран
жевий м'яч. Електромонтажник 

Анатолій Макайдан примружується. 
Можливо, в цю хвилину він пригадав 
недавні баталії на зеленому полі стадіо
ну. В цьому році волейбольна команда з 
електромеханічного зайняла перше міс
це на міській спартакіаді. Щоправда, 
тоді м яч був звичайний, шкіряний, але і 
він підлітав ледве не до сонця з подачі 
слюсаря-ремонтника Анатолія Клименка 
та слюсаря-інструментальника Бориса 
Лазриненка.

Що ж, успіхами в спорті молоді вироб
ничники можуть похвалитись. Кілька мі
сяців тому на обласних змаганнях з ту
ризму вони зайняли перше місце.

Тепер на заводі проходить спартакіада 
під девізом «За труд і довголіття». Зма
гаються тенісисти, шахісти, стрільці...

І варто, мабуть, згадати, що в попе« 
редній спартакіаді брало участь сімсо 
чоловік, у цій — ще більше...

Годинник зводить дЬгори стрілки, як 
арбітр руки, коли кінчається перший 
тайм. Так, скоро обід, Наташа Волкова 
оглядає знайомий секційний цех, своїх 
друзів і визирає у вікно. Ні, вона не 
спортсменка І тому небо їй ввижається 
не голубим полем стадіону, а блакитною 
завісою на сцені. А сонце — це не м яч, 
а потужний ліхтар біля правого порталу( 
який чудово освітлює авансцену.

Що ж. спорт і художня самодіяльність 
у заводчан на висоті. Але не нижче міс
це в їхньому житті займає освіта. Щоро
ку на завод приходять 60 — 65 випуск
ників середніх шкіл. Невдовзі вони ста-

ОБІДНЮ перерву теж всі 
поспішають. В їдальні в та
кий час черга вигинається 
живою синусоїдою від две
рей до стола роздачі.

Зал їдальні великий, вільні місця за 
столиками завжди знайдуться.

Біля фонтану, в тіні крислатих верб, 
хтось поспіхом гортає газети.

Біля свіжого номера «Комсомольсько
го прожектора» не тільки людно, але 
можна почути і компетентні коментар:;

— Копія Повстяного!
— Ага якби тільки ніс трохи корот-

' лі- Нічого, руки йому правильно
намалюз али — довгі.

Повстяний Я. Ф. був затриманий на 
прохідній з... украденим регулятором 
Про надзвичайну подію 
відразу ж розповів «Ком
сомольський прожектор».

В цс>! нас у комітеті ком
сомолу іза столом сидів на
чальник штабу заводського 
«КП» ін>кенер-технолог Ва- 

. Ми скори 
цією нагодою

Другою 
ЦІ €. по-пеї 
населення.

лерій Ви крест, 
стуваяис л 
попроси Валерія розпо 
вісти роботу штабу.

НАБЛИЖЕННЯМ 
кінця зміни все 
людніше стає в 
комітеті комсо- 

-у молу. Он за- 
йшов секретар 

------’ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 

організації це- 
чЄТЗл ОКОНС<':К-ЩЙ Ми 

кола ^Я1 лий. Сьогодні в це 
ХУ " ЗЬ^тнО-виборНІ збори 
1 він запрошує на них і ц0. 

мітетчип.Іе. Борис Чорний, 
заступо к голови заводської

Гс,
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Об’єктивний 
об’єктив
Якщо дехто вважав. що наш «КП-> сягав 

своїми променями Не далі цехових корпусів, 
то пін глибоко помиляється. Безумовно, рейди 
ііп цехах, лабораторіях, їдальні — не основні 
об’єкти діяльності нашого прожектора. Ллє..,.

— Сьогодні йдемо в ресторан.
— Л потім на танцювальний майданчик.

річному зверненні До нації. 
Мсксіка виступає за загаль
ну заборону ядерних випро
бувань, за заборону вико
ристання морського дна у 
ВОЄННИХ цілях. підкреслив 
президент. Наша країна чи
сту иае проти гопки озброєнь.

РАСОВІ

Наша художня само- 
Діяльністя справді нагадує 
ба р в пс і и 3 вінок, у якому 
райдужіїй переливаються 
ліспі чудфого хору, дзвін
кі мелодії естрадного ан
самблю іюктроіпстру’,тен
ті в, віршіїаматорів-читцівч 
У цей віях вплівся і на
родний інсамбль танцю 
«Віночок .

Цього року заводські 
хористи ні обласній декаді 
хорового Мистецтва, прн- 
•свяченій «еііінсько.му юві
лею, заволали диплом і 
ступеня.

Естраднії ансамбль у

нас оригінальний. У ньому 
грають самі дівчата. І, 
знаєте, не гірше хлопців.

Щоправда, мені хочеться 
трохи розповісти про свій 
танцювальний, у якому я 
вже три роки.

Рвхчка, запальна мело
дія винесла па сцену хлоп
ців у яскравих національ
них костюмах. Знялися 
вгору рухи з топіриямн, а 
потім розсунулось і вирів
нялось у пряму вервечку 
коло- затятих танцюристів. 
Танцюється гуцульський 
народний танець. І зра
зу ж після нього:

— Браво!
— Молодці!
Так нас вітали в підшеф

ному колгоспі імені Мічу- 
ріна.

Не менший успіх випав 
на долю російського тан
цю, молдавського, пару
боцького.

Не межу без захоплення 
сказати про чудову пару в 
нашому ансамблі — Аллу 
і Леоніда Шишковських. 
Це молоде подружжя. Ра
зом працюють на нашому 
заводі і разом танцюють.

Заслужені оплески «зри
ває» на концертах слюсар 
Анатолій Слета.

А всього в нашому ко
лективі більше тридцяти 
танцюристів.

Приємно, що наша пра
ця дає відрадні результа
ти. Три роки підряд на 
міській декаді народного 
таншо ми тримаємо перше 
місце.

Є в нашому репертуарі 
цікаві сюжетні роботи. На
приклад. «Весільний та
нок», «Жайвір», «Пітер
ські пельмені» та інші.

Проте зараз у нас гаря
ча і відповідальна пора. 
Назустріч 100-річчю з дня 
народження В. І. Леніна 
ми задумали підготувати 
нову програму. її " вже 
розробив керівник ансамб
лю Роман Васильович 
Моздзяк.

Отже, вірнться, що наш 
«Віночок» заграє проме
нистими квітами-танцями 
у вінку всенародного 
свята.

Наїаша ВОЛКОВЛ, 
намотувальниця сек
ційного цеху.

Таку розмову можна було почути на одно
му з засідань нашого штабу. Після неї всі ми 
справді побували і в ресторані, І в Будинку 
культури, і на танцювальному майданчику. 
Цей рейд був зроблений, щоб перевірити, як 
проводять дозвілля комсомольці нашого за*
воду.

Промені їаводського «КП» сягають і далеко 
за межі нашої області. На заводи, які нам 
постачають потрібні матеріали, нерідко летять- 
комсомольські блискавки — у Ленінград, Єре
ван, Волгоград, Харків. 1 треба віддати на
лежне комсомольцям підприємств, з якими ми 
кооперуємося. Вони завжди нас охоче підтри
мують і допомагають.

Рейди. Вони основні в нашій роботі. Рейди 
по вечірніх школах показали, що Деякі горс- 
учні умудряються уникати не тільки занять, 
а і! нашого «прожектора». Тоді ми спрямува
ли об’єктив <КП» на цю вельми важку і та
ку ж важливу ділянку. Потім вийшов три
вожний номер стіннівки, де не тільки висмію-
паля прогульників, але й суворо попереджува
ли їх,

Активно вклю
чається в нашу 
роботу Володи
мир Рощин. Но
го апарат ніко
ли не «промор
гає». Так з’я
вився гостро са
тиричний помер 
із знімками про 
культуру робо
чого МІСЦЯ.

Недавно ми 
провели рейд по 
перевірці ком
сомольських ор
ганізацій на те
му «Підіотовка 
до 100-річчя з 
дня народжен
ня В. І. Лені
на», І знаєте, 
залишились за
доволені, що не 
знайшли мате
ріалу для кри
тики, Особливо* 
хотілось би від
значити комсо- 

орга* 
а п а-

шьську

ратного цеху, яка об’єднує 50 чоловік. Пре
красний ленінський стенд, література, плаци 
роботи організації. Навіть саме оформлення 
Цеху — ніби живе чеканням великого свята.

Валерій ВИКРЕСТ, 
начальник заводського «Комсо
мольського прожектора».

сомольців Олександрійського електромеханічного заводу
»

а

к
X

ють кватіфікованими спеціалістами, а 
правильнеє, справжніми майстрами, Бо 
продукт® на рівні світових зразків мо
жуть вичекати не тільки працьовиті, 
але й м^рі руки.

Тут хочеться згадати, що дев яносто 
проценті) заводської молоді навчається 
у вечірні і заочних закладах. Кожний 
п’ятий молодий робітник — студент інс
титуту... і

Завдання Спілки Молоді — поставити свою 
практичну діяльність гак, щоб, навчаючись, орга
нізуючись, згуртовуючись, борючись, ця молодь 
виховувала б себе і всіх тих, хто в ній бачить 
вождя, щоб вона виховувала комуністів.

В. /. Ленін. Твори, т. 29, стор. 254.
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ОБІДНЮ перерву теж всі 
поспішають. В їдальні в та
кий час черга вигинається 
живою синусоїдою від две
рей до стола роздачі.

Зал ід|льн.і великий, вільні місця 
столикамі завжди знайдуться,

Біля ефніану, в, тіні крислатих верб, 
хтось поініхом гортає газети.

Біля с^жого номера «Комсомольсько
го проектора» не тільки людно, але 
можна фчу-и і компетентні коментарі:

— Ког я Повстяного*.
---- Агс якби тільки ніс трохи корот

ший. И
. Ніч|го, руки йому правильно 

намалюзли — довгі.
Повстіий Я. ф. був затриманий на 

прохіднії з„ украденим регулятором. 
Про цнз надзвичайну подію 
відразу ■« розповів «Ком
сомольський прожектор».

В цей час у комітеті ком
сомолу іа столом сидів на
чальник штабу заводського

ради молодих спеціалістів, 
завітав порадитися щодо 
роботи ради...

Виходять так само швид
ко, як і прийшли.

А ці ось двоє прочини
ли двері якось несміло. І 
розмову повели не зразу.
Вже пізніше ми дізналися, що то техні
ки з лабораторії Опанас Ткаченко і Ана
толій Сніговий, 
кращих виробничих 
вони тільки зайшли, 
лась в очі схвильованість на 
обох.

— Що, хлопці? — заохотила 
мови Марія Анісімова.

Високий Анатолій Сніговий
трохи до свого товариша, 
того, щоб краще бачити його обличчя, 
і сказав твердо:

— До ювілею хочемо прийти кому
ністами.

— Зайшли запитати, як краще «оту- 
ватися, — продовжив Ткаченко.

Бесіда була досить тривалою.
Точно не скажеш, коли молоді ро

бітники вирішили назавжди поєднати 
свою долю з партією. Чи коли вивчали

що Анатолій — один з 
вожатих. А коли 
то помітно кину- 

обличчях

до роз-

нагнувся 
немоз для

Другою умовою піднесення продуктивності пра
ці є, по-перше, освітнє і культурне піднесення маси 
населення.

В. І. Ленін. Твори, т. 27, стор. 223,

революційну теорію в гуртках комсо
мольської політосвіти, чи під час похо
ду по місцях бойової слави, коли зна
йомилися з подвигами комуністів і ком
сомольців у роки Великої Вітчизняної 
війни. Можливо, ця думка виникла тоді, 
як вивчали твори В. І. Леніна і потім на 
Ленінських уроках (їх проведено чоти
ри) разом обмірковували, як заповіти 
вождя перетворюють в життя. А мож
ливо, під час підготовки до Ленінського 
заліку,

...Закінчилася зміна, і знову через 
прохідну потягнувся ланцюжок хлопців 
і дівчат. Йдуть копіювальниці з групи 
Люби Таміліної, намотувальниці з брига
ди Лізи Панайотової, електромонтажни
ці з бригади Люди Титової... Не скажеш, 
що не стомлені. Але задоволені. Бо 
зміна вдалою була. Як і попередні, і 
наступні будуть. Показник норми виро
бітку в багатьох сягнув за цифру 100,

В. ГОНЧАРЕНКО. В. ЦВЯХ, 
спецкор» «Молодого комунара».

«КП» <н>енер-технолог Ва
лерій Вісрест. Ми скори
стувались ц’ІЄЮ нагодою і 
попросищ Валерія розпо
вісти роботу штабу.

НАБЛИЖЕННЯМ 
кінця зміни все 
людніше стає в 
комітеті комсо
молу. Он за
йшов секретар 
комсомольської
організації це- 

метг?оконс^*і7лцій Ми
кола 1 я!лий. Сьогодні в це
ху —- затно-виборні збори. 
Твій за»роШуЕ на них | к0_ 
мітетчиНс. Борис Чорний, 
заступник голови заводської

Фото В. РОЩИНА.

Завод і далі будується....

ЗАВОРУШЕННЯ 
НЕ ЗАТИХАЮТЬ

НЬЮ-ЙОРК. Тривають за
ворушення п місті Форт-Ло- 
дердейл (штат Флорідд). 
Проти жителів негритян
ських кварталів, які виступа
ють проти злиднів і без
прав’я, власті кинули більш 
як сто озброєних солдатів 
національної гвардії, загони 
поліцаїв а собаками. Під час 
сутичок поліція пустила в 
хід зброю. Поранено 12 чо
ловік. Більш як 60 чоловік 
арештовано.

МЕКСІКАНЦІ — 
ЗА ЗАБОРОНУ 
ГОНКИ 
ОЗБРОЄНЬ

МЕХІКО. Збереження ми
ру — це першорядне завдан
ня сучасності, сказал прези
дент Мексіки ДІас Ордас У 
своєму традиційному що-

СИЛІКОЗ — 
дол я
ЧІЛІЙСЬКИХ
ПРИ ИКІВ

САНТЬЯГО. Понад 25 про
центів робітників найбіль
ших гірничорудних компаній 
Чілі хворі на тяжку форму 
силікозу, заявив голова кон
федерації робітників мідно
рудної промисловості Ектор 
Оліварсс. Така масова за
хворюваність ПОЯСНЮЄТЬСЯ 
поганим медичним обслуго
вуванням, тяжкими умовами 
праці, відсутністю механіза
ції і низькою заробітною 
платою.

НАРАДА
В КАЇРІ

У республіканському на 
лані в Каїрі відкрилась на
рада у верхах чотирьох 
арабських' країн — ОЛР, Сі
рії, Йорданії та Іраку, при
свячена становищу на 
Близькому Сході.

(ТАРС)г

„Точок“- - - - - - - 1
одинадцять—!

Біля магазину «Риба — 
овочі», що в Долинській, 
зібрався гурт. Жінки й дів
чата, підлітки. У кожного в 
руках кошики, посуд. Всі 
чекають. Чути голоси:

— Чи буде сьогодні?
— Коли ж їх і купити, як 

не зараз?
Розмова точиться навко

ло одного: чи прибуде ма
шина з овочами і що при
везуть. Нарешті в гурті 
пожвавлення: у двір вко
чує машина. Але що це: 
номер ніби не Кіровоград
ської області? Так і є. 
Оаочі привезли коопера
тори з Кривого Рога.

— Що мусимо робити?— 
пояснює директор Долин- 
сь-кого ~ міськкоопторгу 
В. Ф. Дядин. — Щоденна 
потреба населення рай
центру в овочах більше 
двадцяти тонн, а ми видає
мо 7 — 8. От і мусимо 
звертатись до своїх колег 
з Дніпро п е т р о в с ь к о ї, 
Херсонської і інших об
ластей.

Що ж трапилось? В кол
госпах імені Шевченка, Су
ворова, Фрунзе, Горького, 
«Прогрес» та інших висві
чують червоними боками 
помідори, стоять білі го
ловки капусти. Та й на 
врожай огірків нинішнього 
року, мабуть, ніхто не по
скаржиться.

Можливо, не вистачає 
приміщень, де б коопера
тори могли реалізувати 
привезену продукцію? З 
цим запитанням ми і звер
нулися до Віри Федорівни 
Дядик.

Виходить, що працівни
ки торговельної мережі 
чекали того часу, коли з 
колгоспних городів пото
ками підуть помідори, 
огірки, капуста, салатний 
перець, сині баклажани і 
інші овочі. Вся територія 
Долинської розбита на 
секіори, в яких працює 
одинадцять овочевих пар
ків, магазинів, розвалів.

Покупцям не треба по
спішати з околиць міста 
до центру, щоб придбати 
кілька кілограмів помідо
рів чи капусти. Є і склад
ські приміщення, де пев
ний час можуть зберігати
ся овочі.

«Точок» достатньо, а 
овочів немає, Га чи так це 
Ось один з монологів, що 
останнім часом все ваг”-

ше звучить в райспожиз, 
спілці, міськкоопторзі:

«Сьогодні Іванов, Сидо
ров, Петров і т. д.

від основних обов’язків 
звільняються. Справа 

пильна, не можна чека
ти і години. Завдання та
ке, нор?ла виробітку така! 
Всі на помідори!»

Читача може здивувати 
подібний аврал, але все 
відбувається так, чи при
близно так.

Справа в тому, що в До
линській заготівельній кон
торі нині овочів предо- 
сгатньо, а ось видати їх в

СИГНАЛ

ГРОМАДСЬКОЇ

ТРИВОГИ

магазини для продажу не 
можна. Парадокс? Ні. В 
такому вигляді, в якому 
прибувають помідори з 
колгоспів, на прилавок ви
ставляти їх'не можна. Но 
купить жоден покупець, 
незважаючи на те, що в 
магазинах зони з’являю- 
ться не так уже й часто і з 
недостатній кількості.

Керівники райспожив- 
спілки, міськкоопторгу 
змушені знімати людей з 
робочих місць і посилати 
«на помідори».

Можливо, є якийсь сенс 
долинчанам вести торго
вельні стосунки з коопе
раторами інших областей. 
Скажімо, в Херсонській І 
інших південніших облас
тях швидше, ніж в Кірово
градській, дозрівають ка» 
вуни. Витрати на транс
порт. вантажні витрати тут 
виправдані. А чи варто за 
сотню кілометрів везти те, 
ЩО лежить під бокодл? 
Кожен господар скаже: ні, 
А що скажуть голови кол
госпів, господарства яких 
постачають в оайонний 
центр овочі?

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
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«ТУРНІР ШЕСТИ»

Повість цигарнаия
В двох матчах чемпіонату країни з футбола серед 
...... " -- ік лл - і ВЄр^сіія

й

(Продовження. Початок в газетах за 23, 
26, ЗО серпня та за 2 вересня).

Довго розмірковувати не було часу. Та 
справді ж, велика спокуса — привезти додому 
грамофон! Степан Уявляв, як поставить його 
па стіл, в червоному кутку під іконами, буде 
крутити заводну ручку, а навколо збереться 
вся сім’я, прийдуть сусіди, і Степан, скромний 
і поважний, розповідатиме, як воював у пар
тизанах. З усіх овсянпківських мужиків рідко 
який міг похвалитися тим, що слухав музику 
з ящика з великою трубою. В селі грамофон 
був тільки у панського управляючого Івашова. 
та й то заводив його хазяїн тільки на великі 
святки чи коли приїздив з міста старший сни, 
що служив спершу в гайдамаках, а потім — 
в Петлюри. До всього ж, війна скоро закін
читься — ось-ось червоні візьмуть Одесу — і 
буде справді-таки шкода, коли повернеться 
додому Степан з пустими руками.

Поки Аптон шукав посторонки та віжки, по. 
кн запрягав коней, Степан збігав за. грамофо
ном. Коли повернувся. Антон вже завалив во
за, ковдрами, подушками, ряднами...

— Для чого то стільки?
— Дивак! — здригнув плечима Антон, 

хазяйстві все згодиться! Тільки б “ 
читн.,.

Хазяйський мужик був Цей Аптон 
Хата Роднмчуків в Овсяному стояла 
дрімучих зарослей свиріпи і лободи, осіла на
бік, стіни рахітично надулися. Всередині ~ 
голо, хоч шаром покоти. Батько, отруєний га
зами в романську, страждав чихоткою і дожи
вав останні дні, і матері доводилося викону
вати каторжну роботу, щоб якось прохарчу
вати п’ятьох Дітей. Може, якраз тому Антон 
і володів хазяйською стрункою. Він. звичайно, 
знав ціну шматку житнього хліба і зайвій 
ганчірці в хаті.

В суматосі, без особливих труднощів хлопці 
вибралися за село. Ніхто їх не зупинив, не 
поцікавився, куди 1 навіщо вони їдуть. Тройка 
ситих коней легко несли бричку. Антон пошко
дував. що не прив’язав четвертого, тому. Що 
коли справа дійде до розподілу — як поділи, 
•ги трьох? М’яко ступали копита, Інколи чав
кали п болоті. Коні видзвонювали збруєю ве- 
се.їо. і па душі в хлопців було теж хороше, 
якби не Дальня Дорога і якби ще не точив 
свідомість черв'ячок сумніву.

— Антоне...
— Ну?
— Може, того... не потрібно, га? Ну його до 

дідька, цей грамофон!
Антон мовчав, правлячи кіньми.
— Можливо, війна не так швидко закінчи

ться? — продовжував Степан. — А ми з тобою 
як ті... дезертири?

— Ми тільки з’їздимо, залишимо коней, ба
рахло і зразу ж назад. — сказав Антон. — 
Тут ось треба до залізниці тримати, а де її 
шукати?

Далеко праворуч темряву окреслювали дого
раючі скирти. Степану хотілося спати. Дорога 
колисала, і, лежачи на подушках, Степан за
дрімав. Але незабаром Антон штовхнув ного 
в бік і, притиснувши палець до губів, наказав 
мовчати. Коні стояли, неспокійно стригли 
вухами. Затаївши подих, хлопці довго прислу
халися. Здавалося, там, за чудернацькими си
луетами кущів, що тяглнея вздовж селища, 
ховається хтось таємничий 1 страшний. Ось за
раз вибухне громове: «Стій!» — і коней схоп
лять за вуздечнн...

Стояли дозго. їхаїи далі боялися, Нарешті 
попереду почувся якнйся шум.

— Банда, — ледве чутно видихнув Антон, і 
рвонув віжки, розвертаючи коней.

Віз підскочив на вибоїні і понісся. Антон 
батурив коней. Грамофонна труба, прикрита 
ковдрою, стукалася об ящик воза. Степан 
зіщулився, притиснув до плеча приклад > 
ждав пострілів. Але їх чомусь не було. Боло
то летіло з-під коліс і копит.

Проскочили заболочений ярок, в якому, па-

В 
нроско-

Різдво! 
серед

відніс грамофон 
дістав речовий 
плече і напра

коней, догнав,

пости виставили? Схоплять з ганчір’ям — не 
подивляться на твої шістнадцять років! Семен 
Краснощоков (його тяжко поранило під Бере
зівкою) сказав би: «Революція потопає в кро
ві, а вони,..» 1 де він взявся, цей Різдво! 
Вічно з ним у халепу влипнеш! Тоді — на па
ровоз полізли, а нині...

— Ладно, буде з тебе! Грамофон чий? — Ан
тон кивнув на воза, широко позіхнув. — По
спати б!

Степан мовчки зліз і, злий, 
у кущі. Повернувся До воза, 
мішок, почепив гвинтівку на 
пився до села.

Антон, здивований, торкнув 
поїхав поруч...

— Ну, чого ти? Кинь, Степане, дурощі» їй 
богу я пожартував. Куди ж ти?.. Тьху!

Степан не відповідав, немов у рот води на
брав. Тоді Антон з’їхав з дороги, зупинив ко
ней. Витягнув з-під ковдр і подушок свій 
матрац, набитий різним збіжжям, і поспіхом 
став викидати все зайве. На віз долетіла бі
лизна, фрак, шинеля, косоворотки... — все, що 
було приготовлене для подарунків домашнім. 
Потім Лигой зв’язав матрац, перекинув на 
спину, підхопив рушницю і кинувся за Степа
ном,

Але, пробігши з десяток кроків, повернувся 
до воза. Коні, стишені після скачки, тягнулися 
мордами в бур'ян, і тільки пристяжна булана 
кобила, наступивши па віжки, стояла нерухо
мо. Скільки передумав Антон за ті дві години, 
поки правив кіньми! Ось він заїздить на по
двір’я на тройці... Батько погладжує булану 
по гриві; «Добрячі копі» Як змії!» Звичайно, 
йому такі крассні й не снилися. Ще в япон
ську, пам'ятається, купив батько у цигана під
сліпуватого коня, а той через рік візьми та й 

. здохни. Так і не вдалося Родимчуку обза
вестися своїм хазяйством, — усе життя якось 
поталанило. Зате Антон стане справжнім гос
подарем. 1 голопузим братикам та .сестричкам 
купить вдяганку, нагодує вволю... І нині, коли 
Антон розпрягав коней, здавалося йому, що 
не посторонки від знімає, а своїми руками 

якийсь 
якщо й

не посторонки вій знімає, а своїми 
рве ті нитки, іцо зв’язували його на 
час — хай навіть у мріях! — з життям, 
не ситим, але все ж такт, терпимим.

— Ну. біжи... — шепнув буланій і 
но тугій вологій шиї.

Потім наздогнав.Степана, оглянувсяПотім наздогнав, Степана, оглянувся на ки
нутого воза з Добром, на коней, які розбре
лися вздовж дороги. Оглядався, поки вони не 
зникли з поля зору.

Уже зовсім світало. Туман розтав.
У напівтонах під села хлопці звернули з до

роги і полем вийшли до крайніх городів. Но
ги до колін були зарошені, забризкані багню
кою. Антон, який тягнув свій величезний мат
рац, употів і понуро плівся за Степаном. Хо
тілося їсти, але Ще більше — спати.

...Степан добре пам’ятає, як це почалося. 
Біля межі він затримався, обіперся рукою на 
стовбур молоденької верби І став зшкрібати 
болото з чобіт. Якраз у цю мить Десь збоку 
почувся гарматний постріл. Снаряд проше
лестів у повітрі і розірвався в центрі села. 
Другий упав ближче... Застрочили кулемети. 
З хат вискакували заспані партизани.

— Давай в роту! — крикнув Степан.
Хлопці пересікли город, поминули двір і 

скочили на вулицю.
— Стій! — зупинив їх Тарасенков. — 

мною!
За бородачем, роз'їжджаючнсь ногами 

глинистому косогору, бігло Декілька чоловік, 
В глибокому рівчаку, іцо тягнувся вздовж мо
лодого саду, десятків чотири партизанів уже 
зайняли оборону. Степан упав у рівчак, поклав 
на вал гвинтівку і став дивитися вперед, туди, 
звідки ждали нападу. Спершу він нічого не ба
чив, крім рядів яблунь, стовбури яких були 
ще з осені закутані пучками соломи. Потім 
у кінці саду він помітив постать. Збоку, кро
ків за п’ять, — ще одну.

— Кадети, падлюки !— тихо вилаявся Тара
сенков.

команд, які змагаються за 15—20 місця, 2 
зафіксовано такі результати:

«Уралмаш» (Свердловськ)
Ата) — 0:2,

«Крила Рад» (Куибииіев) -

S І S 
: j s: 
її"!(Алма

« ’S(Mock-«Локомотив»

(ТАРС)

ОИМДРІВДІ

одарив

иайкращс були 
спартаківки та

«Кайрат»

Галина СТЕЬЛ і НА,

Фото автора.Наперед вийшли найснльніші.

агсптство «Піонсрія». 
18.00 — «Ленін. Хроніка 
і діяльності». (М). 18.45

Т PH ДНІ на Криворізькому 
* шосе тривали змагання на 
першість області з велоспорту. 
В змаганнях взяли участь 
команди ДСТ «Спартак», 
ревісник», «Авангард», 
комотив».

Першого дня були дані стар
ій командним гонкам жінок 
на 20 кілометрів, а чоловіків — 
на 50 кілометрів.

Одразу було видно — зросла 
майстерність молодих спарта- 
ківок. У травні, на об
ласній спарта к і а д і ~ “ 
профспілок, вони були 
другими. А цього разу 
команда «Спартака», в 
складі Ганни Малик, 
Ганни Плахотнюк та Людми
ли Мірошникової була пер
шою. Всього сім секунд про
грали переможцям авангар- 
дівки. Третьою фінішувала 
команда «Буревісника».

Впевнено почала гонку чо
ловіча команда «Буревісника». 
Вже на 24 кілометрі вона ви
гравала у спартаківців 45 се
кунд, а в команди «Авангар
ду» близько двох хвилин. І, 
незважаючи па те, що у Ана
толія Нутовцсва та Віктора 
Суркова були поламки машин, 
перемогли студенти. За «Бу
ревісник» виступали майстер 
спорту Леонід Стецспко, Геор
гій Шеремет, Анатолій Нутов- 
цев, Віктор Сурков. Другими 
були спаргаківці, третіми — 
спортсмени «Авангарду».

Другого дня відбулися гру
пові гонки (жінки — на 32 кіло
метри, чоловіки — на 61 кіло
метри). Серед жінок боротьба 
розгорнулась між спортсмен
ками міста Олександрії Люд
милою Мірошник («Спартак»), 
Танею Пащенко («Авангард») 
та Ганною Плахотнюк («Спар
так»), В такому порядку во
ни іі фінішували.

У чоловіків переміг авангар- 
дівець Валентин Тедоренко 
(2.12.19). Всього секунду про
грав йому Гсоріій Шеремет з 
«Буревісника». Третім був

Анатолій Путовцев (2.12.21).
Третього Дня' учасники зма

гань вийшли на гонку з роз
дільним 
лись на 
рів. Той 
таківки 
хотнюк, 
Стебліна. 
виграє Галина 
21 сск).

Серед жінок 
підготовлені

стартом. Жінки змага- 
дистанції 20 кіломет- 
у гонці задають спар- 
А. Малик та Г. Пла- 
авапгардівка Галина 

В упертій ОоротьОї 
Стсбліііа (33 хв.

ся, що їм насамперед треба 
звернути увагу на постійні Я 
ще нанруженіші тренування 
спортсменів. В цілому ж мож
на зробити висновок, що вело
сипедисти підготувалися до 
змагань добре: технічна і фі
зична підготовка більшості 
учасників була високою.

Ю. Л1ВАШНИКОВ, 
наш позаштатний ко
респондент.

м’ята, іься. закурювали, коли виїздили. Звід
си до колонії було рукою подати. Аптон при
тримав коней, з яких клубкувала пара.

Починало світати. Легкий туман встелив 
зину. В селі, чутн. співали півні.

— Ну? — запитав Антон після того, 
хлопці переконалися, що погоні немає. — 
пер куди?

— А дідько його знає!
Степан збив па потилицю шапку, запустив 

руку в волосся. Може, там, у степу, " 
страху просто привиділося?

Віч сказав про це Антону але той 
речив:

— А коні?
Так. коней не проведеш. Значить, там 

було. А тепер? (хати до села? А якщо

ци-

ли
Те-

запе-

щось 
паші

І Степана немов обдалило: невже па них ка
детів вони ледве не напоролися вночі?! Ех, 
знати б раніше!

— Зрозумів? — запитав Антона, який лежав 
поруч.

— Дякувати конячинам, — відповів той по
шепки, — а то були б ми покійничками. Ех, і 
конячки! Прямо душа болить до цих пір...

Тарасенков у тривозі озирався назад, при- 
слухооувався до звуків битви, яка ревіла те
пер десь позаду. Тимчасом ланцюг кадетів на
ближався. Вже можна було розгледіти погони. 
Хоч фланці з Рівчака не проглядалися, але 
було й без того ясно: кадетів багато.

— По ворогах революції... Тарасенков зро
бив паузу, — вогонь!

(Далі буде).

д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 4 вересня. Перша 

програма. 11.00 — Телевісті, (К). 
11.10 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Цар і генерал». (Кі
ровоград). 17.00 — Новини. (М). 
17.15 - До Дня працівників 
нафтової і газової промисло
вості. «Господарі підземних ба
гатств». (Червінці). 17.40 — Ге- 
левісті. (К). 18.00 — Для шко
лярів <Сто ВИТІВОК ДВОХ ДРУ
ЗІВ». (М). 18.30 — До 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна. 
«Сторінки життя Ілліча». (К). 
19.00 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Цар і генерал». (Кі
ровоград). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 
«Екран хлібороба», 
град). 21.3-5

• в

JfІу НдША АДРЕСА І ТЕЛЕФОнІГЦ

м. Кіровоград, вул. Луначарського. 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор.
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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авангардівки з Олександрії. 
Вони фактично розіграли всі 
призи змагань. А от спорт
сменки обласного центру ви
ступили дуже невдало.

Чоловіки змагались па дис
танції 25 кілометрів. Найкра
ще дистанцію пройшов Леонід 
Стецспко з «Буревісника». Він 
виборов перемогу з часом 
33 хв. 59 сек. Валентин Тедо- 
ренко («Авангард») був дру
гим — 39 хв. 37 сек., а Георгій 
Шеремет («Буревісник») — 
третім.

Ніхто з фахівців з самого 
початку змагань не наважу 
вався наперед назвати перс 
можця у командному заліку 
Впевнено, з однаково серйоз 
ними намірами за звання най 
сильнішого колективу бороли 
ся спортсмени «Спартака» 
«Буревісника» та «Авангар
ду». Захопивши з першого 
дня лідерство, в командному 
заліку перемогли спортсмени 
«Спартака». Друге місце — 
за командою «Авангарду», 
трете — «Буревісника».

Змагання закінчилися. Ви
значено переможців в особис
тому і командному заліках. 
Одні спортсмени задоволені, 
інші — розчаровані. Що ж до 
тренерів, то ці змагання стали 
для них добрим уроком. На
ставники наочно пересвідчили-

життя 
. ~__ ______ ________ _ - Те
левісті. (К). 19.00 — «Екран зби
рає друзів». (М). 20.00 — Ін
формаційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 20.20 — 
Наші оголошення. (Кіровоград), 
20.25 — Міжнародний коментар. 
(Кіровоград). 21.00 — Естафета 
новин. (М). 22.00 — Концерт
майстрів мистецтв Народної 
Республіки Болгарії та Радян
ського Союзу. 00.00 — Нови
ни. (М).

Друга програма. 20.00 — «Нау
ка, вік XX». «Прилади-шука- 
чі». (К).

СУБОТА, 6 вересня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Новини, (М). 
10.00 — «Будьте щасливі». (М). 
10.30 — «Стандартизація і про
грес». (М). 11.00 — «Об’єктив». 
(М). 12.00 — «Знання». Науково- 
пізнавальна програма. (М). 12.30

21.15 - 
(Кірово- 

, ____ Передача до
Дня освіти. (Кіровоград). 21.45 
— «Добрий вечір, хліборобе». 
(К). '22.-із — «Камерні вечо
ри».' (К).

Друга програма. 21.15—«Куль- • 
тура слова». (К).

П'ЯТНИЦЯ. 5 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті, (К). 
11.10 — «Раз. два. три». Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Українська література 
для учнів 8 класу. 12.10 — Кіно
журнал та художній фільм «Лю
дина. яку я кохаю». (Кірово
град). 16.50 — Іїовіиіп. (М). 
17.00 — Для школярів, Телс-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского

обкома ЛКСЛІУ г, Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

Індекс № 61197. Зам. № 3813.

— Театр для дітей, Е. Патрик, 
«Нове вбрання короля». (М), 
13.20 — «Здоров’я». Науково- 
популярна програма. (Мінськ), 
14.10 — В ефірі «Молодість», 
(К). 15.10 - Новини. (М). 15.25-, 
.«Сказання Уральських гір». 
Науково-популярний фільм. (М). 
10.30 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 17.00 — «Учитель».
Художній фільм. (К). 18.45 — В 
ефірі «Молодість». «Стадіон 
КВН». (М). 20.15 - «Світ соціа
лізму». (М). 21.40 — Іван Фран
ко. «Для домашнього вогнища». 
Спектакль Київського драмтеат
ру імені їв. Франка.

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П'ЯТНИЦЯ, 5 пересип, 11.00— 

Програма Республіканської сту
дії телебачення. 12.10—Худож
ній фільм «Кроки крізь туман».— 
16.50 — Програма Республіка!!- ■ " 
ської студії телебачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ТРЕСТУ «ТІОМЕПБІЛЛЯХБУД»
НА ВСЕСОЮЗНУ УДАРНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ БУДОВУ 

ЗАЛІЗНИЦІ ТЮМЕНІ. -■ ТОБОЛЬСЬК - СУРГУТ
ПОТРІБНІ:
Теслярі, сголярі, муляри, шгук.иури-маляри, бетонни

ки, арматурники, робітники колії, різноробочі.
Ті. хто це має спеціальності, зможуть придбати її в 

учбовому комбінаті (строк навчання 3—4 місяці, стипен
дія 76 карбованців на місяць) або в професійно-техніч
ному училищі.

Оплата праці відрядна, підряді.о-іі|іемІальііц І почасова.
Крім того, па суму заробітку нараховується 15 процен

тів поясного коефіцієнта і на тарифну ставку — ЗО про
центів за роз'їзний характер роботи.

Робітники забезпечуються спецодягом.
Робітникам, то пропрацювали на будівництві 11 міся

ців. надається безкоштовний цалізннчіїїій квиток в будь- 
який кінець Радянського Союзу.

Краші роб.ітлтвн, ш® пропрацювали па будівппціві не 
менше двох років, командируються на стаціонарне на
вчання в інститути Л технікуми з виплатою стипендії, на 
15 происнтіп вищої, ніж звичайна, зп рахунок внроб- 
иицтва.

Бажаючі працювати на будівництві залізниці Тю
мень—Сургут направляються по комсомольських путів; 
ках з видачею залізничного квитка, грошей на переїзд і 
безповоротної допомоги в розмірі 60 карбованців.

За довідками звергатися в Кіровоградський обком 
ЛКСМУ до уповноваженого Мінгрансбуду.
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