
Сь огодні—ВИ
V ВЕРХОВНУ РАДУ УКРАЇНСЬКОЇ PCP І МІСЦЕВІ РАДИ

Рік видання VIII. • №31(731)). @ НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ 1967 р. О Ціна 2 коп.

ОБКОМУ ЛКСМУІ

А ПАМ‘ЯТАЄТЕ „ПЕРЧИК.“?

неорганізовано

Комсомолці Любі Фатовенко з 
колгоспу апенінським шляхом» 
Олександрійського району — 2* 
років. Та трудовий шлях доярки 
уже відзначений двома урядовими 
нагородами — орденом аЗнак по
шани» І медшмю «За трудову від
знаку». І, гоиоеие, Люба завжди 
з радістю ділиться досвідом, до
помагав подругам словом І ділом, 
непримиренна до недоліків.

ЇТ, Любов Василівну Фатовенко, 
виборці висунули кандидатом у 
депутати до Українського парла
менту.

ЗУСТРІЧ
ВИБОРЦІВ
З Л. І. БРЕЖНЄВИМ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

члич

НЕЗЛАМНА ЄДНІСТЬ
МОСКВА
В Москві у Великому театрі 9 березня 

відбулася зустріч представників трудя
щих Ленінградського виборчого округу 
із своїм кандидатом у депутати Верхов
ної Ради РРФСР — членом Політбюро 
ЦК КПРС, Головою Президії Верховної 
Ради СРСР М. В. Підгорним.

Учасники зборів закликали виборців 
віддати голоси за вірного сина Комуніс
тичної партії і радянського народу, гід
ного кандидата народного блоку кому
ністів і безпартійних М. В. ГІідгориого.

Тепло зустрінутий присутніми, з про
мовою виступив М. В., Підгоріти.

(ТАРС).

київ-------------------- Виступає довірена особа — начальник
зміни управління будівнйцтва ордена;

9 березня відбулася зустріч виборців Леніна «Кпївметробуду», Герой Соціа- 
Леніиського виборчого округу м. Києва з лістичпої Праці І. М. Міщснко.

' • - І, М Міщепко закликає виборців одно
стайно віщати в день виборів свої голо
си за вірного сина партії і народу П. Ю. 
Шелеста.

Цей заклик палко підтримали робіт
ниця швейної фабрики' «Сггортодяг», 
ударник комуністичної праці 3. С. Ригі- 
иа, секретар правління Спілки пясьмен- 
пиків України поет Д. В. Павличко, 
бригадир комплексної бригади будівель
ного управління № 17 тресту «Київміськ- 
буд-4» ордена Леніна Головкиївміськ- 
буду П. І. Адамчук, доктор медичних 
наук, професор Київського ордена Тру
дового Червоного Прапора медичного 
інституту ім. О. О. Богомольця Т, В. 
Шлапак, секретар Ленінського райкому 
ЛКСМУ м. Киева В. Т. Марущак.

Тепло зустрінутий присутніми, з про
мовою виступив П. 10. Шелест.

(ТАРС)’.

кандидатом у депутати Верховної Ради 
УРСР, членом! Пилігбюро ЦК КПРС, 
першим секретарем Ц(< 1<ІІ України 
Петром Юхимовичем Шелестом,

Жовтневий палац культури.
Присутні зустрічають оплесками появу 

в президії свого кандидата у депутати 
П. Ю. Шелеста, членів і кандидатів у 
члени Політбюро ЦК КП України В. І. 
Дрозденка, Н. Т. Кальчепка, Д. С. Ко- 
ротчепка, І. К. Лутака, О. П. Ляшка, 
М. О. Соболя, О. А. Титарекка, В. В. 
Щербицького, А. Д. Скаби, В. К. Кли- 
менка, І. С. Грушецького, а також пред
ставників партійних, радянських, проф
спілкових, громадських організацій, пе
редовиків промисловості і будівництва.

Передвиборні збори відкриває перший 
секретар Ленінського райкому КП Ук
раїни м. Києва В. В. «Ненець.

Закінчила десять. В одинадцятому 
вчилася заочно, бо вже працювала. 
Три роки спливли, мов весняні струм, 
ки. Вчилася не тільки в школі. До
свід переймала і в старших за ві
ком свинарок, і з книг.

Після роботи щовечора поспішала 
в клуб: вона і кілька хлопців та дів
чат запалилися бажанням організу
вати сільський хор. Та щоб був ма
совим — від комсомольців до літніх 
колгоспників.

Валентина заходила в будинки і до 
тих, кого у свій час гостро критикува
ла в артільному «Перчику» за пору
шення дисципліни, 
ність. І що ж? Люди 
йшли в клуб, бо кри
тика допомогла стати 
на вірний шлях, тільки 
сміялися, згадуючи 

карикату-дошкульні
Г Ри:

— А
«Перчик»?

Тепер
кий хор найкращий в 
районі.

...Всюди вчувається 
голос весни: скресає 
лід на ставку, вітер 
приносить пахощі 
розтривоженого по
ля.

Та ще в стократ 
схвильованіше б’ється

пам’ятаєте

грузьківсь-

( 10 березня в Москві в Кремлівському Палаці 
з’їздів відбулася зустріч виборців Бауманського 
виборчого округу із своїм кандидатом у депута
ти Верховної Ради РРФСР — Генеральним секре
тарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим.

У президії були товариші Л. І. Брежнєв, Ґ. І. 
Воронов, О. М. Косигін, К. Т. Мазуров, А. Я. Пель- 
ше, М. В. Підгорний, Д. С. Полянський, М. А, 
Суслов, О, М. Шелепін, В. В. Гришин, П. Н. Демі- 
чев, Ю. В. Андропов, І. В. Капітонов, Ф. Д. Кула- 
коа, Б. М. Пономарьов, М. С. Соломенцев.

Промовці закликали виборців одностайно від
дати голоси за вірного сина Комуністичної партії 
і радянського народу, гідного кандидата блоку 
комуністів і безпартійних Л. І. Брежнєва.

Тепло зустрінутий присутніми, з промовою ви
ступив Л. 1. Брежнєв.

ВІН висловив сердечну подяку трудящим усіх 
тих колективів Бауманського виборчого округу 
міста Москви, які виявили йому довір’я, знову 
висунувши і підтримавши його кандидатуру в 
депутати Верховної Ради Російської Федерації. 
Він від душі подякував за теплі слова на його 
адресу, сказані товаришами, які тут виступали.

Л. І. Брежнєв говорить: Я хочу запевнити вас в 
тому, що і далі віддаватиму всі свої сили справі 
нашої партії, в ім’я щастя радянського народу, в 
ім’я процвітання нашої великої Батьківщини. Ва
ше довір’я я розглядаю як високу честь і зроблю 
все, щоб виправдати його, бо для комуніста немає 
нічого вище від інтересів трудящих, немає біль
шої нагороди, ніж довір’я народу.

За роки, що пройшли з часу минулих виборів 
до Верховної Ради Російської Федерації, про
довжував Л. І. Брежнєв, в житті партії і країни 
ХХШ з’їзд КПРС, який намітив рік тому дальші 
шляхи будівництва комунізму, — найважливіша 
подія цих років. Важливим етапом розвитку нашої 
Батьківщини є нова п’ятирічка, виконанням якої 
зайнятий тепер радянський народ.

Нерозривна єдність партії і народу яскраво 
виражена в нерушимому блоці комуністів і без
партійних, який можна вважати найголовнішою 
особливістю всенародних виборів у нашій країні. 
З особливою силою виявляється ця єдність у на
ші дні, коли країна йде назустріч великому юві
леєві— 50-річчю Великої Жовтневої соціалістич
ної резолюції.

Найбільше завоювання нашої революції, яким 
по праву пишається Комуністична партія, це — 
нова, радянська людина, нове обличчя народу. 
Величезна більшість радянських людей сього
дні — це діти і внуки Жовтня. Всі вони — кому
ністи і безпартійні — невтомні, умілі трудівники, 
люди, які палко люблять свою соціалістичну 
Батьківщину, активні учасники будівництва кому
нізму. Ці люди — наші з вами сучасники, наші 
товариші і друзі, наші брати і сестри, батьки й 
матері — це і є блок комуністів і безпартійних о 
його живому втіленні. Це і є опора нашої партії, 
джерело сили нашої держави, гарантія всіх на- 
ших перемог.

Л. І. Брежнєв повідомив, що цими днями ЦК 
КПРС прийняв постанову про поліпшення роботи 
найбільш масової ланки місцевих органів влади 
сільських та селищних Рад депутатів трудящих. 
У цьому рішенні, яке враховує численні побажан
ня і пропозиції депутатів та працівників Рад, пе
редбачено заходи по вдосконаленню стилю і ме
тодів усієї організаторської роботи Рад на міс
цях, по поліпшенню підготовки працівників сіль
ських і селищних Рад, по збільшенню їх заробіт
ної плати. Центральний Комітет партії виходить з 
того, що ці заходи, спрямовані на поліпшення 
умов роботи місцевих Рад, приведуть до ще біль
шого пожвавлення’їх діяльності.

Далі промовець говорить, що через вісім мі
сяців наш народ, народи братніх^ соціалістичних 
країн, наші брати по класу в країнах капіталу і 
всі прогресивні люди на землі урочисто святку
ватимуть 50-річчя Радянської держави. Все най
краще, що роблять тепер радянські люди, усі 
свої трудові успіхи вони присвячують 50-річчю 
Великого Жовтня. В усій країні — небувалий зліт 
творчої енергії мас.

Прийняті Центральним Комітетом партії рішен
ня в питаннях розвитку сільського господарства і 
поліпшення керівництва промисловістю ство
рюють передумови для здійснення заходів по 
дальшому підвищенню рівня життя радянсько
го народу. .

(Закінчення на 2-й стор.).

І

бать- 
знаєш,

серце молодої свинарки: на загально- 
колгоспних зборах її одностайно ви
сунули кандидатом у депутати сіль
ської Ради« Комсомолка Валентина 
Чернат йде в тісному оточенні одно
сельчан, слухає теплі слова, побажан
ня, думає про сьогоднішній день на
родного свята і відчуває, що дуже 
багато ще треба зробити для людей. 
Встають перед нею нові горизонти.

м. ВОЛИНСЬКИЙ, 
працівник газети «Зоря кому
нізму».

с. Грузьке, 
Кіровоградського району.

Фото Ф. Плахтїя.

МОНОТОННО гуде пилорама столяра 
н'пгл ігрху. Дерев’яний пил КЛУбо- 

питься навколо невисокого 
хлопця. Вправний рух — і на підлогу 
одна за одною лягають рами для упа
ковки виробів.

Валерій па хвилину зупиняється, ки-

ного цеху. Дерев’яний пил клубо-
6ІЛЯВОГО

— Це Вася Іваиіп і Олександр Коп 
дратенко, — каже молодий робітник, 
— Разом працюємо після восьмирічки, 
змагаємося. Як і я — столяри першого 
розряду, — не без задоволення додає 
Валерій.

— Як справи, молодий виборцю?

ЗДРАСТУЙ, ЗОРЕ СВІТАНКОВА!
дає погляд на високий штабель рам, що 
складені поруч, і ніби бачить, як завтра 
ними будуть оббиватися дбайливо пола
ковані шафи, столп, тумбочки для теле
візорів...

Проходять хлопці, вітаються.

появляється па дверях постать 
ка — Василя Степановича. — Чи 
за кого голосуватимеш?

— Знаю, знаю, — відповідає впевнено 
спи. І я помічаю, як в очах спалахують 
іскорки радості, гордості.

Я давно ждав цього дня 
вже мені. • Значить, я дорослий..,

Працювати став краще і відпочивати 
змістовніше, хоч, одверто кажучи, па 
відпочинок відводжу собі зовсім небага
то часу, — адже «вечірнпк».

Людина відчуває свою громадянську 
значимість, відчуває, що перейшла якусь 
заповітну межу,

А сьогодні, ледь займеться світанок, 
Валерій Карауш, як і тисячі його ровес
ників, з хвилюванням вперше в житті 
опустить бюлетені в червону урну. За 
світанкову зорю. Світанкову, ясну і чис
ту зорю свого життя.

М. СОЛОДЧЕНКО. 
Па фото: В. Карауш.

Фото В. Ковпака.
Кіровоградський мебльовий- комбінат



ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ
З л

(Закінчсння. Початок на 1-й стор.).
За останні роки вже проведено в життя неабиякі за

ходи в цій галузі. Разом з тим ми добре знаємо, що у 
нас все ще є труднощі з постачанням населенню тих чи 
інших товарів, часом відчутна недостача їх. На ці труд
нощі ми реаіуємо. ЦК партії і уряд вживають ряд за
ходів, щоб по можливості швидше усунути наявні недо
ліки в галузі постачання населення. Виділяється більше 
коштів на розвиток легкої промисловості, вживається 
заходів до поліпшення якості продукції і розширення 
нашої зовнішньої торгівлі. Не підлягає сумніву, що че
рез деякий час і нинішні хиби в галузі постачання насе
ленню деяких товарів теж будуть усунені. Тим більше, 
що вони не так вже великі, порівняно з труднощами, 
які довелось переборювати нашій країні на більш ран
ніх етапах її розвитку.

Питання підвищення життєвого рівня народу, поліп
шення побуту радянських людей постійно стоять в 
центрі уваги нашої партії. Тепер ЦК партії і Рада Мі
ністрів розглядають план проведення в життя чергових 
заходів по підвищенню життєвого рівня радянського на
роду з урахуванням наявних тепер і очікуваних в май
бутньому ресурсів і можливостей. Велике значення ма
тимуть такі заходи, як дальше підвищення зарплати 
низькооплачуваним категоріям трудящих, додаткове по
ліпшення пенсійного забезпечення деяких категорій на
селення, вдосконалення системи соціального страхуван
ня і ряд інших.

Відзначивши, що в СРСР здійснюється величезне жит
лове будівництво, Л. І. Брежнєв зазначив, що тільки за 
останні два роки в нові будинки переселились або по
ліпшили свої житлові умови в раніше споруджених бу
динках майже двадцять два мільйони чоловік. Але, не
зважаючи на це, житла, як і раніш, не вистачає. Тому 
житлове будівництво буде й далі продовжено з неос
лабною енергією, буде ширитись рік у рік. ЦК партії і 
уряд надають цьому першорядного значення.

Вже майже два мільйони робітників і службовців у 
нашій країні перейшли на п'ятиденний робочий тиждень 
з двома вихідними днями при збереженні загальної 
кількості робочих годин на тиждень. Досвід показав, 
що це — важливий захід, який у більшості випадків і 
вигідний виробництву, і істотно поліпшує умови праці й 
побуту робітників і службовців. Тепер ЦК партії, Рада 
Міністрів і ВЦРПС прийняли рішення, згідно з яким на 
п’ятиденний тиждень перейдуть протягом цього року в 
основному всі робітники й службовці підприємств і ус
танов, на яких такий перехід взагалі практично здійс
ненний за умовами роботи. Думаю, що це рішення 
партії і уряду і наших профспілкових органів дістане 
підтримку і схвалення всього радянського народу.

Можна з певністю сказати, підкреслив промовець, що 
наша країна зустріне свій півстолітній ювілей як нови
ми трудовими перемогами, так і новими заходами по 
підвищенню життєвого рівня нашого радянського наро
ду, який безумовно заслужив це своєю героїчною бо
ротьбою за справу Жовтня, своєю натхненною працею 
в ім’я комунізму. Л. І.. Брежнєв відзначив, що активно 
готується до ювілею творча інтелігенція.

Створення нової, справді народної культури — одно 
з найважливіших досягнень соціалізму. Радянське мис
тецтво глибоко інтернаціональне своїм духом, багато
національне формою. Скарбницю нашої культури ство
рено на основі творчого взаємозбагачення культур всіх 
народів Радянської країни. Багатонаціональна соціаліс
тична культура нашої Батьківщини дала світові немало 
прекрасних досягнень, які залишаться в пам'яті народів 
на віки.

Міжнародне значення нашого Жовтня, нерозривний 
зв’язок нашої революції, нашого комуністичного будів
ництва з розвитком світової системи соціалізму в ціло
му, з визвольною боротьбою наших братів по класу в 
усьому світі — все це особливо ясно відчувається на
передодні великого ювілею. Хіба не про це свідчать 
прийняті братніми партіями більшості соціалістичних 
країн і багатьох країн капіталу спеціальні рішення про 
підготовку до масової, урочистої зустрічі 50-річчя пер
шої переможної соціалістичної революції на землі.

Наш народ єдиний і монолітний, самовідданою пра
цею він зміцнює могутність нашої країни. Саме тому 
нам не страшні ніякі погрози і ніякі провокації. В 
патріотичних ділах і помислах народу партія черпає но
ві сили і впевненість в успішному розв’язанні завдань, 
які стоять перед нашою Батьківщиною.

Далі в своїй промові Л. 1. Брежнєв спинився на питан
нях міжнародного становища і зовнішньої політики 
СРСР. Позиції Радянського Союзу і братніх соціалістич
них країн на міжнародній арені, заявив він, міцні, і во
ни продовжують зміцнюватись. Неухильно зростає 
вплив соціалістичних країн на хід світових подій. Обста
новка в світі, як ви знаєте, далеко не проста. Зростан
ня напруженості, викликане активізацією сил імперіа
лістичної агресії і реакції, вимагає від Радянського 
Союзу і братніх соціалістичних країн особливої уваги 
до питань міжнародної політики.

Важливою віхою щодо цього був грудневий Пленум 
ЦК КПРС 1966 року. Центральний Комітет партії уваж
но проаналізував обстановку, яка склалась у світі, і на 
цій основі намітив чергові завдання нашої зовнішньої 
політики та діяльності а міжнародному комуністично
му русі.

В Європі за останні роки явно посилився потяг біль
шості країн до розрядки напруженості, до налагоджен
ня мирних добросусідських відносин один з одним. 
Зростає розуміння того, що Європа може і повинна 
розв язати проблему своєї безпеки власними силами.

Впевнені і послідовні зусилля соціалістичних держав 
на європейській арені дають відчутні результати. Тепер, 
можна сказати, жодна західноєвропейська держава не 
поділяє реваншистських вимог правлячих кіл ФРН про 
перекройку післявоєнних кордонів у Європі.

Ми, комуністи, вважаємо, що для гарантування євро-
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пейської безпеки недосить 
самих добрих побажань, 
закликів до співробітни
цтва і навіть готовності роз
вивати таке співробітництво

між соціалістичними і капіталістичними країнами Європи 
відповідно до принципів мирного співіснування. Та
кою ж необхідною є активна, непримиренна, наполег
лива боротьба проти всього, що створює загрозу миро
ві в Європі. ( . _

Головною перешкодою на шляху до розв язання цієї 
найважливішої проблеми є агресивна політика західно
німецького імперіалізму, політика ФРН.

Ми, зрозуміло, далекі від того, щоб механічно, так би 
мовити, за інерцією перенести на кабінет Кізінгера те 
ставлення, яке склалось у нас до попереднього уряду 
ФРН. Але ніхто не може чекати від радянських людей, 
що вони будуть судити про політику нового уряду ФРН 
тільки за його словами. Поки що практичні дії уряду 
ФРН, на жаль, ясно показують, що реальних змін у по
літичному курсі Бонна немає. Будь-який свій зовнішньо
політичний акт уряд ФРН намагається використати для 
підтвердження своїх абсурдних домагань права висту
пати від імені всіх німців. Вже самі ці домагання — до
статнє свідчення агресивної суті політики Західної Ні
меччини. Виступати з таких позицій — значить робити 
замах на суверенні права другої німецької держави — 
Німецької Демократичної Республіки, намагатися пере
креслити докорінні соціально-політичні зміни, які ста
лися за післявоєнні роки в Європі.

Тим, хто визначає сьогодні зовнішньополітичний курс 
ФРН, ми хотіли б прямо сказати — якщо ви хочете за
воювати довір’я європейських народів, якщо ви на ділі 
прагнете до того, щоб забезпечити мирне майбутнє 
своєї країни, — облиште ілюзії, ніби ви можете говори
ти від імені всього німецького народу, визнайте стано
вище, яке реально склалося в Європі, і в тому числі 
факт існування двох німецьких держав, і 
значно відмовтесь від претензій на доступ 
зброї.

ясно і недво- 
до ядерної

Наша партія надає великого значення виробленню
— ------- ——.......................... ... міжнародній

погод-
спільного курсу соціалістичних країн на 
арені і високо цінить єдність дій у здійсненні 
женої лінії. Тепер комуністичні партії країн Європи по
чали роботу по підготовці наради європейських компар
тій, присвяченої питанням боротьби за гарантування ми
ру та безпеки народів Європи. І в цій роботі КПРС бере 
активну участь.

ЦК КПРС і Радянський уряд і далі робитимуть усе для 
того, щоб відносини Радянського Союзу з братніми со
ціалістичними країнами, пройняті духом революційної 
солідарності і взаємною глибокою повагою, наповнюва
лись все більш живим і багатим змістом.

Особливу увагу, продовжував Л. І. Брежнєв, як і ра
ніше, привертає до себе становище у Південно-Східній 
Азії, де американські імперіалісти ведуть злочинну вій
ну проти волелюбного народу В’єтнаму. Тепер навіть 
найбільш легковірним людям стало ясно, що правлячі 
кола США обманювали народи світу і народ своєї краї
ни, коли заявляли про своє прагнення до мирного вре
гулювання у В’єтнамі. Мішура миролюбних фраз, якими 
керівники США намагалися, було, вводити в оману наїв
них людей, розсипалася. Звіряче обличчя імперіалістич
ного агресора постало тепер перед очима народів в 
усій своїй непривабливості. Гнів і обурення викликають 
в усьому світі ганебні дії інтервентів у В’єтнамі.

Шириться і міцніє міжнародна підтримка справедли
вої справи в'єтнамського народу. Радянський Союз та 
інші країни соціалізму на ділі виявляють свою солідар
ність з Демократичною Республікою В’єтнам, з в’єтнам
ським народом, який бореться, подаючи їм всебічну 
допомогу в їх боротьбі проти американської агресії. Ця 
лінія нашої партії і нашого уряду чітко визначена XXIII 
з їздом КПРС, схвалена всім радянським народом. Во
на виражає нашу вірність справі соціалістичного ін
тернаціоналізму, революційній солідарності, і цієї лінії 
ми будемо додержуватися неухильно.

Спиняючись далі на розвитку політичних подій у Ки
таї, Л. І. Брежнєв сказав, що ці події, які почалися під 
прапором «культурної революції», були породжені гли
бокою кризою партійного і державного керівництва 
Мао Цзе-дуна і його групи. Тепер уже всьому світові 
ясно, що легенда про «пролетарську культурну револю
цію» — це лише незграбне маскування чужої марксиз- 
му-ленінізму політики, здійснюваної Мао Цзе-дуном.

Оголошене Мао Цзе-дуном «захоплення влади» зу
стрічає в багатьох місцях рішучу відсіч населення і не 
рідко супроводиться кривавими сутичками.

Яким буде дальший розвиток подій у Китаї, — пока
же майбутнє. Можна, однак, напевно сказати, що події 
останнього півріччя, розв’язані групою Мао Цзе-дуна,— 
це велика національна трагедія для китайського народу, 
для китайської компартії, яким ми всією душею спів
чуваємо.

Крім того, ексцеси, запалювані групою Мао Цзе-дуна, 
як відомо, прямо скеровані проти нашої партії, нашого 
народу, нашої Радянської держави. Зрозуміло, ЦК 

1 Радянський уряд не можуть обминати провока
цій і погроз нинішнього китайського керівництва. Вони 
робили і далі робитимуть усе необхідне, щоб захистити 
законні державні інтереси нашої країни, інтереси ра
дянського народу.

З антирадянського курсу групи Мао Цзе-дуна робить 
свої висновки і світовий комуністичний рух. Ізоляція пе
кінських розкольників ще більше посилилась.

Ніхто в Радянському Союзі, зрозуміло, не ставить

МЕТАЛЕВИЙ БРУХТ—МАРТЕНАМ 

ІІС ТІЛЬКИ ІіедІЛЬШВКИ
Розмова на зборах була корот

кою.
— Збирання металолому — це 

не тільки недільники, а н хазяй
ське око кожного комсомольця на 
своєму робочому місці, — сказала 
тоді комсорг заводу Надія Ьур- 
мистрова.

Хлопці й дівчата розуміли 
дю. Адже вже не перший рік

На- 
вони 

ведуть похід за економію матері
алів. Збір металолому став ще од
нією ланкою цього походу.

Майже щотижня збиралася мо
лодь на недільники. Або ж під час 
Обідньої перерви то один, то дру-

знак різності між групою Мао Цзе-дуна і КИтай- , 
народом. Радянські люди даватимуть рішучу е!дсц*м | 
ликодержавній, антирадянській політиці, щ0 и ~-сН’ 
дить ця група, політиці, яка не має нічого спільного 
марксизмом-ленінізмом. Але ми хочемо водночас . 
раз підкреслити, що наша партія не веде і не еестцмв 
боротьби ні проти китайського народу, ні прОти 
партії Китаю. Ми віримо, що китайські комуністи, 
ганський народ знайдуть в собі сили для того, щ0£ ’ 
вернути Китай на шлях дружби і співробітництва 3 ре. 
дянським Союзом, іншими соціалістичними країна.,,и 
як цього вимагають інтереси соціалізму і міжнародні 
солідарності трудящих._

Високий міжнародний авторитет гадянської дер*а. 
ви — це заслуга нашого народу, який своєю катхнен- 
ною працею примножує могутність і обороноздатні^ 
нашої Батьківщини і створює міцну основу для плоде, 
творної діяльності Радянського Союзу на міжнародній 
арені. Це — заслуга нашої Комуністичної партії, яиа 
впевнено веде радянський народ по шляху _будіВНк. 
цтва комунізму, високо тримаючи священний прапор 
Жовтня, прапор Леніна.

Дозвольте, товариші, висловити впевненість, що Вс, 
радянські люди з піднесенням віддадуть свої голоси 
за справді народну програму, з якою партія виступає 
на виборах. Вся політика нашої ленінської партії прой
нята піклуванням про інтереси народу, про благо наро
ду. Голосуючи за кандидатів блоку комуністів і безпар
тійних, радянські люди голосуватимуть за зміцнення 
економічної і оборонної могутності соціалістичної Бать
ківщини, за зростання народного добробуту, культури 
народу, за міцний мир в усьому світі.

Промова Л. І. Брежнєва була вислухана з великою 
увагою і не раз переривалася оплесками.

(ТАРС).
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О БУЛО справжнє свято. Б|. 
ля клубу гримів духовий бр 
кестр, звеселілі добриу Яї, 
строєм хлопці і дівчата круж» 
ляли у вихорі ПЛОМІНКОГО Т6К* 
цю. Нараз стишилася музпий, 
почувся голос:

— Ласкаво запрошуємо до клубу!
Сиділи на густо розставлених стільцях 

прикрашеної сцени, раз у раз позираюш 
у переповнений зал. Потім директор 
школи Надія Євгенівна Мішина вручил^ 
атестати зрілості, заступник голови^ 
правління колгоспу Микола Микитович 
Загоруйко — призначення на роботу в 
колгосп.

Серед випускників був і Леонід Гара« 
ній. Хлопець, як і всі його однокласника, 
можливо, лише дещо мовчазніший за ін
ших, вдумливий... От і зараз пригадався 
Леоніду обласний зліт школярів-вяроб* 
пнчників, виступ землячки Раї Глядеш« 
кіної. Тоді Рая закликала всіх присутніх 
на зльоті йти працювати в рідні колгос
пи на ферми, трактористами, шоферами..«

Цього ж дня в школі було вручено 
випускникам посвідки про набуту квалі
фікацію.

— А тепер — до річки! Там і ранок 
стрічати будемо.

... їх було двадцять один. Щоранку 
стрічалися вони в Кетрнсанівській серед
ній школі, сідали за парти, слухали вчи
телів. А коли підоспіла пора виходу У 
широкий світ — до школи почали наві- 
дуватися незнайомі люди.

— Подивіться, — говорили приїжд
жі, — яке гарне ваше село, а який степ 
розкинувся довкола?..

Одним словом, весь клас вирішив аз* 
лишитися в колгоспі. Правда, ця агл*' 
ція старших товаришів мала досить к* 
верховий характер, по-справжньому г.- 
вкорінилася в цнотливих душах юнг*’3 
і дівчат. Та й закономірно. Бо зерне, 
скільки його не поливай, ніколи пе зійде 
ТІЄЇ Ж ГОДИНИ, КОЛИ ВИСІЯВ ЙОГО в ЗЄМЛЮ;

Поодннці, групами потяглися копнем* 
десятикласники до автобусної зупинки-

— їхав і я, — говорить Леонід Гарй* 
ній. — За вікном пробігали степи Боо* 
рниеччини, а в грудях клубкувався по
таємний біль. їхав тому, що всі їхали... 
Може, якраз через те й провалився на 
вступних екзаменах до інституту.

... Переді мною — брат Леоніда. 
силь Гаранін. Він — секретар 
мольської організації колгоспу. Стрим а- 
ний у словах, Василь розповідає про 
життя молоді, ділиться наболілим. Заго
ворили й про брата.

(Закінчення на 3-й стор)- д

гий принесе до загальної купи 
які-небудь відходи.

Комсомольці Віра Костенко, Ва- 
лентина Лензар та Валентина 
Тимченко очолили цей похід. А ко
ли підрахували, то виявилося, що 
за останні кілька місяців завод 
імені Кірова здав 44 тонни 360 кі
лограмів металевого брухту.

М. КАЛЮЖНИМ.
м. Кіровоград.,



(Закінчення. Початок на 2-й стор.),
— Справді, з того випуску майже ніх

то не працює в колгоспі, — бідкається 
:і Гаранін-старшнй.

Майже ніхто...
Було б дивним задавати запитання* 

| чому? Бо вже давно е сформульована 
традиційна відповідь, коли йдеться про 
плин молоді з села до міста. Вона вира
жена двома словами: відстає культура. 
Чиж можна . цю формулу віднести до 
колгоспу імені 40-річчя Жовтня Бобри- 

• иецького району?
Артіль немала, економічно міцна. В 

(кожному. населеному пункті збудовано 
клубне бібліотеки. Працюють спортивні 
секції з волейбола, настільного тенісу. 

« Двічі, а іноді й тричі на тиждень є змо- 
\ га переглядати нові кінофільми...

І все ж Леонід Гаранін, повернувшись 
з роботи, скаржиться:

І
.— Сонце он як високо на небі, а мені 
нікуди подітися. Просто не знаю, як 
провести дозвілля.

Леонід має рацію. У жоден з п’яти 
клубів і не потикайся взимку без кожу
ха. Холодно, хоч собак ганяй. Волей- 

больна секція працює 
лише влітку, тенісна — 
теж.

— А що ти зробиш?— 
виправдовується Василь 
Гаранін. — Немає примі
щення.

Починаємо спереча
тися з комсомольським

ватажком. Доводимо разом з Лео
нідом, що можна було б спільними сила
ми молоді спорудити бодай примітивний 
(на перший випадок) спортивний зал.

А коли приходить літо? Воно теж не 
приносить повного задоволення молоді 
для культурного відпочинку. Хоч би з 
таких причин. У колгоспі не всі завідую
чі клубами відповідають своєму призна
ченню. Лише в Кетрисанівці Григорій 
Безверхий має спеціальну освіту, а в 
Отрадній Долині та Світанку клубами 
завідують люди «за сумісництвом».

В колгоспі більше трьох тисяч жите
лів. Молоді ж — крім школярів — і в 
сотню не вбереш. З випусків Кетрисанів- 
ської середньої школи за останні два 
роки лише одиниці залишилися працюва
ти в селі. Інші — роз’їхалися. Звичайно, 
ніхто не закине докір Аллі Демченко чи 
Ларисі Суржавській, які стали студент
ками Київського інституту народного 
господарства.

Але хочеться поговорити про інше. 
Школа давала випускникам кваліфіка
цію. Щоліта учні проходили виробничу 
практику: хлопці працювали причіплю- 

вачамн на тракторах, дівчата — лопа
тили зерно па токах. Щодо перших — 
практика закономірна. Адже юнаки го
тувалися отримати посвідки тракторис
тів, шоферів. Щодо дівчат...

Школа по-справжньому не правила 
випускницям любові до тієї чи іншої 
сільської професії. Крім того (це стосу
ється не лише Кетрисанівської середньої 
школи), учні на протязі багатьох років 
вбирають у себе чудодійні вітри роман
тики, спрагу гарячого вітру, ждуть ши
роких обіймів життєвих доріг. Вчителі 
так і стверджують: вас чекає прекрасний 
світі І майже ніколи не наголошується 
на суворості, па складності, які виника
ють в житті. Тоді й виходить: юнак чи 
дівчина, зіткнувшись з «трудною роман
тикою», називає її ледве не пеклом та й 
кидається в інший бік, в пошуках тієї 
романтики, яку напророчили в школі.

Наші закони не перечать обиранню 
життєвого шляху за власним бажанням. 
Колгоспник може стати робітником, 
службовець — колгоспником і навпаки. 
Але є ще неписані закони: тяжіння до 
землі, любов до материнського серця, 
пезабутність вперше протоптаних сте
жок. І лише той, хто плетивом міцного 
коріння зростається з колективом, кого 
виколисала на своїх руках не окрема сі
мейка, а здорова сім’я — залишається 
вірним колективу.

В колгоспах нашої області є чудові 
приклади справжнього батьківського 
піклування керівників за молодь. Бу
дуються музичні школи, купуються ав

тобуси для поїздки в театри, філармо
нії, а для учнів — безкоштовне харчу
вання, шкільна форма. ІІа перший пог
ляд, це деталі, але вони складають ве
лике ціле.

Є її такі «дрібнички», про які аж ніяк 
не можна змовчати. Заходимо в Кстри- 
санівський сільмаг № 1. Цікавимося гар
ними і в той же час недорогими костю
мами, взуттям, спортивним інвентарем, 
дитячим одягом...

— Немає, — сумно відповідає прода
вець Н. Кідрук.

Про тканини для весільного одягу не 
може бути й мови. Зате на прилавках 
лежать цілі сувої штапелю з старомод
ними малюнками. А в магазині поруч — 
великий запит на посуд, умивальники, 
чайники... Та**Тх немає.

... Леонід Гаранін працює в колгоспі 
трактористом. Навчається на заочному 
відділенні Київської сільськогосподар
ської академії. Залишився в рідному се
лі і його однокласник Леонід Туменко. 
Трудиться хлопець па фермі.

Гаранін і Туменко... Двоє з цілого 
класу! Де ж зараз Тамара Семиненко, 
Валентина Піскун, Володимир Захаров?.. 
Таке запитання ставлять односельчани 
комсомольському комітетові, вам, Люся 
Юдова, Світлана Пижова, Василь Ко
ник.

В. ЮР’ЄВ, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Кетрисанівка,
Бобринецького району.

„У ПОШУКАХ ГРИ“
Так називався спектакль, який інтернатівці 4 

класу їй коли № 1 поставили для своїх гостей — уч
нів двадцять п'ятої школи.

На сцені один за одним з'являлися казково одяг
нені малюкиг Толя Остапенко в ролі Спритності, 
Аня Червона, яка грала Іринку-Сміиіинку, Вправ
ність демонструвала Люда Кисельова, а самою Грою 
була Лариса Кучеренко.

В спектаклі взяли участь і глядачі. На виклик 
Вправності чи Спритності на сцену виходили вправ
ні і спритні, а найвеселііиих викликала І ринка-Смі- 

І шинка.
Від дуиіі сміялися гості і з старих знайомих — 

Пестуна, Зіваки, бабусі Дрімоти, Старика-Нудьгови- 
ка та Опудала Опудаловича.

С. ЗАДОРОЖНЯ.
м. Кіровоград.

ШШЦЕНТРАЛЬНИЙ орган
Чехословацької спіл
ки молоді газета 

«Млада фронта» опуб
лікувала нещодавно ці
каву міжнародну анкету. 
Її названо «П’ять на 
п’ять» — на п’ять запи
тань відповідали пред
ставники молодого по
коління п’яти країн: Ра
дянського Союзу, Поль
щі, Югославії, Італії, 
ФРН. Анкета прохала 
молодь замислитися над 
змістом життя, вислови
ти думки про те, що в 
оточуючому світі вона 
вважає невірним, як ди
виться на дружбу і влас
ні перспективи в житті.

Звичайно, по цих відповідях 
«Млада фронта* не збирається 
робити категоричних І широ
ких висновків, І все ж цю ан
кету можна вважати певним 
показником поглядів І на
строїв молодих людей.

— Чи міг би ти по
жертвувати спокійним 
життям, добрим заробіт
ком, — запитувала газе-

та, — заради допомоги 
ближньому, для участі в 
борні проти війни чи 
проти ворога? А, може, 
ти гадаєш, що таке са- 
мопожертвуван н я да
ремне?

Абсолютна більшість відпо
відей прозвучала так, як цьо
го було ч слід чекати від 
розумно* мислячої . молоді. 
19-літній шахтар Клаус Штенн- 
манн Із ФРН написав: «Я сід- 
даа би перевагу спокійному 
життю, але якраз цього ждуть 
від мене ті, з уряду. Якщо ми 
будемо СПОКІЙНІ, то в один 
прекрасний день може вияви
тися, що вже пізно!* Цей мо
лодий німець не хоче мати 
НІЧОГО спільного з війною, 
про яну мріють західнонімець
кі реваншисти, його триво
жать їх мілітаристські наміри.

18-літньому студенту 
Рейнгарду Веддеру із 
ФРН не подобається, що 
уряд його країни не 
прагне до ліквідації на
пруженості в Європі. А 
ось його співвітчизниця 
17-річна продавщиця Ері- 
ка Люденс не має ба
жання «думати про полі
тику, бо ті, що в уряді,

все одно роблять, що 
хочуть».

Тисячі представників про
гресивної молоді не схильні 
до подібної пасивності. Серед 
них І 20-літній учасник анке
ти, листоноша Маріо ДженнаТ 
з Італії. «Спокійне життя без 
труднощів, — написав він, — 
напевно, може задовольнити 
лише людину похилого віку, 
• я, якби міг, то відправився б 
добровільно у В’єтнам, боро
тися з агресорами». Італій
ський студент Джорджо Сон- 
тіні «охоче пожертвував би 
кожним привілеєм у ЖИТТІ й 
роботі для досягнення свобо
ди в усьому СВІТІ*.

З відповідей на анкету 
газети «Млада фронта» 
ясно, що ідеї миру, без
пеки народів, свободи і 
звільнення, прогресу ак
туальні серед молоді. 
26-річний радянський ін
женер Іван Кравченко 
відповів: «Я проти війни, 
хоч вона і віддалена від 
нас на дві тисячі кіло
метрів. Не можна не ду

мати про долі далеких 
друзів».

Цікавість до життя в широ
кому розумінні проявилося, 
наприклад, у відповіді 16-піт- 
нього польського ремісника 
Марена Новаковського. ОІн 
стурбований «хворобою XX ві
ку» — вирубкою лісів, от
руєнням річок, винищенням 
звірів.

Що Ж іще не ДО душі 
молодим людям в ото
чуючому світі? Кар’єризм 
(20-річній праців ниці 
банку італійці Карлі Фо- 
ресті), міщанство (20-річ
ній студентці Дарже 
Божкевич із Югославії), 
формалізм (20-літньому 
радянському інжене
ру Євгену Стивову).,.

Так, молоде покоління 
планети думає про май
бутнє людства, про люд
ське щастя.

Мирослав 
ЛУКАВСЬКИЙ, 
чехословацький 

журналіст.

д
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РИНИТЬ в кімнаті трепетно-ніжна ме
лодія. Аж ненароком буревій стрі
пує крилами — акорди тривоги і звитя
ги. Дівчата, залишивши свої справи, піді
йшли до гучномовця.

— «Апасіоната», — прошепотіла роз
хвильована Фрося Безкоровайна.

І знову стихає буревій. І знову ніжні звуки сві
тання наповнюють кімнату заводського гурто
житку.

Фрося, молода робітниця з рафінадного цеху:
— Бетховен... Хочете, дівчата, розповім сьогод

ні про нього багато-багато?..
Фрося Безкоровайна вечорами відвідує музич

ну школу. Без музики не уявляє собі життя. І, 
розповідаючи після передачі своїм подругам про 
геніального композитора, робітниця знову була 
з приємним хвилюванням.

Взявши баян, вона поспішила в школу.
Просторі й світлі кімнати робітничого гурто

житку цукрозаводу. Скромно, але зі смаком при

і
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Гуртожиток—твій рідкий дім

ТЕПЛІНЬ...
■ч
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браний кожен куточок. На стінах—репродукції 
картин відомих майстрів пензля. На столах —— 
книги. І етажерки теж закладені томиками поезій 
С. Маршака, П. Тичини, творами М. Горького.

__ Якщо не йдемо колективно й кінотеатр, — 
мовить Катя Ротар, — беремося за книги.

Над одним з ліжок вишиванка.
— Куплена? — запитую.
__Що ви! — це Катя Кравченко. — Сама отаке 

вималювала. .
Кімната, де живуть хлопці. Микола Лисенко 

збирається на концерт. А за столом хлопці влаш
тували шаховий турнір.

Вбігає Петро Луценко:
__ Друзі, по телебаченню вистава кіровоград- 

ців Потім — ковзани. Пішли в червоний куток!
Переглянули телевиставу, репортаж пре« бо

ротьбу спортсменів. А потім ватажок заводських 
^мсомольців Микола Плотников ^Ропонуввв 
послухати бесіду про смаки і уподобання моло 
ДОЇ ЛЮДИНИ. . р...Надвечір’я лине над Олександрівною. В гур 
тожиток повернулися з заводського цехУ 
дівчата. А Катя Ротар схилилася над „кни£°^* ? 
скоро треба йти в школу робітничої 
її подруги подались на кухню — на газов'” П™ТЛ 
готують вечерю, а потім — у клуб на репет ц 

ДРа.ВжеРпіз’ня година. Цукровики повертаютьсяі із 
заводського клубу в свій гуртожиток. їх тут чекає 
затишна і тепла кімната, трепетно-ніжна «АпоС 
ната» Бетховена... м ШЕВЧУК,

спецкор «Молодого комунара».
Олєнсавдрівський район.

— Дайте пройти пресі! — чемно попрохав 
черговий. Але ні червона пов’язка, ні навіть 
лікті хлопчини ио допомогли бодай на якусь 
чверть кроку протиснутися ближче до одвір
ка. Лише тоді, коли хлопчина покликав на 
допомогу Інших чортових І ті подали руки, 
мене втягли у двері Палацу.

І я, чесно кажучи, не шкодував за рідними 
своїми гудзиками, які довелося залишити бі
ля входу між гарячих болільників. Одна 
справа дивитися телевізор, на екрані якого 
змагаються у гостротах столичні студенти, Ін
ша — спостерігати, як «чубляться» свої, Кі
ровограду. Саме такс ж почуття заволоділо 
молоддю, яка минулої середи буквально 
штурмом брала вхід у Палац культури Імені 
Жовтня, до змагалися вссепі І винахідливі з 
Агрегатного І спеціального конструкторського 
бюро «Червоної зірки».

Все було поставлено досить солідно. Появу 
жюрі зустрів шалений шквал оплесків. Бо- 
лількики-червонозоріоці припасли десяти
метрові лозунги — певне, не рятівний, а під
бадьорливий " “ 
дом команд 
жюрі мало 
5 балами.

Традиційннй розиграш «ор
лом» І «орешкою» — І черво- 
нозорівській команді треба

засіб. Почалося змагання вихо
не сцену, який
право оцінити в-™»

починати першій. ОзброснІ до 
зубів предметами, які мали до
помагати кмітливості та гост
рому слову, чероонозорівці 
виходять на сцену.

Ось уже І перший раху
нок — 5:4 на користь Агрегат
ного. Тх привітання вийшло 
більш дотепним, бойовитішим. 
Потім розминка зустрічними 
запитаннями. Рахунок — 8:6. 
А потім команди одержали 
аж по нулю: представники їх 
не могли скласти привітання 
дівчатам І жінкам, не вико
риставши слів «дорогі*, «лю
бі», «поздоровляєм» (за умо
вою). Як ти їх не назвеш, на
ших жінок, та ще □ день свя
та 8 Березня, дорогими, лю
бими!..

Вирватися вперед червоно- 
зорівцям допомагають бо
лільники. Але агрогатників 
рятус пісня...

Цього вечора в залі Палацу

Клянуться агрегатники
ФОТО А. ДРЯБЕНКЛ.

ЛЬТЕ
ЗАСМІЯТИСЯ...»

Про зустріч команд КВВ—------- —-—
не було байдужих. Молоді кіровоградці 
люблять дотепне слово, видумку, дуже чують 
фальш, як І вдалий тонкий підтекст.

Чи повністю вдалася зустріч команд НОВІ 
Перш за все щодо сценарію. Не варто було, 
мабуть, включати до нього II—20-хвилинно 
демонстрування мультиплікаційних фільмів, з 
тим, щоб на цьому матеріалі виявити кмітли
вість команд. Воно відволікало увагу боліль
ників, збивало певний настрій, розхолоджу
вало змагання. В програмі зустрічей малось 
чимало дужо легких завдань. Автори сцена
рію недооцінили можливостей команд, запи
ти залу, який явно но збирався просити: 
«Дозвольте засміятися...»

СУД буе авторитетним. За столом жюрі — 
заслужена артистка УРСР Л. ТІмош, режисер 
театру Імені М. Л. Кропивницького М. Любен- 
ко, Інженер Кіровоградського філіалу ЦТКБ 
В. Малюченков та Інші. А от судійство мог
ло бути кращим. Слабо коментувалося вико
нання завдань, мало обгрунтовувалися очки. 
Про деякі завдання — зовсім ні слова. Су-

дійство повинно підтримувати вогонь змаган
ня. Більш об’ємної підсумкової харокте* 
ристики чекали І команди, І болільники. Агре
гатники краще будували свої відповіді, сцен
ки тощо на місцевому матеріалі. У СКБ вда
ло користувалися бутафорією...

Народилася на зустрічі пісня про Кірово
град. Вона І виявила переможця. Ним етап« 
команда агрегатників, яка о особі червонозо- 
рівців мала гідного суперника.

Зустріч що раз підказала, що слід створи
ти міський штаб КВВ, змпгоння веселих І ви
нахідливих зробити масовим. Воно захоплює 
молодь.

О. ЮНГА.
м, Кіровоград.

«МОЛ ОД И й
КОМУНАР»
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ц гірлянда Із калини, що вже не порветься, 
Між народами країни дружба розцвітеться, — 
писав багато літ тому великий співець дружби радянських народів П. Г. Тичина.
Саме чуття єдиної родини I привело в наші степові краї енна гірського сонячного Дагестану, 

батькісщини Сулеймана Стапьського, Гамзата Цадаса, Расула Гамзатова, молодого аварського пое
та Ахмеда Абашилоаа. Більше двох місяців він мандрує по Україні, яка так полюбилася поетові.

Правду кажуть, що світ тісний: нещодавно □ обласному літоб’єднанні відбулася хвилююча зустріч 
Ахмеда Абашилоаа з кіровоградським молодим постом Валсрієм Юр’євим. Обидва вони були учас
никами ІУ всесоюзної наради молодих письменників у 1963 році.

Познайомтеся з поезією Ахмеда Абашилова.

РОВЕСНИК
(Отрывок из поэмы о Лермонтове) 

Цветы, цветы — онп пестреют всюду, 
Они толпой туристов разноцветной 
К седому Машуку, как будто к чуду, 
Взбираются по тропке чуть заметной. 
А если бы сегодня был я весел, 
Друзьям своим сказал бы без печали: 
Смотрите, сколько радости и песен 
Здесь девушки-горянки растеряли. 
Здесь маки — словно пламенные 

губы, 
Ромашки, словно снег зубов 

слепящий, 
Посмотришь — никогда не будешь 

грубым, 
Захочешь нежным стать и 

настоящим...

Но здесь бываю радостным я редко, 
Стою часами глаз не поднимая, 
Белы ромашки, словно кости предков, 
Краснеют маки — кровь их огневая. 
На них и кровь великого ашуга, 
Он на Кавказе, как на пьедестале, 
И ранит мое сердце боль за друга, 
Острен кинжала из певучей стали. 
Я видел, как спускался ты однажды 
Крутой тропой с горскими друзьями. 
Такоіі же непокорный и отважный, 

папахе и в черкеске с газырями, 
слышал, как стихи свои читал ты 
горцах, не вернувшихся из боя, 
саклях, что разрушили солдаты, 
женщинах с печальною судьбою.

В 
я о о о
Тебе деревья руки пожимали, 
Твои стихи скандировало эхо, 
Должно быть, даже горы понимали, 
Какого принимали Человека!

Перевод с аварского В, Кожемякина,

ПОМІРЯЄМОСЬ
силами

СІЛЬ

За кількістю команд І учасників 
особисто-командної першості Уль
яновського району з важкої атле
тики цьогорічні змагання бупи 
рекордними. Сорок шість 
ських спортсменів відстоювали 
честь своїх колективів фізкуль
тури.

Найсильнішими виявилися важ
коатлети з колгоспу Імені Шев
ченка. які й посіли перше місце. 
На другому місці спортсмени 
колгоспу Імені Каяініна, на тре
тьому — команда районного об’єд
нання «Сільгосптехніка».

Зараї збірна команда району 
готується до обласних змагань, 
які відбудуться 18 — 20 березня в 
ДобровеличкізцІ. Спортсмени ра
йону мають серйозний намір I в 
цьому році відстояти звання чем
піонів області.

М. РУДЧЕНКО, 
головний суддя змагань.

ЧИТАЧІ ЗАПИТУЮТЬ, ДЕ ПОДІВСЯ ЧЕП
ЧИК. ПОВІДОМЛЯЄМО: ЧЕПЧИК БУВ У 
ДОВГОСТРОКОВОМУ ВІДРЯДЖЕННІ. А ЦЕ 
ЗАВІТАВ У РЕДАКЦІЮ І РОЗПОВІВ ПРО НОВІ 
СВОЇ НЕПРИЄМНОСТІ Й ДИВОВИЖНІ ПРИГОДИ. 
НАЙСВІЖІША ПРИГОДА — В МОЛОДІЖНОМУ 
КАФЕ «ЮНІСТЬ». ОТЖЕ:

Ярослав Пітнер 
ухиляється 

від прогнозів
Коли ми зустрілись 

Ярославом Пітнером — 
вим тренером 
команди Чехословаччини з 
хокею, настрій у нього був 
відмінний, бо перед 
цим його вихованці бук
вально розгромили збірну 
команду Швеції «Тре Кру- 
нур» в двох матчах — 8:2, 
7:1.

— Скажіть, що нового ви 
відзначили б в світовому 
хокеї?

— Мені здається, перш 
за все, кращу фізичну під
готовку гравців. Першими 
збільшили тренувальне на
вантаження радянські тре
нери. По-моєму, це одна -з 
причин успіхів хокеїстів 
СРСР в останні роки.

Звичайно, краща фізична 
підготовка — не єдина ри
са сучасного хокею. Знач
но збільшився темп, різ
номанітнішою стала такти
ка, техніка володіння 
клюшкою. Хокей став ціка
вішим.

— Скажіть, як команда 
готується до чемпіонату у 
Відні?

— Не можу похвалитись 
ідеальними умовами. Зра
зу після «Турніру століття»

1

М. СМОЛЕНЧУК.

Фото В. ПЕРВЕНцЕВА.Фотовиставка «АПН-66». «Карінс».

верх,

радо-
з 

но- 
збірної

без відпочинку хокеїсти 
продовжували боротьбу в 
своїх клубах на першість. 
4 і 5 лютого відбулись ігри 
із збірною Швеції. Потім 
знову боротьба за очки, і 
тільки після них ми на тиж
день зберемося на трену
вальний збір.

Примірний склад коман
ди поки що такий, як був 
і в Канаді.

— Як ви оцінюєте шанси

ІНТЕРВ’Ю 3 ТРЕНЕРАМИ ЗБІРНОЇ

команд у Відні?
— Я ніколи прогнозами 

не займаюсь. Колись обго
ворювалось п’ять команд, 
потім — чотири, тепер, ду- ди. 
маю, що із славної трійки 
— Канада, СРСР, Чехосло- 
ваччина — кожна має рівні команді 
шанси. Вирішить форма на 
момент гри у Відні. І я, і 
команда робимо все, щоб 
стати чемпіонами світу. Але 
ж тим самим зайняті і на
ші колеги в Канаді і СРСР. 
І взагалі, в кінці березня ви 
одержите відповідь на це 
питання.

Олександр ПЕТРОВ, 
власкор АПН у Празі.

Скромні надії
Сьомий сезон підряд 

збірну Швеції з хокею тре
нує досвідчений Арне 
Стрем Берг, один із світо
вих хокейних авторитетів. 
І хоч протягом цих років в

боротьбі із найсильнішими 
командами світу шведи не 
завжди отримували 
все ж у їх тренера було 
більше причин 
щів, ніж для

для 
прикрощів. 

Команда майже регулярно 
посідала призові місця на 
світових чемпіонатах, а в 
1957 і 1962 роках завойову
вала звання найсильніших у 

світі.
Я зустрівся з тренером 

збірної Швеції і попросив 
дати оцінку складу коман-

в Пра- 
“ У 

деякі 
Торстенс-

також

— Після поїздки 
гу, — сказав він, 

відбулися 
зміни. Хьюгрен, Т 
сон, Сундстрем виведені із 
збірної. їх місця зайняли 
форварди клубу «Седерте- 
ле» Ейлерт Меетя і Стиг- 
Геран Юханссон, а 
нападаючий Роджер Оле
сон.

— Яким буде остаточний 
склад команди, ми поки що 
не знаємо. Справа □ тому, 
що зараз більшість членів 
збірної виступає за свої 
клуби у внутрішньому чем
піонаті.

Незважаючи на поразки 
в останніх міжнародних 
матчах, я сподіваюсь, що 
наша збірна буде підготов
лена до чемпіонату світу 

краще, ніж у минулому ро
ці.

— Привезете ви на чем
піонат які-небудь новини?

— Ні, не привеземо. Ми 
лише постараємось посили
ти нашу збірну.

— Що ви можете сказати 
про сучасний світовий хо
кей?

— Систематичне' трену

вання, особливо велика під
готовка в літній період, 
краща фізична підготовка 
хокеїстів — ось головне.

— Як, на вашу думку, 
розподіляться місця на чем
піонаті світу у Відні?

— Канада, звичайно, при
шле на цей чемпіонат силь
ну команду. Думаю, що во
на небезпечний суперник в 
боротьбі за світову коро
ну. Збірні ЧССР і СРСР — 
теж блискучі знавці хокей
ної майстерності. Що ж до 
нашої збірної, то їй дове
деться їхати у Відень з на
дією на четверте місце і 
постаратися там «ставити 
палки в колеса» фаворитам. 

Олексій ДУМО В, 
власкор АПН у Сток
гольмі.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Інтерв’ю 

із тренерами радянської та 
канадської збірних подамо 
в наступних номерах газе
ти.

ПОНЕДІЛОК, и березня. Перша 
програма. 11,00 — Кіножурнал та 
художній фільм «Шостий раунд»* 
(Кіровоград), 15,55 — Для школя-, 
рів. «Слідами подвигу», Передача 
з Сімферополя, 16,10 — «По му» 
зелх і виставочних залах», (М),
16.40 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Сурмач грае зорю», (М),
17.10 — Телевізійник альманах 
«Подвиг». (М), 17,50 — ТолевістІ, 
(К), 18.20 — Альманах «Карпати», 
Передача із Льоова, 19,20 — «Спі
ває «Чайка», Фільм-концерт, (К),
19.40 — До 50:річчя Великого
Жовтня. «Ювілейний екран», (До 
відкриття VI пленуму правління 
спілки кінематографістів УРСР), 
(К). 20.30 — Толеновини, (М),
21.00 — «Капітан Сова йде по слі
ду», Прем’єра польського телеві
зійного художнього фільму, І се
рія. (М). 21.35 — «КВН-67». Пе
редача з Дніпропетровська,

ВІВТОРОК, 14 березня. Порша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К),
11.10 — Кіножурнал та художній
фільм «Чуже ім’я». (Кіровоград), 
16.50 — Для дошкільників і мо
лодших школярів, «Умілі руки», 
(М), 17.20 — «Вулиця, пішохід, 
автомобіль,,.» (К)< 17,30 — Рішен» 
ня XXIII з’їзду КПРС а дії, «Ро« 
зерви зрошення». (К), 18,00 -«
Толовісті, (К), 18.20 — Слухачам 
початкових політшкіл, Основи по
літичних знань, «Занепад світово
го капіталізму», (М)< 19,00 — До 
50-річчя Великого Жовтня, Ю. Ко
лосников, П, Дарієнко — «Мар« 
сельсза». Спектакль Кишинівсько« 
го російського драматичного то« 
атру їм. А, Чехова, (К)< 21.00 —« 
«Капітан Сова йде по сліду». Пре
м’єра польського телевізійного 
художнього фільму, 2 сорія. (М), 
21.30 — Для молоді. «Найдошоп« 
ший квиток», Підсумки республі« 
канського конкурсу автопосту. (К), 
21.45 — Кіножурнал та художній 
фільм «Чуже ім’я», (Кіровоград),

Чепчик-активістг
4:1

Чепчик поспішав. Одягнув хутенько бі
лу сорочку, в кишеню — блокнот, олі
вець — і підтюпцем до молодіжного ка
фе «Юність», світло якого заклично ва
било до себе.

— Здоровенькі були, — солодко кив
нув до кремезних хлопців і тендітних 
дівчаток, які натовпом стояли біля входу 
і схвильовано чекали чогось незвичайно
го. — А про блокнотики ви не забули? 
На молодіжному «Вогнику» буде чому 
повчитись, буде що записати. І ми ж не 
гірші, теж щось встругнемо.

Забудьки кинулися до крамниць.
— Два блокноти, будь ласка!
— А мені олівець, — гарячкували.
іакої черги за канцелярськими при

ладдями в Кіровограді ще не було ні
коли. Продавці раділи: «Не тільки за 
нейлон люди чубляться».

А спритний Чепчик тим часом зручно 
влаштувався за столиком у кафе. По

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

смакував цукерками, втішився яблуком, 
грамів двісті грушевого напою потягнув 
і посміхнувся сам до себе: «Тепер і я 
промову виголошу, як наші хлопці, пе
ремогу здобували в клубі веселих і ви
нахідливих. Ще й інших навчу...»

І тільки-но ведуча оголосила про відкриття 
«Вогника», у Чепчикових очах застрибали вогни
ки радості: «Весело буде. Зможемо показати 
свій хист до співу, до танців, до жартів...» І Чеп
чик відпустив ремінець, щоб сміялося Вільніше. 
Чорнява дівчина, що сиділа поруч, з презирством 
глянула на свого сусіда в біленькій сорочці. 
аМабуть, останнє яблуко збирається проковтнути. 
Ну, підожди-но, я тобі втру носа, коли почнуться 
Ігри, змагання кмітливих».

Аж тут пісню запропонували. Чепчик 
так натхненно заспівав, що ледь голосо
ві зв’язки не тріснули. Мелодія стихла— 
і в залі стало тоскно, аж моторошно. 
Зиркнув на сусідів — сумують. Сонний 
спокій розвіяв мікрофон, який захрипів, 
як сто чортів у димарі.

—- Техніка підводить, — покосився на 
сусідку. — А чи на вуха тугим став.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,

Чорнява поблажливо подивилися на 
Чепчика:
—Такі звуки й локатор не зможе сприй

няти. Ви, будь ласка, за сценарієм поди
віться, що там...

— Втямив! Місцеві поети з «Бриганти
ни» виступають.

О1 Чепчик обожнював поезію. Навіть 
стільця ближче до Анатолія Шендрика 
підсунув. Очі бачили, що губи в поета 
ворушаться, а от звуків не чути.

— Змовкніть, медузи! — прикрикнув 
Чепчик на своїх колег, які про щось го
лосно розмовляли. — Поезія — МОЯ 
стихія...

Сказав — і знітився. Над залом по
неслась злива музики. Чепчик неначе 
скам’янів. В голові барабанний бій ор
кестра. Танці, танці і хрип мікрофона, 
і танці...

На столі самотньо і осиротіло лежали 
блокнот і олівець.

«Коли ж зможе показати здібності «ожоіі з 
насі» — не терпілось Чепчику. І він щомиті 
підсмикував штани з відпущеним ремінцем, спо
діваючись на сміх. Потім підняв руку, як колись 
у першому класі, але залишився непоміченим. 
«Мабуть, організатори вечора забули про нас»,— 
подумав Чепчик І направився до ведучої.

12—13 березня по області 
та Кіровограду передбачає
ться хмарна погода, місцями 
незначні опади, туман. Ві
тер західний, помірний.

Температура повітря вночі близько 
нуля, вдень від 2 до 7 градусів тепла.

— Дозвольте щось смішне втнути, — 
звернувся. — Або ігри організувати, 
щоб усім було цікаво. Як ото звичайно 
буває на «вогниках».

— О, ні! У нас все за сценарієм. Виси
діть/ а ми вас будемо розважати.

— Ми ж самі активісти. Ми ж теж 
щось уміємо, — закричав Чепчик. — 
Чому ви затискуєте ініціативу своїм сце
нарієм?

Ведуча була невблаганна. І Чепчик зро
зумів її, поспівчував. їй теж не солодко 
посміхатись перед хрипливим мікрофо
ном, коли в запрошених — кислі об
личчя.

І в Чепчика увірвався терпець. Він за
тягнув ремінець, накинув на плечі паль
то — і до виходу.

— Стій, вельмишановний, — го
рою стали хлопці. Вони тикали йому 
блокнот і непідстругані олівці:

— Зараз же здай їх у комісійний ма
газин.

— Бережіть до наступного «Вогника» 
в кафе «Юність», — схитрив Чепчик і 
чкурнув з приміщення через чорний 
хід.

А. ЧЕЧКІН.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
БК 00154. Індекс 61197. Друкарня ім, І. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2. Зам. № 1027. Тираж 37 350.


