
П’ЯТНИЦЯ, 28 КВІТНЯ 1967 р. Ціна 2 коп.Рік видання VIII. • № 51 (751).

О
Кіровограда

ПОДАРУНОК 
З РОЗЛИВУ

Цьому передувала ве
лика, копітка робота і 
школярів, і педагогічно
го колективу. Кожний 
клас готував свої пода
рунки музею. Четвер
тий «В» та четвертий «Б» 
класи виготовили макет 
«Ленін в Розливі». Чи
мало цікавих матеріалів 
надіслали (на наше про
хання) Московський і 
Розливський музеї Іл
ліча. І от всі ці докумен
ти, що розповідають про 
життя і діяльність вож
дя, зайняли місце в най-
кращій кімнаті кірово
градської школи № 11.

Відбулася урочиста лі
нійка всіх школярів, по
чинаючи з малюків у 
піонерських галстуках 
і кінчаючи десятиклас
никами з комсомоль
ськими значками. Шко
лярі дали урочисту клят
ву все життя йти шля
хом вождя.

М. ФЕДОРОВА, 
піонервожата.

РАДІСТЬ ЧЕТВЕРТОЇ
Відкриття ленінської 

кімнати не було сюрпри
зом. Всі знали про це, 
бо всі готувалися. Хто 
подарунки готував, а хто 
оформлював стенди. Ро
бота знайшлась кожно
му, навіть першоклас
никам. Піонерія взялась 
за виготовлення альбо
мів про життя вождя, 
комсомольці робили ма
кети, збирали бібліотеч
ки з творів Леніна.

•Принесли квіти—і ста
ло так затишно і просто, 
як у ленінському кабіне
ті.

На урочисте відкриття 
кімнати-музею зібралась 
майже вся четверта 
восьмирічна школа. На 
почесну варту біля бюс
та і портрета вождя ста
ють піонери і комсо
мольці. Йде урочиста лі
нійка. Після церемоніалу 
всі по черзі заходять у 
дорогий для кожного ку
точок. І екскурсоводи 
знайшлись — восьми
класники Гончаренко, 
Колос, Савченко. Вони 
давали пояснення, до
повнювали розповідями 
стенди.

З вітальним словом 
виступив я і подарував 
музейній кімнаті біб
ліотечку.

Зворушливою була зу
стріч.

А. ЩЕРБА, 
персональний пен
сіонер, член КПРС 
з 1919 року.

І м. Кіровоград.

єднайтеся!

д ХТО ЩЕ

Похорон льотчика-космонавта СРСР 
Володимира Михайловича Комарова

Трагічно обірвалося чудове життя 
славного сина радянського народу, ко
муніста, двічі Героя Радянського Союзу, 
льотчика-космонавта СРСР Володимира 
Михайловича Комарова.

Радянський народ, Комуністична пар
тія, воїни армії, авіації і флоту 26 квіт
ня проводжали в останню путь відваж
ного першопроходця зоряних трас.

Із Центрального Будинку Радянської 
Армії урну з прахом космонавта на гар-' 
матному лафеті було доставлено на 
Красну площу. Тут вона встановлюєть
ся на постамент перед Мавзолеєм В. І. 
Леніна.

На центральній трибуні Мавзолею — 
керівники партії і уряду.

Траурний мітинг відкрив член Політ- 
бюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС 
ЛІ. А. Суслов.

З промовами виступили президент

Академії наук СРСР М. В. Келдиш, слю
сар автозаводу ім. Дихачова Ю. М. Ка- 
растеліп, секретар ММК КПРС В. Я. 
Павлов, льотчик-космонавт Ю. О. Гага- 
рін.

...Мітинг закінчено. Керівники Кому
ністичної партії Радянського Союзу і 
Радянського уряду піднімають урну І 
йдуть до Кремлівської стіни.

Гримить артилерійський салют. М. А. 
Суслов встановлює урну з прахом В. М. 
Комарова в ніші.

Ніша закривається меморіальною дош
кою.

Перед Мавзолеєм чітким строєм про
ходять військові частини, віддаючи ос
танню шану двічі Герою Радянського 
Союзу, відважному дослідникові Всесві
ту, комуністу Володимирові Михайлови
чу Комарову.

(ТАРС).

ВКЛАД У СПРАВУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
З 24 по 26 квітня 1967 

року в Карлових Варах від
бувалась конференція євро
пейських комуністичних і 
робітничих партій в питан
нях безпеки у Європі. В ній 
взяли участь делегації 24 
братніх партій.

У прийнятому конферен
цією комюніке говориться, 
що в результаті вільної і 
широкої дискусії та бра
терського співробітництва 
в дусі інтернаціоналізму, 
якими характеризувалась 
робота конференції, були 
розглянуті європейські
проблеми і заходи, необхід
ні для гарантування безпе
ки у Європі, що має велике 
значення для зміцнення ми
ру в усьому світі.

Конференція прийняла 
заяву, в якій підкреслюєть
ся небезпека, створювана 
змовою американського ім
періалізму і західнонімець

Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знаннями!
Будьте вірними продовжувачами справи Жовтневої революції, актив

ними будівниками нового світу! Бережіть і примножуйте завоювання І 
. старших поколінь!

Хай живе славна радянська молодь! 
_____________________________________________________________________________ (ІЗ Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1967 року).

ЛАУРЕАТИ ЛЕНІНСЬ КИХ ПРЕМІЙ

кого мілітаризму, а також 
значення конкретних ініціа
тив на користь миру, що їх 
диктує обстановка у Євро
пі.

Програма дій, яку міс
тить заява, відкриває перед 
народами реальну перспек
тиву миру, пропонуючи за
мінити воєнні блоки, що 
протистоять один одному, 
системою колективної євро
пейської безпеки, яка б 
грунтувалась на принципах 
мирного співіснування між 
державами з різним соці
альним ладом.

Конференція звернулась 
до всіх миролюбних сил з 
закликом об’єднатись і роз
горнути в кожній країні і 
на всьому континенті широ
кі кампанії, масові дії, спря
мовані на гарантування ко
лективної безпеки в Європі, 
на припинення руйнівної 
гонки озброєнь, на те, щоб 

завдати поразки силам вій
ни.

Учасники конференції пе
реконані, відзначається в 
комюніке, що програма бо
ротьби за колективну євро
пейську безпеку, виробле
на в Карлових Варах, могла 
б стати основою спільних 
дій для всіх комуністичних 
і робітничих партій Європи.

Конференція прийняла 
звернення з закликом 
об’єднати сили, ширше роз
горнути боротьбу на під
тримку в'єтнамського наро
ду. Прийнято також заяву, 
яка засуджує військовий пе
реворот у Греції.

Учасники конференції у 
Карлових Варах глибоко пе
реконані в тому, підкреслю
ється наприкінці комюніке, 
що їх зустріч сприяла зміц
ненню братерських зв’язків 
між комуністичними і ро
бітничими партіями, згурту
ванню миролюбних та анти
імперіалістичних сил в Єв
ропі і в усьому світі.

(ТАРС).

Попереду—знам'янські доярки
Рік ювілейний... Ще недавно ми чекали його при

ходу, намічали, чим його найкраще відзначити, щоб 
п’ятдесяте літо Радянської влади вкарбувалося в 
історію новим витвором роботящих рук. А нині вже 
йдуть і йдуть звістки про успіхи молодих робітників 
і колгоспників на святковій вахті.

Великий загін дівчат і юнаків Кіроооградщини — 
близько 8 тисяч чоловік — трудиться зараз на твс- 
ринницьких фермах колгоспів і радгоспів. Разом зі 
своїми старшими товаришами молоді тваринники бо
рються за те, щоб країна одержала більше м’яса, мо
лока, яєць. Обком комсомолу підбив цими днями 
підсумки змагання між. колективами комсомольсько- 
молодіжних молочно-товарних ферм за перший 
квартал. Переможцем визнано колектив ферми кол
госпу імені Кірова Знам’янського району, де груп- 
комсоргом Галина Дєдушева. Його нагороджено пе
рехідним Червоним прапором обкому ЛКСМУ і гро
шовою премією. В числі тих, хто найкраще почав 
нинішній рік, і колективи молочно-товарних ферм 
колгоспів імені Леніна Новгородківського району 
(групкомсорг Зіна Токар) та імені Котовського Голо- 
ванівського району (групкомсорг Валентина Бобрик).

Успіхи цих колективів — результат добре постав
леної організаторської роботи. Особливо слід від
значити Діяльність Знам’янського міськкому комсо
молу. Тут справді по-комсомольському взялися за 
поліпшення фермських справ, багато уваги приділя
ють організації праці молодих тваринників, культур
ному відпочинкові. З чотирьох молодіжних колекти
вів району три перейшли на двозмінну роботу.

Весна — нелегкий час для тваринників. Але, якщо 
взятися по-справжньому, — немає нездоланних пе
решкод. Це ще і ще раз доводять своєю працею на
ші доярки. Понад тисячу кілограмів молока від ко
рови надоїла, наприклад, Світлана Мельник з ново- 
українського колгоспу «Росія», із перевищенням зав
дань трудяться її колеги Галя Паламарчук і Віра Чай- 
ковська з Гайворонщини, Галя Шевченко з Олександ- 
рівського району.

Для країни важливо не тільки давати більше про
дукції: потрібно, щоб вироблялася вона з як можна 
меншими затратами. Молодий тваринник — застріль
ник боротьби за економію коштів, за механізацію 
виробничих процесів. Йому, освіченому й неспокій
ному, освоювати нову техніку, що йде на ферми, до
биватися, щоб не було в нас недіючих доїльних уста
новок, поламаних кормопереробних машин, зупине
них транспортерів.

В області триває огляд умов праці й культури ви
робництва на комсомольсько-молодіжних фермах. 
Слід домогтися, щоб тваринницьке містечко кол
госпу чи радгоспу стало не просто робочим місцем, 
а притягувало до себе чистотою, порядком, облад
наним будинком, у якому можна з користю відпо
чити.

Цього літа у колективи тваринників увіллється по
повнення випускників середніх шкіл. А що зроблено 
сьогодні, щоб прийняти його як слід! Таке питання 
має поставити собі кожна комсомольська організа
ція колгоспу, комсомольська група кожної ферми.

ТРУДІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА! ВІД
ЗНАЧИМО 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ НОВИМИ 

УСПІХАМИ В БОРОТЬБІ ЗА ДАЛЬШЕ ПІДНЕСЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА!

Дружба радянської молоді 
з молоддю ОАР

КАЇР. Делегація радянської молоді на чолі з 
секретарем ЦК ВЛКСМ А. X. Везіровнм, яка пе
ребувала тут у зв’язку з Тижнем дружби між 
радянською і єгипетською молоддю, вилетіла на 
Батьківщину.

За час десятиденного перебування в ОАР чле
ни молодіжної делегації Радянського Союзу ви
ступили з концертами, брали участь у спортивних 
змаганнях, познайомилися з визначними історич
ними місцями ОАР і життям молоді.

Зліва направо: Мойсеєв і. О.— художній керівник Державного ансамблю народного танцю СРСР; К. А. Караєв — композитор; 
Симонов Р. М. — головний режисер Академічного театру ім^ні Євг.Вахтангова; Светлов М. А. — поет; Пименов Ю. І. — художник.



В КОРИДОРІ багатолюдно. Жарти. 
Сміх. То тут, то там:

— Чули, Вася Кармазін прислав лис
та...

Мені цікаво знати, хто такий Вася Кар
мазін, що він написав. І я йду в комі
тет. Віра Постаюк, заступник секретаря 
комітету комсомолу, запрошуючи сідати, 
показує на єдиний вільний стілець. Са
ме слухають групкомсоргів. Микола Вов
ченко розповідає про справи на першо
му курсі в групі «А» механіків. Група за 
своїм складом сильна, а ходить в серед-

Звання тобі— 
спеціаліст

У
КОМІТЕТ 
1ІЛДІІІІІІОВ 
лист 

ніх. З посередністю комітетники не ми
ряться. Миколі жарко, Микола обіцяє 
підтягнутися. Це значить вчитися, як в 
комсомольській групі Володі Агейкіна. 
Група одна з кращих в технікумі по ус
пішності і по... пісенності. Хлопці цікав
ляться літературою, мистецтвом, займа
ються спортом. Староста цієї групи 
Г. Кошман до вступу в технікум працю
вав трактористом. Про його досягнення 
на трудовій ниві свідчить медаль «За 
трудову доблесть», а відмінні оцінки в 
матрикулі говорять, що росте знаючий 
фахівець.

У технікумі працюють хоровий, драма
тичний, музичний і танцювальний гурт
ки. Чоловічий хор налічує близько 100 
осіб. Молоді механізатори успішно вис
тупили на міському огляді-конкурсі ху
дожньої самодіяльності. Поряд з імена
ми кращих артистів-аматорів П. Жадчен- 
ко, Р. Бардиш, М. Осипенка, І. Бібікова, 
Ф. Василенка можна назвати десятки 
нових імен.

Нещодавно відбувся тематичний вечір 
«Люди серед людей». Викладач техніку
му Микола Миколайович Антипов про
читав лекцію про етичні норми поведін
ки, власне, про те, як бути «Людиною 
серед людей».

— З того часу, як секретарем комітету 
комсомолу Іван Попер'ешняк, — розпові
дає секретар парторганізації П. Р. Полі
щук, — працювати стало набагато лег
ше. В нього є отой вогник організатора, 

до якого тягнуться люди. Попередників 
Поперешияка шукала робота, ГІопереш- 
няк шукає роботу сам. З’явилися нові 
стенди наочної агітації, поповнилися ста
рі, регулярно випускаються стіннівки, 
радіогазета. Поперешняк створив міцне 
ядро активу, що стало його опорою в 
комсомольських буднях. А робить комі
тет багато. Стали традиційними зустрічі 
з героями Вітчизняної війни, кращими 
механізаторами області, передовиками 
виробництва. Під час проходження прак
тики студенти беруть активну участь в 
громадському житті села.

Іван Поперешняк — симпатичний ру
сявий юнак з вольовими рисами облич
чя. Він розповів мені про Василя Карма- 
зіна. Вірніше не розповів, а протягнув 
той самий лист, про який я підслухав. 
Конверт з трикутним штемпелем. Карма
зін просить рекомендацію для вступу в 
партію.

— У нас виріс, — говорить Іван. — 
Дамо. Гідний.

...Листи. Це добре, що в комітет пи
шуть. Листи приємно одержувати. Особ
ливо такі:

«Прошу комітет комсомолу подякува
ти від мого імені Сибірцевій Любі і Ау- 
ліній Лені за ту допомогу, сердечне теп
ло, що одержала від них я, сліпа, одино
ка людина. Короткий час дівчатка жи
ли у мене на квартирі, зараз живуть у 
гуртожитку, але не забувають мене, до
помагають, як рідні діти...

Шпильова Тетяна Костянтинівна, пен
сіонерка».

Коментувати ці рядки було б зайвим. 
А дівчата? Дівчатам ніяково. «Ніби ми 
щось надзвичайне. Так зробив би ко
жен».

Знову йду коридором. В спортзалі по 
баскетбольному щиту лунко стукає м’яч. 
Спартакіада, присвячена 50-річчю Вели
кого Жовтня, у розпалі. Змагання про
ходять з 14 видів спорту. Спорт тут дійс
но масовий. Нині в технікумі близько 
200 чоловік — значкісти ГПО та ГЗБ. 
Іван Скляр, Анатолій Брага, Микола 
Бурда, Іван Ульянцев і десятки інших 
студентів, які нині працюють чи служать 
в армії, з технікумом не поривають 
зв’язків. Викладач фізичного виховання 
Микола Назарович Харитоненко пока
зує листи. Хлопці діляться радощами, 
просять поради, дякують за науку. Ось 
пише рядовий Микола Філіпов: «Добре, 
що ми в технікумі займалися спортом. 
Спортивний гарт набагато полегшує не
легке солдатське життя». Микола про
сить вислати м’яку ракетку, бо «скоро 
змагання з настільного тенісу, а ракет
ки путньої немає». І Микола Назарович 
висилає...

Л. КАПЕЛЮШНИЙ.

м. Кіровоград,
технікум механізації сільського 
господарства.

Ґ
Л *7 СІЧНЯ Новомиргород- 

|,"*ський осередок від
значив п’ять років свого іс
нування. В осередку нара
ховується 40 членів. Ново- 
миргородські комсомольці є 
шефами над сільосередком

«Червоний шлях» ЗО січня 
1925 року вихованець ново- 
миргородської КОМСОМОЛІ!, 
майбутній письменник Єв
ген Поповкін.

Різношерсні банди шарпа
ли багатостраждальну зем-

проходять вечори. Молодь 
Златополя виступає перед 
частинами Червоної Армії, 
що вирушають на бій. Цьо
го ж, двадцятого року, у 
цьому ж таки театрі висту
пає капела Кирила Стецен-

СількорЄвген Поповкін
села Кам’янки. Мається ве
лика юнсекція при спілці 
безвірників, у котрій працю 
проводе комсомол. На ок
раїнах (міста) помічається 
велика тяга серед молоді 
[до комсомолу]... Осередок 
весь прикріплено до пунк
ту для розповсюдження 
свого впливу на допризов
ників. Напередодні шостого 
року свого існування осере
док переглянув свої сили і 
піде ще з більшою енергі
єю вперед, завойовувати 
молодь».

Так писав у окружній єли- 
саветградській газеті

лю України. І саме в цей 
грізний час у вихорі крива
виць народжувався комсо
мольський осередок у Но- 
вомиргороді. Одними з 
перших його членів були 
Шура Левіт, Яша Штейфус, 
Йона Павлущенко, Ганя 
Любоцька, Євген Попов
кін...

Трагічна звістка: вбито 
комсомольського ватажка 
Ваню Стоянова. На його міс
це стає Євген Поповкін. По
тім Євген у Кам’янці, пізні
ше — в Новомиргороді.

У театрі Дінерштейна час
то ставляться концерти,

ка, помічником режисера в 
котрій був славетний поет 
Павло Тичина.

Заклик «всеукраїнського 
старости» Петровського до 
помочі голодному Повол
жю 1921 року — і комсо
мольці Коробчиного, Шпа
кового, Канежа перші від
гукнулися. Збирали хліб у 
фонд голодуючих, давали 
платні концерти.

10 лютого 1926 року чер
каська газета «Радянська 
думка» розповідає про Ра
дянську владу села Листо
падового:

«До складу сільради вві-

ПЕРЕКЛИК
ЧЕРВОНИХ 
ПАСПОРТІВ 
йшов 21 член та 6 кандида
тів: незаможників 20, серед
няків 7. Сільрада має в 
своєму складі одного члена 
КП[б) та шість комсомоль
ців». Це дуже промовиста 
ознака. Комсомол завжди 
був першою опорою партії 
на селі. Про це ж свідчить 
і конференція районної ор
ганізації, що наступного ро
ку зібралась у клубі Капі- 
танівської цукроварні.

...Був то лише світанок 
житя нового, зачин буднів 
громових, і люди небагато 
дбали про фіксування по
дій і явищ. Жили вони пе
редчуттям і творенням но
вого, праця була ознакою 
і умовою побудови суспіль
ства прийдешніх днів. Тож 
для комсомольців шістдеся
тих років незмірно дорога 
оця скупа і проста хроніка 
світання комсомолу.

І. БОЙКО.

ІН рвучко підвівся. І вже 
" не сідав. Ходив зухвало 
по кімнаті й кидав полинові 
слова:

— Добрі почуття у мене 
бувають тільки у свято. Що? 
Не подобається відвертість? 
Тоді я піду.

Але не йшов. Усе кроку
вав з кутка в куток і з ви
кликом продовжував:

— Я — звір. Посадіть ме
не в клітку і відвезіть у зоо
парк.

І з кожним словом все 
нижче нахилялася посивіла 
Олександра Олексіївна. На
раз вона встала, посміхну
лася. Сашко сподівався по
чути окрик, оте набридливе 
«не вихований». Уже й від
повідь підготував. І раптом 
посмішка, а потім:

—- їжакуватий ти і тільки. 
І наговорюєш на себе да
ремне.

Підібрані грубощі немов 
застрягли в горлі хлопця. 
А Новикова вже більш 
владно запрошувала:

— Сідай. Хіба ж стоячи

ЯК 
САІ1ІКО- 
ГРУБІЯН 
САШЕЮ 
СТАВ
краще бесідувати?

Хто ж вона, ця витримана 
жінка? Ще зовсім недавно — 
педагог, а сьогодні — пен
сіонерка, начальник дитячої 
кімнати міліції у місті По
мічній.

Ця кімната почала свою 
роботу у вересні позамину
лого року. То вчитель Олек
сандр Семенович Штанен- 
ко, перейшовши працювати 
в міліцію, запропонував її 
організувати. Його дружи
на Надія Семенівна, нині 
вчителька, а тоді була піо- 
нервожатою в школі № 2,

викладач цієї ж школи Воло
димир Миколайович Тар- 
навський, Олександра Олек
сіївна Новикова, піонерво- 
жата Раїса Долинська були 
першими ентузіастами. По
чинали вчотирьох, а тепер 
їх більше ЗО, громадських 
інспекторів дитячої кімнати. 
Це — і викладачі місцевих 
шкіл, і робітники локомо
тивного депо, і працівники 
вузлового комітету комсо
молу.

На порозі з’явилися учні 
6 «В» класу. Надійна Дя
ченко, помічник командира 
загону «ЮД», доповіла про 
прибуття на чергування. 
Короткий інструктаж — і 
хлопці та дівчата з черво
ними пов'язками розійшли
ся по місту чатувати спокій. 
А Новикова заглибилася у 
папери. Скупі записи жур
налів їй можуть багато роз
повісти. Ось недавній: «Бе
сідувала з матір’ю Саш
ка...»

Та сама зайшла до дитя
чої кімнати.

— Сідайте, розповідай
те, — тактовно зупинила 
потік подяк Олександра 
Олексіївна.

— У сільськогосподар
ському училищі зараз Саш
ко, вчиться на «чотири» і 
«п ять». Змінився дуже. 
Раніше сестру зобижав, а 
тепер, коли б не приїжд
жав, ласощі привозить...

Я навмисне не називаю 
прізвища Сашка. І не тіль
ки тому, щоб не нагадувати 
про помилки, а ще й тому, 
Що не одному йому допо
могла Олександра Олексіїв
на і її МОЛОДІ друзі —— 
працівник вузлового коміте

ту комсомолу Люда Диска- 
ленко, робітник локомотив
ного депо Сергій Демиден
ко, член бюро райкому 
комсомолу, лейтенант мілі
ції Антон Гук та інші.

в. цвях, 
спецкор «Молодого 
комунара».

КІМ: КОМУНІСТИЧНИЙ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ МОЛОДІ

Ідею створення масової орга
нізації молодих пролетарів сві
ту висунув Володимир Ілліч Ле
нін. А ініціативу скликати пер
ший міжнародний юнацький кон
грес взяла на себе Російська

«МОЛ один
КОМУНАР»

ха- г л /-те І \ 1___о і»~.'

Комуністична Спілка Молоді.
Велике було прагнення моло

дих революціонерів до Інтерна
ціональної дружби І пролетар
ської солідарності. Комсомольці 
світу, об’єднані в КІМ, бачили в 
ньому школу боротьби за те, щоб 
настав всесвітній Жовтень, про 
який пристрасно мріяли міль
йони молодих.

Від першого, установчого кон
гресу КІМу, що відбувся в листо
паді 1919 року о Берліні, до 1943 
року ця міжнародна молодіжна 
організація створювала єдиний 
фронт прогресивних юнаків І Дів

чат. КІМ виступав під Ідейним 
керівництвом Комінтерну проти 
війни, що її готували імперіаліс
ти, проти експлуатації, за полі
тичні й економічні права моло
дих робітників, селян, студент
ства. Секції КІМу були створені, 
крім Європи, о Америці й Азії.

КІМ закликав юнацтво до актив
ної участі □ революційних боях 
народів. Наприклад, рух молоді 
за мир до 1939 року охопив усі 
країни, в ньому брало участь 
40 мільйонів юних. КІМ був ви
знаним резервом компартій в бо
ротьбі з фашизмом.

З часом комсомольські орга
нізації в більшості країн нагро
мадили значний досвід. Врахо
вуючи їх ' зміцнілу самостійність, 
виконком КІМу за згодою націо
нальних секцій вирішив у 1943 
році розпустити Комуністичний 
Інтернаціонал Молоді.

КІМ — це юність комуністич
ного молодіжного руху, який сьо
годні, як ніколи, сильний, зрілий, 
боєздатний.

ЛІКНЕП: ЛІКВІДАЦІЯ 
НЕПИСЬМЕННОСТІ

Спеціальним декрсом, прийня
тим о грудні 1919 р<£Ку, була по
чата гігантська робот,а по навчан. 
ню грамоти мільйоні^ пюдей. Ра

да Народних Комісарів постано
вила все населення республіки 
віком від 3 до 50 років, яке не 
вміє читати І писати, зобов’яза
не навчатися грамоти на рідній 
чи російській , мові за бажанням. 

Боротьба з неписьменністю ве
лась за вказівкою Леніна енер
гійними заходами. Незважаючи 
на важкі умови громадянської 
війни, розруху і голод, країна 
не шкодувала коштів на освіту 
народу. При народному Коміса
ріаті освіти було створено спе
ціальний орган — Всеросійську 
надзвичайну комісію по ліквіда
ції неписьменності. Аналогічні ко
місії виникли в губерніях, пові
тах та волостях.

На курси лікнепу йшли ста
рий І малий, йшли сім’ями. Жур

нал «Долой неграмотності.» ои- 
комсоС" Д°,ЧІ На м,еяЦЬ. Партія І 
ли на^'бов К° дНОГо Р°ку посила
ли на боротьбу з неписьменністю 
Д На ™СЯЧ СВОЇ’' ®*йців.
пи ДпяННопи1РИАЦ:,ТИХ Р°ків ШКО- 
існувати осиі„ЬьМЄННИХ Псрестапи 
рол нтгм * ямм оссіченість се- 

"с" “■»-

іарактопп. г за Розмахом І 
неписьменність ГУ «Г ЛІК0ІДУвапн 
игь... сть в загальнодержав-
В°д спчжШТа6'- РоДянськин дос- 
багатьои* -ТЄПС₽ добРУ службу 
своєму ооКзва'НаМ' Щ° В,дста™ « 
ного ТКу З‘за нопоніапь-
танні опУ’ аПС домог«нся в ос- 

. Р°км свободи І незалеж-



ІСТОРІЯ
БІЛОГО
диму

Недавно н вітали учасники другого обласного 
зльоту дівчат-механізаторів. З хвилюванням слуха
ли юнки 60-х років розповідь москвички Софії Олек
сандрівни Петренко про будівництво Магнітки, про 
буремні роки війни. Тоді вона прочитала один із сво
їх віршів. Він, як і вся розповідь, схвилював дівчат. 
Тісним колом оточили вони Софію Олександрівну 
під час перерви, просили прочитати нові поезії.

Розповідь про інженер-полковника у відставці 
С. О. Петренко друкувалася в одному з квітневих 
номерів «Молодого комунара», який ми надіслали 
в Москву,

Цими днями в обком комсомолу надійшла тепла 
відповідь колишньої льотчиці, яка стала великим 
другом кіровоградських степівчанок.

«...Одержала Ваш лист і газети. Велике спасибі. Ду
же рада, що вірші і моє послання дійшли. Я виступа
ла по телебаченню для космонавтів і для Вас. Ви це 
помітили? Що-небудь сказати для вас не змогла, але 
ж ви помітили, як я була одягнена? Це тільки для 
вас...

У мене виникла ідея написати пісню вашим дівча- 
там-механізаторам.

Белый дым, белый дым.
Белый дым от ночного костра,
Хорошо молодым отдыхать во степи до утра.
Наши руки натружены, от штурвала гудят,

\ Приутих после ужина весь девичий отряд.
Белый дым расстилается,
Белый дым, белый дым.
А не скучно ль, красавицы,
Во степи, да одним?
і т. д.

Можливо, по інтонації не підходить? У мене зву
чить ця пісня в умі. Слова і далі є, але вони остаточ
но не склалися. Будуть там і такі рядки:

Белый дым, белый дым,
Мы похожи на прежних девчат
И равненье по ним,
И как их — наши песни звучат.
Мы ведем трактора;
А они самолеты вели
И громили врага,
Черный дым восходил от земли...

Незабаром в редакції жіночого усного журналу 
«Бойова подруга» при Центральному Будинку Радян
ської Армії буде О. Пахмутова. Ми передамо їй ці 
слова і попросимо написати музику для пісні про кі
ровоградських дівчат-механізаторів. А, може, інші 
напишуть, але вона все-таки пише краще.

Напишіть, ви хочете мати таку пісню? І щодо слів 
також напишіть. Можливо, цей «Білий дим» ніяк не 
підходить? Я йшла по весняному полю і бачила вог
нища: палили торішні бур’яни, те, що залишилось на 
стерні. Стелився білий дим, а я думала про вас, і 
зазвучала пісня...

...Бажаю найкращих успіхів вашій області (я тепер 
«болільник» її трудової, спортивної і культурної ді
яльності).

Самого найкращого...
З любов’ю і повагою

Софія Петренко».

Нижче друкуємо надіслані 
С. Петренко поезії.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
В нашем доме живет одинокий старик.
И тарелка, и ложка одна у него в обиходе, 
Да рубашка лежит в старомодном комоде. 
Не богат его скарб, не велик.
Много лет бережет он у сердца конвеэт. 
Треугольник со штемпелем почты военной, 
Приносившей тогда в каждый дом неизменно 
Боль утраты иль радости свет.
Он запомнил давно наизусть все слова, 
Даже буквы и знакй. На куцем листочке 
Все бегут и бегут торопливые строчки 
И за мыслью живой успевают едва. 
И живет одинокий старик не один.
С ним размеренным шагом, чуть свет, на 

работу, 
Разделяя надежды его и заботы, 
Неразлучно идет невернувшийся сын.

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ
Леса далекие. Снега и ели.
В землянке низкой терпкий запах хвои. 
Мерцают в печке угли еле-еле. 
Вповалку спят ребята после боя.
Шинели волглые и ватники не сняты. 
Лишь шапки сдвинули, ослабили ремни. 
Мгновение — и схватят автоматы 
Товарищи мои.
Над рацией склонилась я и слушаю 
Ночной эфир на заданной волне.
А нежность обволакивает душу, 
И скорби материнские во мне.
Белеют в полумраке спящих лица. 
То вздох услышу, то короткий стон. 
Смеется парень. Что могло присниться? 
Последний, может быть, досматривает сон... 
Живет эфир. Стучат в мембрану звуки 
Знакомых позывных на заданной волне, 
А мне б над спящими взметпуть широко 

руки
И не отдать ребят войне.

Т> РАЙКОМІ — піша. І якось незвично. Не чути 
гарячих суперечок і телефонних дзвінків, не вид

но в коридорі хлопців і дівчат, що прямо з поля 
з’явились в свій районний комсомольський штаб. 
І біля цього кабінету теж нікого. Тут завжди юрмля
ться притихлі зграйки школярів, які з хвилюванням 
чекають, коли їм вручать комсомольські квитки. 
Вперше в житті.

В райкомі — тиша. Сьогодні — вихідний. Який він 
у райкомівців? Ми знаємо їх в роботі: і на комсо
мольських зборах, коли вони запалюють зал палкою 
промовою, і на розгрузлих весняних дорогах по 
шляху до тракторного стану, і за робочим столом, 
їх робочий день починається з безлічі справ, першо
чергових і другорядних, але які конче треба вирі
шити. Хто візьме сміливість регламентувати їх день? 
І суть не в тому, коли закінчується він — о п’ятій 
чи о десятій вечора, — а в тому, що тут важко роз
межувати, де кінчається службове і особисте. Перше 
переходить органічно в друге і навпаки. Від цього 
збагачується людина, стає цільною, а життя її — кра
сивим, повноцінним. І коли того дня я бачив першо
го секретаря Бобринецького райкому комсомолу Во
лодимира Кришевича в урочисту хвилину, коли він 
вручав юнакам і дівчатам нові комсомольські квит
ки, а потім в спортивному залі сільськогосподарсько
го технікуму, де він красиво «тушив» м’ячі, мені спа- 

РАЙКОМ—
ВИХІДНИЙ

філософ
ський—
НЕ ЖАРТ

|> УЧИТЕЛЬСЬКІЙ молода*' 
фізик Спитав класного 

рівнина: "Ч
— Що ви розповіли учням 

таке цікаво, що всі сміялися!
— Невже всІІ І Слава!
— НІ, Слава єдиний, що но 

сміявся. І взагалі, я що ніко
ли не бачив у нього посмішки.

В школу-інтернат учні 
прибувають протягом 
всього навчального ро
ку. Заклопотані своїми 
справами, семикласники 
спочатку мало звертали 
уваги на Славу. А потім 
стали придивлятися. Не
зрозумілою була пове
дінка: уникав товаришів,

ПОСМІШКА 
ВИЙШЛА
З ПОЛОНУ

ло на думку, що саме та
ким життям живе і Володи
мир.

Колись мені довелось про
читати такий вислів: «Ком
сомолець на присадибній 
ділянці». Досить було цих 
чотирьох слів, щоб виник 
образ несимпатичної (в 
розумний — душею) моло
дої людини, яка живе роз
двоєно, віддаючи сім годин 
суспільству (бо так треба
по КЗОТу), а решту використовує для себе, для сво
го маленького «я».

Працівники Бобринецького райкому комсомолу не 
«хворіють» на дволикість. І не тому, що у них немає 
турбот дома. У декого з них є сім’ї,'діти. Вони потре
бують уваги, часу. Та і Володимир Кришевич, і за
відуючий сектором обліку Олександр Шмигаль не 
запираються в неділю в чотирьох стінах. Сім’я — це 
маленький колектив, який може організувати цікавий 
і змістовний відпочинок. Минулого літа райкомівці 
виїздили сім’ями до колгоспних ставків, загоряли, 
грали в волейбол, співали пісень. На тематичних ве
чорах, читацьких конференціях часто можна побачи
ти подружжя Кришевичів і Шмигалів.

У багатьох райкомівців свої захоплення, свої «хоб- 
бі», яким у неділю можна віддатись повністю. Та най
більшою популярністю користується спорт.

Отже, сьогодні — вихідний. За Володимиром Іван- 
ченком, завідуючим оргвідділом райкому комсомолу, 
заходять хлопці з автопарку:

— Збирайся швиденько, сьогодні тренування.
І ось уже па стадіоні футболісти фінтують, навча

ються подавати точні передачі, б’ють по воротах.
Вийшли на свіже повітря і волейболісти сільсько

господарського технікуму. В їх команді грає Воло
димир Кришевич. Спортсмени мають намір виграти 
першість міста з волейболу. Поки що вони па тре
тьому місці.

А ще Володимир — фехтувальник першого розря
ду. В 1957 році він виборов десяте місце на першості 
Центральної ради «Авангард» серед юнаків, а під 
час служби в армії виконав норматив першого розря
ду. На жаль, в районі немає рапір, і йому доводиться 
лише згадувати колишні бої.

Як тільки посвітліє край неба, вирушає до ставків 
на риболовлю Олександр Шмигаль. Надвечір повер
тається додому. І яка різниця, є в кошику здобич чи 
ні. Головне — настрій бадьорий. Два роки тому 
Олександр виступав за збірну команду району з руч
ного м’яча. Тоді бобрннчани виграли першість облас
ті.

Другий секретар райкому комсомолу Бела Ляп- 
чева — член молодіжної комісії районної організа
ції товариства «Знання». її лекції з історії комсомолу, 
про героїчні звершення молоді 60-років охоче слуха
ють учні районного центру, молоді трудівники полів. 
А у вихідний день її можна бачити в читальному за
лі районної бібліотеки. Ось переді мною її читацький 
формуляр, № 662. Читаю в ньому: «Супутник комсо
мольського активіста», О. Донченко «Лісничиха», 
М. Свєтлов «Поезія». Кажуть, що читацький форму
ляр — дзеркало духовного світу людини. Якщо це 
так, то у Бели Ляпчевої він багатий і різносторонній. 
її цікавить і поезія, і книги на суспільно-політичні 
теми, і сучасні прозові твори.

...Вихідний у райкомі. Мені здається, що це понят
тя відносне або навіть формальне. У людей, яких 
влучно називають комісарами, немає вихідного. Тоб
то. — є, але він продовжує решту шість робочих днів, 
днів пошуків, спілкування з ровесниками, горіння мо
лодих сердець. Ось і сьогодні в райкомі — вихідний. 
Та Володимира Кришевича і Белу Ляпчеву, Олек
сандра Шмигаля і Володимира Івапченка ви зустрі
нете серед молоді, там, де б’ється гаряче комсомоль
ське серце — на стадіонах, на диспутах, на недільни
ках, в читальнях бібліотек.

В. ГАНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

...І довго танули остан
ні слова вірша, пливли 
високо біля ферм цеху. 
Десятки очей — збуд
жених, з іскорками диви
лися повз нього далеко- 
далеко.

Потім — оплески. Та 
такі, що повітря здриг
нулося. З-за куліс вибіг
ли товариші:

— Ну, як?
— Як? — хлопець по

тер чоло. — Я й сам не 
знаю...

Анатолій Краснов- 
ський... Це ім’я знають 
всі червонозорівці. Тому 
що багато разів чули йо
го схвильовані виступи зі 
сцени, у цехах. Тому що 
він, читаючи поезії, зно
ву і знову переживає, 
входить у світ радощів 
і тривоги.

Для нас це була несподіван
ка. Кілька років тому Ана
толій повернувся з армії. За
йшов до Палацу Імені Жовтня. 
Раз, потім ще раз... Якось за
пропонував прослухати вірша. 
З тієї пори Анатолій став по
стійним учасником агіткульт- 
бригади. Читав зі сцени твори 
поетів, фейлетони, гуморески. 
Хоч глядачі І сприймали його 
виступи добре, але він розу
мів, що багато ще робить 
невдало, що інколи не все га
разд Із дикцісю, що... Немало 
було отих «що». Ось тут ми 
вперше І звернули увагу на 
його старанність, на те, як 
вперто шліфує він кожну фра
зу, кожне слово.

Інколи це йшло вроз
різ з нашими планами. 
Ось-ось концерт, треба 
в програму ставити ху
дожнє читання, а Анато
лій раптом:

— Не можу... Ще не 
підготовлено як слід...

Немале місце а житті Ана
толія займає самодіяльно 
мистецтво. Він погоджується з 
цим:

— Багато, але... Головно 
все-таки — робота.

Відверто кажучи, співати 
дифірамби не хотілося 6. Та 
бригадир комсомольської 
бригади другого механоскла
дального цеху Леонід Гордієн
ко не дав такої можливості.

— Золотий хлопчина! — ав
торитетно заявив він. — І знає
те, якось це в нього саме по 
собі. Треба попрацювати після 
зміни (буває, адже ми — ре
монтники) — ні слова: взяв 
Інструмент І пішов до верста
тів...

Незабаром літня сесія. 
До пізньої ночі світить
ся в кімнаті Анатолія. 
Треба добре підготува
тися. Філософський фа
культет університету — 
це не жарт. Що ж, до
рогу ти вибрав нелегку. 
Хай щастить тобі!

В. ПОЛОНСЬКИЙ, 
позаштатний ко
респондент «Мо
лодого комунара».

Завод «Червопа зір
ка». м. Кіровоград.

на всіх дивився з-під ло
ба. Аж пізніше стало ві
домо, що Слава з сім’ї 
сектантів.

Батько хлопчика пра
цював у колгоспі, а ма
ти більше сиділа вдома. 
Часто приймала своїх 
«сестер» із секти бап
тистів. Безвільний батько 
пробував протестувати, 
а потім махнув рукою.

Прихід гостей ставав 
все частішим і частішим. 
Розходились далеко за 
північ. Співали незрозу
мілі пісні, листали «свя
ті книги». І тоді Славу 
просили читати, бо ні
бито хтось із присутніх 
«забув» окуляри. Готу
вати уроки стало немож
ливо. А тут ще й погро
жували покаранням за 
найменший непослух. .

Невідомо, чим би .до
кінчилась ця історія, як
би хлопчик не вирішив 
покинути дім. Вночі ВІН' 
втік до свого класного 
керівника Євгенії Дави- 
дівни.

Вчителі і працівники 
сільради допомогли уч
неві оформити докумен
ти в школу-інтернат.

Друзі розуміли стано
вище Слави і поступово 
втягували його в життя 
класу, школи. Давали йо
му доручення, обгово
рювали разом книги.

А нещодавно секретар 
комітету комсомолу за
читав його заяву про 
вступ до комсомолу.

На запитання залу: 
«Які обов’язки комсо
мольця?» — серед ба
гатьох інших він назвав:

«...боротися проти релі
гійних пережитків до 
повного викорінення їх». 
А ще — широко, вільно 
посміхнувся до всіх.

І нам стало легко й 
приємно. Бо вона, ця по. 
смішка, відвойована в 
темряви. Ніби птах з 
клітки, вийшла з полону.

Б. ЯРМОЛЕНКО, 
директор школи- 
інтернату.

м. Олександрія.

Тут, о Аджамському Будинку піонерів. Кіровоградського ра
йону, основний господар — зацікавленість, особливо о юних 
техніків. Вони своїми руками роблять І ракети, І літаки, І ав
томобілі — звісно, не справжні, а макети. Вчитель восьми
річної школи № 5 Василь Іоанооич Запорожець привчає своїх 
вихованців бути кмітливими І терплячими, бути фантастами І 
прискіпливими експериментаторами.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

м. Бобринець, «МОЛОДИЙ комунар»
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ФОТОКОНКУРС „КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ“
Рік 1967-й двадцятого століття ввійде 

в історію як підсумок п’ятдесятирічного 
торжества народовладдя.

Батьківщині, молодій Вітчизні нашій, 
Що зросла на древній землі, народові, 
що будує комуністичне суспільство, при
свячує свій новий фотоконкурс «Комсо
мольская правда».

Редакція звертається до майстрів фо- 
томистецтва, фотожурналістів, до армії 
фотолюбителів із закликом взятч участь 
в цьому творчому змаганні, своїми знім
ками допомогти створити на сторінках 
«Комсомольской правды» хвилюючу 
розповідь про звершення народу, про ра
дянських людей — творців, романтиків. 
Розповідь про радянську молодь, що 
вірна заповітам батьків, смілива в пошу
ках і подвигах, в мріях і діяннях, про 
землю, вилеліяну цими людьми, прикра-

шену їх працею, про її древність і диво
вижну новизну.

За традицією, умови конкурсу не об
межують ні кількість, ні жанрову різно
манітність знімків, які може представи
ти кожний учасник змагання. В міру 
надходження кращі знімки будуть опуб
ліковані на сторінках «Комсомольской 
правды». Останній строк надсилання фо
тознімків на конкурс — 25 жовтня 1967 
року.

Бажано присилати чорно-білі відбитки 
на глянцевому папері розміром 18X24 
сантиметри (негатив присилати не обо
в’язково). Не забудьте супроводити 
знімки короткою текстовкою. Негативи 
і відбитки повертатися не будуть. Робо
ти не рецензуються.

Жюрі конкурсу визначить переможців, 
яким будуть присуджені вісім головних 
премій:

премія — 200 карбован-одна перша 
ців,

дві других 
ванців,

п’ять третіх 
ванців.

Ми звертаємося до вас, кому 
лось боротись на фронтах громадянської 
війни, створювати перші комуни на селі, 
зводити Магнітну і Дніпрогес, крокувати 
суворими дорогами війни. Багато з вас 
фотографувались і знімали самі перши
ми радянськими апаратами події, в яких 
брали участь. Зараз ці фотографії стали 
історичними реліквіями, але, на жаль, 
бачать їх не всі. Ми хочемо опублікува
ти найбільш виразні з них на сторінках 
«Комсомольской правды» в ювілейному 
році.

Редакція встановлює три премії за 
кращі історичні знімки по 100 карбован
ців кожна..

Знімки присилайте на конкурс на ад
ресу: Москва, вул. «Правды», 24, редак
ція газети «Комсомольская правда» з 
поміткою на конверті «Отечество-67».

премії — по 125

премій — по 75

карбо*

карбо-

дове-

ЗА СЕЛОМ у неділю чути пострі
ли. Жителі Іскрівки вже звикли 

до них. А ввечері вони бачать, як по
вертаються хлопці й дівчата, члени 
стрілецької секції, до села. Несуть 
гвинтівки, мішені, жваво обговорю
ють результати стрільби. Незабаром 
змагання па першість колгоспу, а зго
дом — і районні. Станіслав Новиць- 
кий задоволений своїми стрільцями. 
Сьогодні учень восьмого класу Ми
хайло Аксьоненко влучно вціляв у 
мішень. Тракторист колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Микола Вольний — 
один з кращих мисливців села. Його 
кулі теж лягали в ціль. «Треба іце 
попрацювати з хлопцями», — вирі
шує тренер.

Через тиждень сільські дтсаафіпці вийшли 
нп змагання. За звання кращого снайпера се
ла змагались 23 спортсмени. Переможцями

У МИКОЛИ
СНАЙПЕРСЬКИМ

З НАШОГО КРАЮ

АРФА
КСЕНІЇ
ЕРДЕЛІ
Ювілей Московської держав
ці консерваторії, славне її 

сторіччя стало для Ксенії 
Олександрівни Ерделі великим 
і подвійним святом: по-перше, 
висока урядова нагорода кон
серваторії, професором якої 
була Ксенія Олександрівна, 
це — нагорода і її, за вихован
ня поколінь російських і ра
дянських арфістів, її учнів. На
города ж друга відзначала її 
саму: в 1966 році Ксенія Олек
сандрівна стала народною ар-

тисткою СРСР. І це якраз най
більше вражало. Вражало тим, 
що рівно десять років тому 
уряд присвоїв Ксенії Олександ
рівні звання народної артистки 
РРФСР...

85 років тому в повітовому 
Єлисаветграді в сім’ї мирового 
судді Олександра Олександро
вича Ерделі народилась дів
чинка. Дитинство Ксені про
йшло в селі Миролюбівці (те
пер Новоархаигельського ра
йону). Тут почались її заняття 
музикою. Вчила дівчинку гри 
на роялі француженка Емілія 
Бюр, вона ж навчила Ксеню і 
багатьох французьких пісень. 
Одній з тих пісень судилося 
стати історичною. Це була 
«Ельзаська пісня». Ось що пише 
про історію пісні наша земляч
ка: «В 1955 році в газеті «Со
ветская культура» було опублі
ковано уривок із спогадів Н. К. 
Крупської — «Что нравилось 
Ильичу из художественной лите
ратуры». В ньому я прочитала 
про те, що однією з любимих 
пісень Леніна була «Ельзаська 
пісня», яку він вперше почув у 
Парижі від прибиральниці, що 
Володимир Ілліч часто наспіву
вав цю пісню...

Схвильована прочитаним, я 
гармонізувала давно вже запи
сану мною мелодію, перекла
ла на російську мову текст і 
відіслала ноти в Музей імені 
В. І. Леніна . У квітні 1958 ро
ку, в Ленінські дні по телеба
ченню йшла передача про 
любимі твори Ілліча. В неї бу
ло включено і «мою» «Ельза
ську пісню».

Отже, і з Кіровоградщиною 
тісно пов’язана велика Лені
ніана, якій дарують люди все 
найкраще, найсвітліше, на що 
здатні лише.

Внесла свій скромний дару
нок в Ленініану і К. О. Ерделі.

Народженням своїм зобов’я
заний цей дарунок 1893 року, 
коли ученицю третього класу 
Смольного інституту Ксенію 
Ерделі помітила визначна ар
фістка Катерина Кюнс.

Потім гастролі з К. А. Валь- 
тер-Кюнс в оркестрах, якими 
керували знамениті диригенти 
Ганс Ріхтер і Сергій Рахмані- 
нов. Великий театр у Москві. 
Солісткою його оркестру К. О. 
Ерделі — з 1900 року. Рахмані- 
нов особисто рекомендував со
лістку свого оркестру Ерделі

педагогом у Катерининський 
інститут.

Концерти з Р. М. Глієром. 
Воронеж, Ростов, Свердловськ, 
Одеса, Київ — ось місця су
цільних музичних свят у житті 
Ксенії Ерделі.

А сольні концерти з Нежда- 
новою, Обуховою, Барсовою, 
Держинською!..

«її гра, — говорив про мис
тецтво К. Ерделі О. К. Глазу
нов, — різниться звучністю, ви
сокохудожньою обробкою. Ер
делі — одна з найталановиті- 
ших і яскравих представниць 
сучасної гри на арфі».

Численні вихованці першої 
російської арфістки, яка виве
ла арфу на професійну кон
цертну естраду, успішно пра
цюють в оркестрах і театрах 
країни, викладають у вузах і 
музучилищах. Серед її уче
ниць — видатні арфістки В. Г, 
Дулова і О. Г. Ерделі.

Ксенія Олександрівна також 
автор п’єс і багатьох обробок 
для арфи, великий музикант, 
життя якого гідне поваги і на
слідування..

В. ЧАБАНЕНКО, 
інструктор відділу пропа
ганди обкому ЛКСМУ.

ПОЧЕРК

СУПЕРНИКИ „ЗІРКИ

Вчетверте цей футбольний 
колектив бере участь у зма
ганнях команд другої ліги 
класу «А». До цього волжа
ни завжди з великим успі
хом виступали в класі «Б», 
посідаючи місця на початку 
турнірної таблиці.

Тричі (у 1960, 
1963 рр.) «Волга» грала у 
фінальних змаганнях най- 
сильніших команд класу 
«Б» РРФСР. Найбільш вда
ло вона виступила у 1963 
році, вигравши звання чем
піонів РРФСР і путівку до

цьому році турбаза 
«Бірюсинка» ще не прийма
ла стільки гостей. Ожив вес
няний ліс від дзвінкоголос- 
ся туристів, які зібрались 
сюди на другий обласний 
зліт ДСТ «Авангард».

Команди виходять 
старт смуги перешкод. 
Спортсменів чекає складна 
траса: переправа через бо-

Полювати можна й без рушниці. 
Малюнки В. ЗАЙЦЕВА.

. класу «А». Правда, в класі 
«А» команда поки що не 
показала себе: у 1964 ро
ці — 24 місце (з 27-ми), у 
1965 році — 30 місце (з 
32-х). Торік «Волга» зігра
ла набагато краще. . Після 
першого кола вона була на 
13 місці, на фініші ж — на 
11 місці. Це безумовний ус
піх колишнього аутсайдера. 
«Зірка» з «Волгою» у

1966 р. так і не з’ясувала 
своїх відносин — 1:1 і 0:0.

Після п’яти турів цього 
року «Волга» має 1 очко. 
Вона одну гру звела внічию 
і чотири програла, пропус
тивши у свої ворота 9 м’я
чів і забивши 2.

Сьогодні «Волга» прий
має на своєму полі кірово
градську «Зірку».

Ю. ДОВГАЛЕНКО.

вийшли М. Аксьоненко І М. Вольний. Один Із 
них візьме участь в змаганнях на першість 
району.

Минулого року комітет ДТСААФ і 
правління колгоспу організували кур
си мотоциклістів. У цьому була необ
хідність, бо в селі більше сорока 
власних мотоциклів. Готували водіїв 
машин головний інженер артілі Д. І. 
Водяник та інженер з техніки безпе
ки В. Д. Лисенко. Посвідчення водія 
мотоцикла одержали двадцять три 
колгоспники.

Всі хлопці, які пішли торік служи
ти в армію, здали нормативи на -зна
чок ГЗБ. Шофер Олександр Трусов і 
тракторист Михайло Сімкович систе
матично тренувались і вдало виступа
ли на змаганнях. Вони пишуть тепер 
листи, в яких розповідають, як допо
могли їм тренування підготуватися 
до армії.

' Є у нас кілька комсомольців, які набули 
а армії спеціальність радіотелеграфіста. Бо
ни б охоче взялись за підготовку радіоамато
рів. І бажаючих займатись радіоспортом ба
гато. На жаль, у нас нсмас необхідної апара
тури. Звортався я в обком ДТСААФ, просип 
виділити хоч деіалі: ми б самі сконструюва
ли апаратуру. Мені відмовили.

Зараз членами нашої організації 
ДТСААФ є всі колгоспники, більше 
тисячі чоловік.

Кожний юнак і дівчина вивчають 
історію свого села, більше дізнаються 
про своїх земляків, учасників грома
дянської і Великої Вітчизняної воєн. 
Зустрічалась з ними недавно молодь 
села в клубі. Колишній розвідник, ни
ні бригадир третьої комплексної 
бригади П. О. Генералов і майор за
пасу, секретар сільської Ради Л. П. 
Дергач внесли в зал подих бурем
них воєнних років. Я дивився на су
ворі обличчя своїх друзів і ніби бачив 
їх в атаках і на фронтових дорогах...

І. КАТРУК, 
секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС.

лото, перехід по колоді, 
подолання підвісної дороги. 
Чоловіча команда будівель
ного технікуму впевнено 
виконує завдання і вихо
дить переможцем, серед 
жінок вправно пройшли 
трасу команди • спортклубу 
«Зірка», Олександрійського 
електромеханічного заводу

Петрівський район.
та Кіровоградської’ взуттє
вої фабрики.

Переможцями в загаль
ному заліку в сумі всіх ви
дів змагань виявилась 
команда спортклубу «Зір
ка». Майбутні будівельники 
допустили деякі тактичні 
помилки і посіли друге 
місце. Третє і четверте міс
ця поділили туристи агре
гатного заводу та спортклу
бу «Машинобудівник».

В. МАЗАРЧУК.

СУБОТА, 29 квітня. Перша про
грама. 12.05 — Телефільми «На 
землі Салавата» та «В гостях у 
Утьосояа». (Кіровоград). 14.10 — 
Англійська мова для малят. Урок 
16. (К). 17.40 — «Рапорти трудових 
перемог». (Кіровоград). 18.00 — 
«ЕКСПО-67». Відкриття виставки в 
Монреалі. (М). 18.20 — «Клуб кі- 
номандрівників». (М). 19.30 — «На 
вогник». (Казань). 20.40 — Теле- 
новини. (М). 21.00 — Телефільм 
«Під чорним небом». (Кіровоград). 
22.00 — «Світ у квітні». Міжнарод
на програма. (М). 22.20 — «Теат
ральні зустрічі». (М).

Друга програма. 11.00 — Наш 
коментар. (К). 11.10 — Спортивна 
передача, (М), 11.55 — «Мелодії 
Дунасвського». Художній фільм, 
(К). 14.00 — Для дітей. «Про Ма
ту і манну кашу». Телевізійний 
фільм. (К). 14.40 — Для школярів.

«Разом». (М). 16.10 — «Прогрес», 
Телевізійний журнал. (М), 16.50 — 
До 50-річчя Радянської влади, 
«Іллічем заповідано». (Алма-Ата), 
17.10 — Тобі, юнацтво, «Для тих, 
хто любить кіно». (К), 17.40 —-
Толевісті. (К). 21.00 — Спектакль, 
(Дніпропетровськ).

НЕДІЛЯ, 30 квітня. Перша про
грама. 10.00 — Для школярів, 
«Будильник». (М), 10.30 — «Гім
настика для всіх». (М). 11.00 —
Англійська мова для малят. Урок 
17. (К). 15.05 — Теленовини, (М), 
15.15 — «/Аузичний 
15.50 — В сАрірі — 
«Горизонт». 
«ТЕК-67». ( 
(К). 13.00 
(К), 19.00 — Міжнародна програ
ма, 
театр мініатюр.
ців». Святковий випуск. (М), 20.30 
— Теленовини. (М), 21.00 — Спек
такль. (К).

7Аузичний кіоск». (М), 
- «Молодість», 

(Ленінград). 17,00 — 
(К). 17.30 — «Тологачок», 

) — Художня програма,

(М). 19.30 — Толовізійний 
іТринадцять стіль-

В Кіровограді відбулася пром’сра нового художнього філь
му «Всюди < небо» Київської кіностудії імені О. Довженка. 
Після перегляду фільму глядачі зустрілися з режисером Ми
колою Мащенком та виконавцем головної ролі Євгеном 
Гвоздьовим.

На фото: Євген ГВОЗДЬОВ розмовляє з глядачами 
після перегляду фільму.

Наступний помер «Молодого комунара» 
вийде 1 травня.
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