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Пролетарі; всіх країн, єднайтеся!

ПОЯСЛНИ

ЬКОГО ОБКОМУ ЛКСНУ

ЛДППІ РАДЯНСЬКОГО 
ОЙЛОЙ УРЯДУ------------

Протягом останніх тижнів 
Близькому Сході створюється стано
вище, яке викликає занепокоєння з 
точки зору інтересів миру та міжна
родної безпеки. Після збройного на
паду ізраїльських військ на терито
рію Сірійської Арабської Республіки 
правлячі кола Ізраїлю продовжували 
напружувати обстановку воєнного 
психозу в країні. Ізраїльські війська, 
підтягнуті до кордонів Сірії, приве
дено в стан бойової готовності. В 
країні оголошено мобілізацію.

Цілком очевидно, говориться в 
Заяві Радянського уряду, що Ізраїль 
не міг би діяти так, коли б не було 
прямого і посереднього заохочення 
такої позиції з боку певних імперіа- 

.

'на дієтичних кіл, які намагаються повер
нути колоніальне гноблення на землі 
арабів. Ці кола розглядають в ниніш
ніх умовах Ізраїль як головну силу 
проти арабських держав, які прово
дять незалежну національну політи
ку і протистоять тискові імперіаліз
му.

Ні в кого не повинно бути сумніву, 
підкреслюється в Заяві, що той, хто 
пішов би на розв’язування агресії в 
районі Близького Сходу, зустрівся б 
не тільки з об’єднаною силою араб
ських країн, а іі з рішучою протидією 
агресії з боку Радянського Союзу, з 
боку всіх миролюбних держав.

Радянський уряд переконаний в то
му, що народи не заінтересовані в
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розпалюванні воєнного конфлікту на 
Близькому Сході. В такому конфлік
ті може бути заінтересована тільки 
жменька колоніальних нафтових мо
нополій та їх поплічників. В цьому 
можуть бути заінтересовані тільки си
ли імперіалізму, у фарватері полі
тики яких іде Ізраїль,

Радянський уряд, відзначається в 
Заяві, уважно стежить за розвитком 
подій на Близькому Сході. Він вихо
дить з того, що підтримання миру та 
безпеки в цьому районі, який безпо
середньо прилягає до кордонів Ра
дянського Союзу, відповідає життє
вим інтересам народів СРСР. Відпо
відно до обстановки, що створюється, 
Радянський Союз робить і далі роби
тиме все можливе з метою недопу
щення порушення миру та безпеки ва 
Близькому Сході, з метою захисту 
законних прав народів.

4ТАРС).

ВИ З НАМИ, ВИ З НАМИ

ПРИЗ ВРУЧИЛА МАРІЯ КИРИЛІВНА
Пломеніє земля яскравими квітами і

~ молодь
впоряд-
дошки,

ТРУДОВИЙ МІЛЬЙОН 
ГІРНИКІВ УКРАЇНИ

КИЇВ, 24 травня. (РАТАУ). 
Нову трудову перемогу в 
змаганні за гідну зустріч 
50-річчя Радянської влади 
здобули трудівники гірни
чорудної промисловості Ук
раїни. Сьогодні вони запи
сали на свій надплановий

рахунок перший мільйон 
тонн руди і концентрату.

Збільшився вміст заліза 
в металургійній сировині. 
Тепер він перевищує плано
вий показник по цьому ду
же важливому вимірнику.

хлібами зеленими. В ці дні 
Олександрівщинн оновлювала і 
кувала пам’ятники, меморіальні 
місця партизанських стоянок.

Вечоріє. Зібралися на раду, 
пропозицій, пошуків, Хтось мо-вить:

— А що, як провести велопробіг на 
приз Героя Радянського Союзу Федора 
Кнрнловича Павловського?

Настав час останніх приготувань. 
Оглядаються веломашини, спорядження 
спортсменів. По команді майора військ
комату В. К. Кафтайлова вишикували
ся спортсмени в колону. Попереду пра
пороносці, багато квітів. Біля пам’ятни
ка В. І. Леніну спортсмени покладають 
барвисті вінки.

Багато

Дано старт. 50 сільських гонщиків 
вступили в змагання на 20-кілометровій 
дистанції. Над головою пекуче сонце, 
важко долати останні кілометри. Ось 
бажаний фініш.

Хвилюються юнаки та дівчата, хви
люється і сестра Героя Марія Кирилів- 
на Павловська. Бо це ж перший пробіг 
на честь рідної їй людини. Підіймає
ться Марія Кирилівна і тремтячими ру
ками бере почесний приз. Вітає і дякує 
молоді за велику честь і шану, виявле
ну до неї, вручає почесний приз пере
можцям з колгоспу імені Куйбншева.

«(•вики

З’ЇЗД РАДЯНСЬКИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ
До початку ранкового за

сідання з’їзду 23 травня бу
ло ще далеко, а Великий 
Кремлівський палац уже 
гудів сотнями голосів. Де
легати з’їзду заповнили 
фойє, галереї і переходи 
палацу. Вони збираються 
великими і маленькими гру- 
пами, обговорюють події 
вчорашнього дня. І всі 
згодні, що головним у пер
ший день роботи стало при
вітання письменницькому 
з’їзду від Центрального Ко
мітету КПРС. «Бути літера
тором Країни Рад, — гово
риться в ньому, — це зна
чить чуйно вловлювати пульс 
часу, йти з народом у бій і на 
будову, жити його ділами і 
турботами, віддавати йому 
весь свій талант і майстер
ність, весь жар свого 
серця».

О 10 годині ранку почи
нається ранкове засідання 
з’їзду. Заслухуються допо
віді: С. Михалкова — про 
дитячу і юнацьку літерату
ру та Л. Новиченка — .про 
критику і літературознав
ство.

З доповіддю про органі
заційну і творчу діяльність 
Спілки письменників СРСР 
виступає К. Воронков. Він 
наводить факти, які розкри
вають різні сторони діяль
ності правління та секрета-

ріату Спілки письменників. 
За період між з’їздами 
Спілка письменників зросла 
майже на дві тисячі чоло
вік. Більше половини всіх 
літераторів країни є члена
ми партії. 34 письменники — 
депутати Верховної Ради 
СРСР, 71 — депутати Вер
ховних Рад союзних респуб
лік. 23 члени Спілки пись
менників удостоєні звання 
лауреатів Ленінської премії, 
180 — лауреатів Державної 
премії. Восьми майстрам 
художнього слова присвоє
но високе звання Героя Со
ціалістичної Праці.

Спілка письменників бере 
активну участь у громад
сько-політичному і держав
ному житті країни, підтри
мує творчі зв’язки з літера
торами зарубіжних країн. 
За роки між III і IV з’їзда
ми радянські письменники 
побували в 70 країнах світу. 
Глибшими і змістовнішими 
'стають контакти з літерато
рами соціалістичних країн.

На з’їзді було також за
слухано доповіді Централь
ної ревізійної комісії Спіл
ки письменників і «Про змі
ни в статуті Спілки». Потім 
почались дебати.

З їзд письменників про
довжує роботу.

(ТАРС).

У вертюра 
бадьорості
Поки в райкомі комсомолу ви

писували комсомольські квитки,, 
вони, молоді трудівники, вийшли 
в центр селища, зупинились біля 
Будинку культури.

— Може, змагання влаштуємо. — 
запропонував хтось з хлопців.

— Але де ж] — запитала дру- 
горозрядниця з бігу. — Може, на 
цьому пустирі між бур’янами)

— Краще всього почати з увер
тюри — допомогти побудувати на 
цьому місці спортивні споруди, — 
сказали механізатори з одного 
села. — А колись приїдемо — по
змагаємось.

Закипіла робота. Зрубували 
рості, розчищали волейбольні І 
баскетбольні майданчики, навколо 
садили молоді деревця. З вели
ким ентузіазмом трудились Надія 
Кириченко, Петро Олійник, Ана
толій Путінов та багато Інших.

Вони роз'їжджали» з новими 
комсомольськими квитками, та на 

завтра прибуде нова 
дограти на колишньо- 
зелену увертюру ба-

їхнє місце 
груп», щоб 
му пустир] 
дьорості.

О. УСАТЕНКО, 
перший секретар Олександрівсько- 
го райкому ЛКСМУ.

М. ВЕРХОВИНЕЦЬ,
С, Добровеличківкоо

ВІДВАЖНІЙ КОМСОМОЛЦІ

Тепло зустріли кіровоградці своїх земляків — учаснищ к«дМнку куль
тури Імені Калініна агрегатного заводу, які повернулисц театральної студи уд 0УПСрЄТу 
О. Сандлера «На світанку». Перша проба сип на столичнц а Москви, де стввил й —
колективу присвоєно звання лауреата Всесоюзного фестц^ *ЦенІ принесла перш ’ 
врученням Великої золотої медалі. Дипломами лауреатів самодіяльного мистец
ви О. Флейшман, виконавці ролей Є. Садовська, Л. Слц6,вроджені також режисер 
Є. Бобровський, П. Чорноморченко, с. Чорноморченко, .’Н», є. Мачаїдзе, І. савче , 
В. Коновалов. Бондаренко, Р. Феоктистова,

Інтерв’ю а кількома лауреатами читайте на третій стор)Ні^ Фото А. ДІБРОВНОГО.

Є в місті Луцьку вули
ця імені Паші Савельє- 
вої. На стіні одного з 
будинків — меморіаль
на дошка з барельєф
ним портретом героїні. 
На ній напис: «В цьому 
приміщенні у 1941 — 
1943 рр. жила безстраш
на комсомолка, керів-

ник підпільної партизан
ської групи Паша Са
вельева, спалена геста
півцями живою в січні 
1944 року».

Указом ^Президії Вер
ховної Ради СРСР Пашу

Савельєву посмертно 
нагороджено орденом 
Леніна. її ім’ям названо 
піонерські загони, брига
ди, зміни. В Луцьку від 
крито музей Паші.

(РАТАУ).

Пісня 
на просторі
Вчора егіткультбригада Компа- 

ніївського районного Будинку* куль
тури виступила а концертом перед 
трудіонинами колгоспу Імен] Ди
митрова. Присутні побачили одно
актівку Павла Загребельного «Ди
тина«, прослухали «Балладу о рус
ской женщине» І багато Інших ці
кавих номерів.

З цікавою програмою агіткульт- 
бригада виступає но вперше. Вона 
за період польових робіт дала 
концерти в полі для колгоспників 
артілей імені Жданова, імені 
Фрунзе та Інших.

Радують хліборобів запальним 
танком та веселою піснею і май
бутні ветеринари — учні Компа- 
ніїаського зооветеринарного тех
нікуму. їх агіткультбригада в ос
танній час побувала в колгоспах 
«Дружба» та Імені Кірова.

Минулої неділі аматори сцени 
Будинку культури І технікуму дали 
концерт у Новгородківському ра
йоні, з яким змагаються компані- 
ївські хлібороби. Найбільший ус
піх при цьому випав на долю тан
цювальної групи. Хоч Цей колек
тив І молодий, та вже відомий. Він 
здобув право виступати на рес
публіканському огляді-конкурсі са
модіяльного мистецтва. І в цьому 
велика заслуга Валерія Івановича 
Шевченна з «ЯтранІ», який нерус 
цією танцювальною групою.
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СОФІЯ, 24 травня. (ТАРС). В 
зв’язку з підготовкою до IX Все
світнього фестивалю молоді ЦК 

та -іпі ш тгь я плит /"у пя ж у Димитрозсысого комсомолу Бол- 
И СКГ. В? І II Н пО М V гарії ПР°ОІВ прес-конференцію, 
Дй/ Л_а Ч_/ і* я. * Я.ЛЯЛ'иі X/ V на дк)Д вистуПИЛИ президент Все

світньої федерації демократич
ної молоді Р. Мекіні і 
Міжнародної спілки 
3. Вокроуглицький.

Р. Мекіні підкреслив,
валь буде дуже представницьким.

НАЗУСТРІЧ
ФЕСТИВАЛЮМОЛОДІ президент 

студентів

що фести-

В ньому візьмуть участь понад 
15 тисяч юнаків і дівчат більш як 
з 100 країн світу. Це буде, ска
зав він, зустріч прогресивної мо
лоді світу, яка підносить могут
ній голос проти реакції, імперіа
лізму і колоніалізму, за свободу 
і національну незалежність наро
дів. Демократична молодь знову 
висловить свою солідарність з 
в'єтнамським народом і її слав- 
ною молоддю, які борються про-

ти агресії американських імперіа
лістів.

Мекіні відзначив також наро
стаючий протест молоді проти 
військового перевороту в Греції 
та переслідування грецьких пат
ріотів.

3. Вокроуглицький сказав, що 
МСС високо цінить вклад бол
гарської молоді в рух демокра
тичної молоді світу і висловив 
надію, що фестиваль у Болгарії

пройде успішно І плодотворно
Перший секретар ЦК дкС1А 

Г. Атанасов ознайомив учосн^ 
ків прес-конференції з ходом г.іч 
готовки до фестивалю. Він под”.' 
домив, зокрема, про будівництв^ 
фестивального містечка, в яко?Лу 
розмістяться до 7 тисяч учасни- 
ків фестивалю, закритого басейну 
спортивних майданчиків та про 
інші заходи, якими займається на. 
ціональний підготовчий комітет.

ВИ БАЧИЛИ морс перед бурею? Спо
стерігали за настороженою тишею, 

після якої починається шгррм? Чимось 
подібним до моря, готового ось-ось роз
бурхатись, мені здавалась зала сільсько
го клубу, де зібрались комсомольці на 
своі звітно-виборні збори.

Доповідь секретаря закінчилась, а всі 
мовчали. Мовчали, як перед вирішаль
ним штурмом висоти, яку треба обов'яз
ково взяти. Але це лише мить. Ось під
вівся тракторист Павло Короїд. Його 
слова вагомі, як хлібороб
ський каравай.

— Мовчимо. Перед ким? 
Перед совістю своєю. Бо й 
сказати нам нічого. От тіль
ки й любимо похизуватись 
комсомольськими значками 
на свята. А спробуй за
тягнути когось в самодіяль
ні гуртки. Всім ніколи, всі 
поспішають.

А за першою хвилею по
риву хлюпнула друга, тре-

“ тя...
Хіба мало говорили і писали про 

спорт? Протоколів мішок, а діла...
Це Микола Акі.мов, механізатор. Він 

справді не раз пропонував обладнати 
волейбольний та баскетбольний майдан
чики. Якось з кількома хлопцями і за 
діло взявся, та комітетники розрадили:

— Іивентаоя все одно нема...
Море штормило. І коли після бурі ме

ні довірили стати на капітанський міс
ток, мене ще, правду кажучи, лихома
нило. Розумів, що провести корабель 
вірним курсом без допомоги комсомоль
ського екіпажу, я теж не зможу. Сказав 
про це членам комітету. Комітетники під
тримали мене. ІІа перших порах моїм 
першим помічником став Василь Качина. 
Разом ми визначали конкретні доручен
ня кожному комсомольцю, спрямовували 
їх на діла цікаві і потрібні всій первин

ній організації. На наступному засідан
ні комітету комсомолу ми обговорили 
питання змагання молодих виробнични
ків за професіями.

Порядок денний був не випадковим. 
Він виник в результаті детального ви
вчення соціалістичного змагання між 
колгоспниками — членами комітету. І як 
іПіслідок — щира, відверта розмова про 
недоліки на засіданні, а після неї — кон
кретні справи. Зараз, коли на полях ар
тілі йде догляд за посівами, всі комсо-

ного вечора, до комітету зайшла брига
дир комплексної бригади Таміла Ш.та- 
пак:

— Невже забули про мене? Чи, мо
же, думаєте, що бригадирів танці не ці
кавлять...

Невдовзі, після перших вдалих репе
тицій, хлопці і дівчата потяглись до тан
цювального гуртка. Он доярка Галя Ко
валь довгий час не вірила в свої здіб
ності, а тепер замилюєшся нею, коли тан
цює. Та й голос у дівчини виявився чу-

II аг капітанському
містку

мольці-механізатори включились у бороть 
бу за першість. Кращим трактористом 
вважається Микола Малий. Миколі вру
чено перехідний червоний вимпел і ман
дат «Кращий механізатор району».

Ми бачили результати своєї роботи — 
і раділи. Корабель тримав вірний курс на 
головному напрямку — виконанні зав
дань нової п’ятирічки. Хлопці і дівчата 
наполегливо борються за 200-пудовий 
урожай, прагнуть досягти пудових на
доїв молока, заклали біля парку клуб.

Але па кораблі ще не було чути сміху, 
дзвінкоголосих пісень по вечорах. І тоді 
Василь Качина взявся налагодити робо
ту гуртків художньої самодіяльності. 
Знайшлись і співаки, і до постановки 
п’єси охочі. А ось займатись з танцю
вальним колективом не було кому. Бага
то кандидатур перебрали. І раптом, од-

довим. Нещодавно сільські аматори по
казали односельцям великий концерт і 
п’єсу Зарудного «Дочка в небезпеці».

Не скаржиться тепер і Микола Акімов 
па занедбаність спортивної роботи. Під 
час недільників ми завершили будівни
цтво двох волейбольних і баскетбольно
го майданчиків, закуплено сітки, м’ячі, 
спортивну форму. Після одного з остан
ніх недільників Анатолій Нагірний мо
вив до мене:

— Наче й протоколів мало пишемо, а 
справ скільки зробили...

В його словах відчувалась велика до
віра до членів комітету, до комсомоль
ського екіпаж}' корабля.

А. ЗАГКА, 
секретар комітету комсомолу кол
госпу імені Кірова Устинівського 
району.

г -

[ї? І ЛЯ берега тихо схлю- 
пувала риба. Дух

мяні запахи трав, пере
мішані з річковою про
холодою, синє світанко
ве повітря першого «са
мостійного» дня, що на
роджувався, вливали в 
душу бентежність і 
якийсь дивний неспокій. 

Відшумів, віддзвенів 
піснями випускний бал, 
і тоді ми, сімнадцятиріч
ні, задумливо дивлячись

; А ЗРАЗУ 
Й ПЛАЧ
№...

на росяні верби, мріяли 
про майбутнє. Для біль
шості моїх подруг воно 
було ясним, приманли- 
вим. Ще на уроках ви
робничого навчання во
ни оволоділи спеціаль
ністю швачок. Вчителі 
радили і мені вчитися 
цій справі, мовляв, який 
з тебе металіст — і до 
верстата не дотягнешся. 
А в мене була інша 
мрія.

Якось ми побували на 
екскурсії на заводі «Чер
вона зірка». І коли я по
бачила жінок за сверд
лувальними верстатами, 
їх точні і вправні рухи, 
їх руки хірургічних сес
тер, я вже не сумніва
лась у виборі професії. 
Стояла і дивилась на 
чарівниць.

— Про що задумала
ся, дівчинко? — вивів із 
задуми чийсь лагідний 

І голос. — Ваші он уже 
пішли.

Я побігла доганяти од
нокласників, та в две
рях ще раз оглянулася 
на ласкаву жінку. І ко-

ВИПУСКНИК ІДЕ В життя
ли вже з атестатом □ ру
ках прийшла на завод, 
зразу ж прибігла до 
Олени Маханозої:

— Здрастуйте!
Вона мене впізнала.
— Ну що скажеш? — 

спитала.
— До вас, ученицею. 

Візьмете?
Так і почався мій 

шлях. Спочатку, спосте
рігаючи за роботою тьо
ті Олени, думала: «Не
вже і я зможу отак? Ма
буть, ні. Руки в неї якісь 
особливі. А мої...» І по
тай плакала.

Два тижні, як справж
ня мати, відкривала ме
ні робітниця секрети 
свердлувальної справи, 
знайомила з «характе
ром» верстата, а потім, 
коли мені самій довіри
ли його, вона сказала:

— Спочатку не дума
ла я, що вийде з тебе 
робітник. Мале ж таке, 
ще плакати почне. А ти... 
наполеглива.

Минув лише рік, як я 
на заводі, а здається, 
що працюю тут зроду. 
Так звикла до цих при
вітних 
норми 
нувати. І робота йде без 
браку, 
ваю - 
Наприклад, коли верстат 
завередує, я не можу з 
ним справитися без сто
ронньої допомоги. Нер
вую, злюсь на себе і 
лічу дні, коли стану сту
денткою машинобудів
ного технікуму. Якби 
зараз мені запропону
вали іншу, найкращу з 
погляду деяких дівчат 
професію, я б щиро від
мовилась. Бо моя — най
краща.

Л. ТЕВЕИКО, 
свердлувальниця за
воду «Червона зір
ка».

людей. Вже й 
почала перевико-

Та все ж відчу- 
обмаль знань.

ОДИНАДЦЯТЬ шкільних весей 
за вікном. І ось через два з 

половиною роки випускниця Лари
са Коб’якова знову прийшла до 
рідної школи. Тільки вже студент
кою-практиканткою.

...Обгортають школу тополині 
спи. Про ЩО вони снять, тополі? 
Мабуть, про шкільні роки Лариси, 
її товаришів, про випускний бал і 
прощання з дитинством...

А тепер вона заходить до класу Лари
сою Валентининою. Простою І незвичай
ною. Студентів. І методистів вразила ар
тистичність практикантки, П вміння самій 
триматися І тримати клас.

— Оце вчителька, — шепотіли в остан
ніх рядах парт.

Чудове’ знання матеріалу, вмін
ня ПІДІЙТИ ДО учня, розбудити йо
го дзвіночок душі, змусити дзвені
ти не фальшиво — ось що дає 
змогу вчителям 10-ї школи гово
рити Ларисі:

— Вірний ти шлях собі обрала.

ПРО що снять 
ТОПОЛІ
Буде з тебе вчителька. І справжня.

А Лариса, йдучи із школи, ма
рить поетичними рядками. Про 
що? Про весну, яблуневий цвіт, 
несходжеиі дороги і променисті 
дитячі очі. Так, вона знайшла своє 
щастя. Адже вибрати вірну стежи
ну в житті — хіба це не щастя?!

А зараз екзамени. Не сіреньким уроко- 
давачем, а ерудованим спеціалістом праг
не Лариса стати перед вихованцями.

Мине небагато часу, і вже не коротко
часна практика, а справжня робота зу
стріне молоду вчительку.

в. ликов, 
член кореспондентського 
пункту «Молодого комуна
ра» при Кіровоградському 
педінституті.

3 кожним роком кращає селище 
над повноводою Синюхою — Ново- 
архангельськ. Ось тут (фото внизу) 
ще зовсім недавно був пустир, а ни
ні — велика площа, обмережена са
дами й новими будинками. Вона но
сить ім’я героїні-підпільннці, колиш
нього секретаря райкому комсомолу 
Клавдії Байраченко, що загинула від 
рук фашистів.

На фото вгорі — пам’ятник В. І. 
Леніну.
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!,н“₽КЕ?юЕСП0НДЕНТ взяв у них К'лька КОРОТКИХ

Олександр Ф.тейшман— 
режисер:

Ми відчували велику відповідальність 
перед колективом заводу і перед трудя
щими області, республіки, від імені яких 
нам випала честь виступати на Всесоюз
ному фестивалі самодіяльного мистецтва. 
Мабуть, ця відповідальність і надала 
нам великого натхнення. Вистава одер
жала високу оцінкуг вимогливих москви
чів і жюрі фестивалю.

Але цей успіх вимагає від пас ще біль
шого. Зараз ми працюватимемо над дру- 
юю частиною оперети О. Сандлера «На 
світанку». Гона зветься «Четверо з ву
лиці Жанин» і відображає події в Одесі 
під час Великої Вітчизняної війни.

РІима Феоктистова—
Марина:

Як у святиню, входили ми у приміщен
ня театру імені Маяковського: адже ви
ступатимемо в тому ж залі, який бачив 
і чув голоси видатних артистів М. Ох
лопкова, М. Штрауха, який зараз апло- 
ЛУе Т. Бабаковій, Є. Самойлову', 
Л. Свердліну...

Звичайно, дуже хвилювалися. Від цьо
го спочатку на репетиціях не все вихо
дило гаразд. Але потім освоїлися і все 
закінчилося, як ви знаєте, хороше.

Людмила Мараніна— 
хористка:

Я вперше побувала в Москві. Вражень 
настільки багато, що не знаю з чого по
чати. Я простувала по Красній площі, 
була біля Мавзолею Володимира Ілліча, 
біля могили Невідомого солдата, де 
Вічний вогонь сповіщає світові про 
безсмертні революційні і бойові подвиги 
радянського народу.

Я — дебютантка в театральному мис
тецтві. На цей раз співала в хорі, висту
пала в масових сценах. Мрію одержати 
роль у наступних виставах.

Віталій Коновалов—• 
мсьє Енно:

Теплота, з якою приймали нас москви
чі, перебільшила всі наші сподівання. 
Особисто мене зігріла ще одна зустріч — 
з матір'ю, яка проживає в Останкіно.

Я багато працював над роллю мсьє 
Енно. Прагнув якнайкраще втілити в цей 
образ основний задум автора. Дуже за
доволений, що це в певній мірі вдалося. 
Як хочеться пошвидше приступи ги до 
роботи над другою частиною оперети 
«Четверо з вулиці Жанни».

ФАШИСТСЬКИЙ ТЕРОР
У ГРЕЦІЇ

ПАРИЖ, Про тяжке станови
ще грецьких політв’язнів та їх
ніх сімей розповів на прес- 
конференції в Парижі член 
Французького товариства на
родної допомоги, який входив 
До складу делегації, що відві
дала недавно Грецію.

Щодня, відзначив він, полі
ція проводить нові арешти. Се
ред арештованих є хворі, які 
не одержують ліків, а також 
інваліди, В підземеллі афін- 
ської охранки в'язнів жорсто
ко б’ють. Щоб зламати волю

в’язнів до опору, їх тримають 
у таких вузьких камерах, що 
вони не можуть навіть сісти.

Французьке товариство на
родної допомоги оголосило по 
всій країні підписку для подан
ня матеріальної допомоги 
грецьким в'язням.

©
в РЕЗУЛЬТАТІ 

СТИХІЙНОГО ЛИХА...

НЬЮ-ЙОРК. Стали відомі на
слідки небувалої сили урагану, 
що пронісся над територією 
Бірми. Близько 100 чоловік, по
відомляє кореспондент агент
ства Ассошіейтед Пресс з Ран
гуна, загинули або пропали 
безвісти. Лише на південно-за- 
хідно/ку узбережжі залиши
лось без притулку понад 
100 000 жителів. Загальна шко
да, заподіяна країні ураганом, 
оцінюється в 10 мільйонів аме
риканських доларів.

(ТАРС).

мк

Указ Президії 
Верховної Ради СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ 
ТОВ. КОВПАКА С. А. 
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

За заслуги перед Комуністичною 
партією, Радянською державою та 
в зв’язку з вісімдесятиріччям з дня 
народження нагородити тов. Ковпака 
Сидора Артемовича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної 
Ради СРСР М. ПІДГОРИИИ. 
Секретар Президії Верховної 
Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
25 травня 1967 р.
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В. ПОГРІБНИЙ

шведсько? 
року).

(Продовження. Початок в газетах 
за 9, 12, 14, 17 і 24 травня).

«Німецьким військам, які охороняють за
лізницю, шосе і різні воєнні об’єкти, дово
диться переживати виняткові труднощі. У 
німців часто не вистачає сил, щоб справити
ся з їх таємним противником. Найгірше для 
німців те, що партизани невидимі і всюди
сущі».
(З матеріалу берлінського кореспондента 

газети аСаенська дагбладет», 16 травня 1943
Молодий комуніст Олексій Єгоров знав, що 

таке Ковель.
Вже тоді він розумів важливість справи, яку 

мало звершити з'єднання Федорова. Пройдуть ро
ки, він перечитає десятки томів документів про 
Вітчизняну війну, дізнається про подробиці подій 
весни і літа грізного 1943-го. І ще глибше усвідо
мить, яка відповідальність лежала на ньому, ко
муністові Єгорову, на одній радянській людині. 
Гітлер хотів узяти реванш за Сталінград. Нова тех
ніка — «тигри», «пантери», «фердинанди» чорни
ми жерлами позирали на схід. Вона марила вику
патися в крові радянських солдатів. Ідуть на схід 
важкі ешелони. Та строки «генерального» наступу 
відтягуються і відтягуються. Причин багато. І се
ред них, можливо, й ця? Гітлерівська генеральна 
дирекція шляхів сполучення повідомляла: у люто
му сорок третього радянські партизани зробили 
500 нальотів на залізниці, у квітні — 700, у трав
ні — 1045...

Скільки їх буде в червні, липні, серпні — це за
лежатиме від боєздатності з’єднання Федороза, 
як і з’єднань Ковпака, Сабурова, партизанських 
з’єднань Білорусії. Перед тим, як Єгоров прийшов 
у диверсійну роту Садиленка, була велика розмо
ва керівників партизанського руху в Москві. Пар
тизани України мали з північних областей зробити 
глибокий рейд на захід з тим, щоб осідлати, не 
робити випадкові, по можливості, диверсії на за
лізницях ворога, а саме осідлати шля
хи, якими Гітлер перекидає на схід 
нові дивізії, нових убивць. Командир 
Чернігівсько-Волинського з’єднання 
Федоров, зокрема, одержав такий на
каз:

«Після закінчення формування 
об’єднаному партизанському загоно
ві під командуванням Героя Радян
ського Союзу тов. Федорова, комі
сара тов. Дружиніна, начальника шта
бу тов. Рванова виступити в рейд на 
територію правобережної України... 
Маючи надалі метою вихід на тери
торію Волинської області.

Основне завдання командування 
загонів — вивести загони на правий 
берег до розливу Дніпра.

...Після прибуття загонів на терито
рію Волинської області:

а) організувати систематичний пуск під укіс поїз
дів на залізничних магістралях: Брест — Ко
вель — Луцьк, Холм — Ковель, Ковель — Ровно, 
Ковель — Сарни і знищення живої сили і техніки 
противника на шосейному шляху Брест — Ковель;

б) встановити зв’язок з партизанськими заго
нами, які діють на території Волинської області, 
для чого організувати висилку розвідгруп і оди
ниць...»

Щоб осідлати такі важливі, з Інтенсивним рухом 
дільниці, як Брест — Ковель, Ковель — Луцьк, 
Холм — Ковель, Ковель — Сарни, потрібна була 
не звичайна рота підривників. Треба підготувати 
сотні відважних диверсантів, які не просто 
дили б ворогові, а заступили йому дорогу.

Ось для чого ти, Олексію, тут сьогодні за пар
тизанським столом. Надія, що покладали на

шко-

твбв

------ —--------- --------- 3 ©тор.. 
ПРОСЛАВЛЕНИИ 
ПАРТИЗАНСЬКИЙ КОМАНДИР
26 травня минає 80 років з 

дня народження Сидора Арте- 
мовича Ковпака.

Спи селянпиа-бідняка, після 
перемоги Великого Жовтня 
С. А. Ковпак в рідному селі 
очолює комісію по розподілу 
поміщицької землі. А в роки 
громадянської війни та інозем
ної інтервенції організовує пар
тизанський загін, бере участь у 
боротьбі проти петлюрівських 
банд та австро-пімецьких оку
пантів.

Після громадянської війни 
Сидір Артемович — на госпо
дарській роботі.

В роки Вітчизняної війни

він залишається в тилу во
рога для організації партизан
ського руху. З’єднання С. А, 
Ковпака пройшло з боями 
по ворожих тилах 18 тисяч кі
лометрів, знищило багато жи
вої сили і техніки ворога

Партія і уряд високо оцінили 
заслуги С. А. Ковпака перед 
Батьківщиною. Він двічі удо
стоєний звання Героя Радян
ського Союзу, нагороджений 
багатьма орденами і медалями.

Повернувшись до мирної пра
ці, Сидір Артемович проводить 
значну державну і громадську 

роботу.
(РАТАУ).

в Москві, — з широкими крилами. Он яіс згадає 
про це пізніше Федороз:

«Я розповів Дем’яну Сергійовичу (Коротченку— 
секретареві ЦК КП(б) України, який приїхав до 
партизанів. В. П.) про наш партизанський «універ
ситет».

— Я так зразу й зрозумів, — сказав він. — Вза
галі ви дуже правильно зробили, товариші, що 
зайнялись серйозною підготовкою людей, всебіч
ним навчанням. Для цього часу шкодувати не тре
ба, він себе окупить. До речі, днями прилетить 
товариш Строкач і з чим полковник Старинов. 
Пам’ятаєте такого?

Чи міг я не пам'ятати Старинова? Він в червні1 
1941 року в Чернігові вчив нас, тоді ще тільки 
майбутніх партизанів, поводитися з вибуховими 
речовинами. Давав перші уроки. На одному з та
ких уроків у кишені в мене загорілась коробка з 
термітними сірниками. І зараз ще у мене є пам'ят
ка про це на нозі.

— Старинов залишиться з нами? — з надією за
питав я. — Мати такого майстра підривної справи 
було б дуже добре-

— Навряд. Вам ми, звичайно, пришлемо, як і ін
шим великим з’єднанням, спеціаліста по цій ро
боті. Товариш Строкач підбирає людей. До вас 
пошлють талановиту молоду людину — Егоро
ва...»

І ти повинен виправдати довір’я старих кому
ністів.

«Небезпечно! Дорога замінована!»
Високі трави понад Убортю. Голосисті солов’ї 

понад Убортю. Лежать хлопці на поляні, пекуча 
спрага по свіжій борозні, по щебетанню дитини, 
що тягнеться до материних грудей, по світлому 
небу над головою часом охопить серце. Очерстві- 
пе серце. Воно мусить черствіти. Бо хлопці му
сять руйнувати, палити, знищувати. Яким шаленим 
вогнем палають у них очі, коли міна вибухає під 
самим паровозом. І не тільки під самим парово
зом, а й під самим машиністом. Щоб на шматки 
його. Щоб завтра фашист ламав голову й над тим, 
хто ж поведе состав...

І чим твердіше серце у партизана, гим швидше 
з довгими гонами зустрінеться гострий леміш.

Закінчився короткий перепочинок. Хлопці знову 
тісним колом оточили свого учителя. Принципо
вий він, суворий. Партизани більше жартівників 
люблять. Але й його полюбили. За розум, винахід
ливість, закоханість у мінну техніку.

— Міна сповільненої дії, яку ми вивчаємо, — 
чується розмірений, спокійний голос Єгорова, — 
таємна. Ворог не повинен знати принцип її дії. Ми 
повинні її так поставити, щоб фашист не міг її 
зняти.

— У них теж є майстри, — кидає Павло Медя
ний.

— Треба, щоб і я не міг її зняти. І я, і Клоков, 
і Балицький... Оголосимо конкурс серед підрив
ників. Народна голова — мудра голова. Вивчать 
«емзедушку» партизани і зразу дадуть пропо-

Штаб з’еднвння (зліва — начальник штабу Роанов, комісар 
Дружинін; другий справа — Федорові розробляє план бойо
вих дій в районі Ковельського вузла.

Єгоров веде заняття з кращими диверсантами. 
Підпільний обком, командування з’єднання для 
виконання завдання партії вирішили підготувати 
ЗСО підривників. Відбиралися найкращі люди — 
сміливі, рішучі, до кінця Віддані Батьківщині, від
биралися комуністи, комсомольці, активісти з’єд
нання.

Але як відразу підготувати триста чоловік? Чита
ти лекції оцій багатолюдній аудиторії? Від такого 
універсального методу Єгоров одразу відмовився. 
Спочатку слід підготувати актив, двадцять — трид
цять підривників. Грунтовно, не поспішаючи. З 
екзаменами, якщо хочете. Досвідчені, навчені ін
форматори підуть потім у групи.

Справжньою академією назвав Коротченко на
вчання, яке вів комуніст Єгоров, А було це ось 
при яких обставинах.

(Далі буде).
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КОЛИ на стіл лягас тевета пачка кореспонденції, 
Захар Максимович Буганов відкладає осі справи. 
Роэконвертовус по черзі кожний чотирикутник, на 

якому дитячим почерком виведена його адреса. І в 
пам’яті знову постають (уже в' котре!) ті далекі дні 
знайомства з Аркадісм Гайдаром, про які ного, Заха
ра Максимовича, так просять о листах розповісти ті- 
муріаці Ленінграда, Горького, Тамбова, Арзамаса, 
Харкова.

...Колишній батальйонний комісар, а нині — голо
ва завкому профспілки Олександрійського цукрозаво
ду 3. М. Бугайов під час війни був особисто знайо
мий з Аркадісм Петровичем Гайдаром, воював з ним у 
партизанському загоні. Про дні, проведені разом з 
дитячим письменником, І розповідає Захар Максимо
вич.

Вперше Аркадія Петровича я побачив у 
Києві, в дві оборони 
столиці. На сорту
вальному пункті, куди 
мене послали за газе
тами і журналами, 
знайомий політрук по
казав мені здалеку чо
ловіка в гімнастьориі.

«Це, — пояснив він,
•— Аркадій Гайдар, 
кореспондент «.Комсо
мольской правды».
Невтомний товариш, його завжди можна 
бачити на передній лінії оборони».

А вже через кілька днів з Аркадієм Пет
ровичем я познайомився ближче в партизан
ському загоні колишнього секретаря Гель- 
м’язівського райкому партії т. Горелова.

Біля вогнища ми сиділи поряд: ось так я, 
ось так Гайдар. І в солдатському котелку 
кип’ятили чай з грушами.

Захар Максимович розіклав перед собою добру 
сотню листів від фронтових друзів, де кожний рядок 
віяв спогадами про Аркадія Гайдара, поклао пачку 
фронтових фотографій, на яких — його друзі І друзі 
Аряадія Петровича. Замислившись, з хвилиною, про
довжував.

Командир партизанського загону Горелов 
доручив мені бути пропагандистом. А кра
щої агітації, ніж зведення Радінформбюро, 
на той час не було. В загоні знайшовся ра
діоприймач, але відшукати живлення до 
нього ми намагалися марно. І тоді Гайдару, 
мені і ще двом партизанам командир заго
ну доручив дістати батарейки в одному з 
ближчих сіл.

Групу очолив Аркадій Петрович. До села 
ми дісталися швидко. Я залишився для 
охорони на вулиці, а три чоловіки зайшли 
до будинку. Через 15—20 хвилин вийшов 

однії товариш і залишився на вулиці, а я 
зайшов у будинок.

Крім господаря і господарки, в кімнаті 
було ще кілька чоловік молоді. З ними Ар
кадій Петрович і вів розмову. Він говорив, 
що закінчиться війна, і кожну людину за
питають, що вона зробила для захисту своєї 
Батьківщини, як допомагала партизанам.

— Є піонери. серед вас? — раптом запи
тав Гандар.

— Є, — стиха промовив хтось.
— Не бачу. Встаньте.
Всі встали.

„Є СЕРЕД ВАС 
ПІОНЕРИ?“

— А комсомольців, значить, немає?..
— Мене прийняли в комсомол, — сказав 

один хлопчина. Тільки квиток не встиг одер
жати, екзамени здавав.

Хлопчик, як кажуть, розійшовся і до Гай
дара:

— Ви нас даремно лаєте. Коли б нам 
хтось сказав, що робити, ми б обов’язково 
зробили. Правда, хлопці?..

— Правда, правда... Хоч в розвідку, хоч 
в засідку якусь...

Гайдар лагідно посміхнувся.
— В засідку ходити поки нема потреби, 

а от завдання я дам вам.
І всі з’юрмилися навколо стола.
— От що, хлопці. Там, звідки ми при

йшли, є радіоприймач. Раніше ми кожного 
дня слухали Москву. А зараз «видихались» 
батарейки. І, розумієте, без вістей з фронту 
воювати нам буде важко... Для приймача, 
самі розумієте, необхідно дістати батарей
ки. Ось такі.

І Аркадій Петрович поставив на стіл 
спрацьовані батареї живлення.

— А де ж ми їх візьмемо? — якось роз
чаровано запитав все той же хлопець.

— Якби ми знали, де їх взяти, то й самі 
б дістали...

— А якщо в Петьки, якщо в Петьки Чор- 
нухп...

І всі діти повеселіли.
— В Петьки Чорнухи. А звідки знаєш, 

що вони в нього є? — посміхнувся Гайдар.
— Так у них же, дядю, приймач такий 

великий був.
— Приймач здали, наказ такий був, а ба

тарейки Петька собі залишив. Мені, гово
рить, вони ще згодяться, — це вже Галя, 
сусідка Петьки. *.

.— А ну, Галю, проведи нас до цього 
Петьки.

— Ні-ні, дядечку, ви не йдіть. Краще ми 
одні підемо.

...Повернулися діти через півгодини, за
дихавшись од бігу, воші поставили на стіл 
чотири батарейки. Дві навіть були ще не- 
тронуті.

Аркадій Петрович подивився на термін 
зберігання, провірнв батарейки на язик і 
сказав:

— Все в порядку... Дякуємо вам, хлопці, 
за допомогу. А Пстьці передайте: приходи
ли військові н дякували. Від імені Черво
ної Армії дякували.

...В партизанський загін ми прийшли на 
світанку. З’єднали батарейки за одну хви
лину. І тільки настроїлися на знайому хви
лю, як на весь ліс роздався могутній леві- 
танівський голос: «Говорит Москва! Го-во- 
рит Моск-ва-а! Московское время шесть ча
сов. От Советского Информбюро...»

Напіводягнені і босі, з усіх землянок 
бігли люди. І котилися по їх щоках сльози. 
Та партизани не помічали їх. Мабуть, то
му, що не соромились...

Минуло три місяці. Ми, кадрові офіцери 
Радянської Армії, намагались перейти лінію 
фронту, попросили командира партизансько
го загону Горелова, щоб він виділив про
відника. Перед тим, як переходити лінію 
фронту, просили Гайдара бути разом з на
ми. Він категорично відмовився. Сказав} 
«Я буду корисним в загоні...»

Захар Максимович закінчив розповідати. Помовчав. 
Листоноша приніс кореспонденцію. Д знову ветеран 
розконвертувев білі І сині чотирикутники оїд піонерів 
143-ї школи Ленінгрода, від учнів Новопразької шко
ли, з Тамбова, Харкова.

С. СТОРЧАК.

ГРОЗА.
Фото М. Патокіна.

ЩЕДРІСТЬ 
ТАЛАНТУ
Сергія Сидоренка в селі Золотарів- 

ка зна< кожний. На фермі радгдіпу 
ЬИскра» він — кращий тваринник, на 
дозвіллі — перший баяніст, в школі — 
любимий вчитель. Напрочуд гармоній
но поєднуються В ЦІЙ МОЛОДІЙ ЛЮДИНІ 
любов до фізичної праці, музичний 
талант, майстерність педагога.

Кожного ранку приходить Сергій на 
ферму. Разом з Іншими виконує по
кладену роботу. Закінчивши П, приймає 
душ, переодягається І првмус до шко
ли. Тут його з нетерпінням чекають 
юні музиканти. Починається урок. 
Сьогодні Сергій Семенович допоможе 
дітям зробити що один крок у світ 
чарівних звуків. А потім йде до клубу. 
Під його голосистий баян допізна 
співає І танцює молодь.

В. МЕЖЕНСЬКИЙ, 
кор. РАТАУ.

Лисичанський район,
Луганської області,

ЖОДНА ВЕСЕЛКА не в 
Ж змозі передати гаму 
кольорів, якими так багатий 
світ. Людина входить у ньо
го, спрагло впивається до
питливим оком у краплину 
роси, в безмежність океан
ської хвилі. Одного зачаро
вує мініатюрний клаптик не
ба, гарний своєю просто
тою форми, іншого — тужа
ве морське вітрило.

До маленької Люди в 
гості приходили звірята. 
Приходили з лісу, від річки, 
з польового марева. Хата 
наповнювалася голубим сві
том з якимось таємничим 
відтінком. І вона тихо ли
шала тепле ліжко, беззвуч
ними кроками пропливала 
по кімнаті. То починалася 
гра — в піжмурки, в третьо
го зайвого... Заливалися смі
хом їжачки, мишенята тя
гали за лапки наївне жабе
ня, впертий ослик зорив 
з-під лоба на дівчинку.

Потім — портфель, книж
ки. Людочка стала Людми
лою, переступила поріг 
швейної фабрики.

Звірята стали приходити лише в 
єни. Довго блукали по хаті, а пе
ред ранком зникали. А якось 
опівночі мишка забралася на 
тумбочку І здивовано принишкла: 
перед нею стояв симпатичний 
їжачок. З червоним черевцем, □ 
чорними папками, колючою спин
кою.

Фестиваль самодіяльного мистецтва ................. •• і

V Ї te ДЙУу’ Д

СВІТ ЯС* Ж
©•веселої казки .

— Ти дивні —• шепнула мишка 
справжньому їжачкові.

А другої ночі на тумбочці з’я
вилися й Інші звірята: крокодил 
з маленькою скрипочкою, засць з 
морквою, собачка з книжкою І... 
Цього вже мишка не чекалаї Пе
ред нею стояла, хто б ви дума
ли І Така ж сіренька мишка з м’я
чиком.

Так до кімнати Людмили 
Батечко прийшла казка. 
Прийшла і заполонила сер
це дівчини своєю неповтор
ністю. З кількох клаптів сук
на в умілих руках твориться 
диво — народжується звіря, 
звичайний шматочок дроту 
стає гномом,

Нещодавно Людмилі довелося 
розпрощатися з подругами-швея
ми: на порозі екзамени за другий 
курс бібліотечного інституту, І 
вона тепер працює в дитячій біб
ліотеці Імені Павлина Морозова.

Та не полишив Дівчину світ 
фантазії, світ казни.

Ось до бібліотеки завітаяи тре
тьокласники з середньої школи 
№ 32. і Люда вже гомонить з 
дітьми.

— Нетрудно купити Іграшку в 
магазині, а ви самі спробуйте ви
готовити ось хоч би такого їжач
ка.

І показує звірятко. 
Діти о захопленні.
А потім Люда лівіла до 

школи. Порадилася з Кате
риною Никонівною Говору- 
хіною, що вихователькою в 
третьому «б», і приступила 
до справи.

Бажаючих записатися до 
«Веселої майстерні» вияви
лося багато. І хоч минуло 
зовсім мало часу, є вже 
перші успіхи. Ось перед на
ми їжачок, собачка, кроко
дил... Це — самостійні ро
боти Віті Колісника, Іри 
Курищенко, Тані Маленко, 
багатьох інших учнів.

Затишно в бібліотеці. Ми 
сидимо з Людмилою в кабі
неті і мовчимо. А за вікном 
пропливає зелений травень, 
до болю схожий на дівочу 
фантазію, на світ веселої 
казки.

В. ЮР’€В.
На фото: іграшки, зробле

ні Людмилою Батечко.
Фото В. Ковпака.

ДЕ ТИ, ЄРМАК?
Знайти могилу Єрмако вирішили студснти-гсографи Омського пе

дагогічного інституту, Но стенді інститутського «Клубу географа» ви
вішено й першу «адресу» легендарної могили — фотокопію намальо
ваної від руки стородовньої ремсзовської карти Сибіру. «Поховане 
тіло Єрмоко Тимофійооичо поблизу юрти Баїшеоих», — написано но 
ній рукою самого Семена Ремезова — толановитого сибірського 
географа XVII століття,

«Адресу» виявлено тільки тепер, бо унікальну «Чертежную книгу 
Сибири» Ремезова вкрав І вивіз зо кордон якийсь емігрант Багров у 
1917 році, і пишо о 60-х роках її видано о Гаазі,

Омські слідопити вжо провели першу розвідку в приіртиському 
селі Башісаі, виявивши там залишки стародавніх татарських могил. 
Згідно з старовинними літописами, само тотари виловили труп Єрма- 
ка, який затонуо, залічили його до святих і поховали серед своїх 
батирів.

Чи приведо рсмсзовсько «адроса» до успіхуї На це відповість 
експедиція студентів, яка відбудеться під час літніх канікул.

В. ЛОБОДА, кор. ТАРС.

СУБОТА, 27 травня. Перша про
грама. 11.00 — Наш коментар, (К), 
11.10 — Англійська мова для ма
лят. Урок 22, (К). 11,40 — Теле
фільми «Оповідання про зелений 
дім» та «Голуби йод містом», (Кі
ровоград). 17.00 — Толевісті, (К), 
17.20 — До Дня хіміка, «Наука — 
виробництву». Телевізійний жур
нал. (К). 17.50 — «Рідне місто 
моє». (К), 18.40 — Кінопрограма, 
(Кіровоград), 20.00 — Тсленовини, 
(М). 20.30 — Театр телоновсли, 
Г. Трифонов. — «Міст розводиться 
опівночі», (М), 21,10 — Дні бол
гарської культури в СРСР, «На* 
вогник», (М). 22.20 — Телевізійно 
вікно сатири, (М), 22.35 — На
Московському міжнародному ша
ховому турнірі, (М),

НЕДІЛЯ, 28 травня. Перша про
грама. 10.00 — Для школярів. «Бу
дильник». (М), 10.30 — Англійська 
мова для малят, Урок 23, (К), 
13.30 — Сьогодні — День прикор
донника, Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. «Вартові кордонів», 

(М), 14,10 — Для школярів, «Ла-

біринт, відкрийся!», «Цікава азбу
ка», Науково-пізнавальна віктори
на. (М), 14.50 — Сьогодні — День 
хіміка, «Індустрія віку». (М). 15.20
— «Музичний кіоск», (М), 15,45 — 
“Бузок цвіте», Ліричний концорт. 
(М). 16.15 — «ТЕК-67». (К), 16.45
— «Юрій Толубсєв», Новий доку
ментальний фільм. (К), 17,40 — 
«Толегачон», (К). 18.00 — «Подо
рож у світ музики», (К), 19.00 — 
Міжнародна товариська зустріч з 
футболе: збірно СРСР — збірна 
Мексіки, (Ленінград), 20,45 — Тс- 
леновини. (М), 21,00 — «КВН-67». 
Фінал, (М), 23,00 — Чемпіонат Єв
ропи з гімнастики серед жінок, 
(Амстердам), »

РОЗИГРАШУ

Виступають 
авангардівці

V КІРОВОГРАДІ закінчи- 
* лася першість серед ко
лективів фізкультури ДСТ 
«Авангард» з легкої атле
тики. Найліпших результа
тів домоглися студенти тех
нікуму механізації сільсько
го господарства. Друге і 
третє місця поділили спорт- 

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, яул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора - 45-00, відповідального секре 
Пря — 45-35, ВІДДІЛІВ — 45-36.

<. БК 01259. Індекс 01197.

смени швейної фабрики і 
масложиркомбінату.

Авангардівці провели та
кож першість з баскетбола. 
Змагалися студенти. В цих 
поєдинках не мали собі рів
них спортсмени Олександ
рійського індустріального 
технікуму. Майбутні меха
нізатори з Кіровограда задо
вольнилися другим місцем,

Т. МИХАИЛЕВИЧ, 
інструктор обласної ра
ди ДСТ «Авангард».

•МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

Друкарня ім. Г» М# Димитрова обласного управління по пресі, м, Кіровоград, вул. Гліііки, 2,

ВДАЛИМ
ДЕБЮТ 
МІНЧАН

«Під завісу» десятого туру чем
піонату країни з футболе торпе- 
дісці Москви на Центральному 
стадіоні Імені В. І. Леніна про
грали в середу, 24 травня, Д.ина- 
мівцям Мінська — 0:1 (0:0).

Гості, які дебютували в цьому 
сезоні в Москві, діяли дружно, на 
високих швидкостях, чого не мож
на сказати про торпедіаців, котрі 
вибрали явно оборонний план гри. 
Вони відрядили в захист навіть 
свого капітана Вороніна. Але І він 
но зміг втримати лідера атак мін
чан Мапафєєва, котрий на 53-й 
хвилині забив свій сьомий в ни
нішній першості країни гол. Реш
ту часу мінчани стійко обороня
лись. ,

Цікаво, що асі чотири динамів- 
ських команди знаходяться тепер 
вгорі турнірної таблиці.

ТАБЛИЦЯ

(ПОЛОЖЕННЯ НА 25-Е ТРАВНЯ).
1 В Н П М О

«Динамо» (К) 10 б 3 1 13- 4 15
«Динамо» (М) 9 4 5 0 12- 4 13
•Динамо» (Тб) 10 4 5 1 12— 8 13
•Динамо» (Мн) 9 4-41 13- 7 12
«Нафтовик» 10 4 4 2 14 —8 12
«Шахтар» 10 3 5 2 10—12 11
«Торпедо» (М) 9 4 2 3 8- 5 10
«Зоря» 9 3 4 2 6- 5 10
СКА (Рд) 10 4 2 4 10—13 10
«Крила Рад» 9 17 1 3- 3 9
«Пахтакор» 10 2 5 3 10-10 9
«Арарат» 9 2 4 3 4- 5 в
«Локомотив» 9 2 4 3 6- 8 8
«Торпедо» (Кт) 10 2 4 4 5— 9 С
иСпсртак» 9 2 3 4 7-10 7
«Зеніт» 9 3 15 5-11 7
ЦСКА 9 2 2 5 8-10 4
«Кайрат» 10 1 4 S 5-11 «
«Чорноморець» 10 0 6 4 6-14 4

ІТАРС).

В Горькому 
і ч и ян

Десятий тур чемпіонату країни з 
футбола «Зірка» провела а Горь
кому. НІ гостям, ні господарям 
поля но вдалося відкрити раху
нок —■ 0:0. Інші команди другої 
підгрупи другої групи класу «А» 
зіграли так: «Шинник» — СКА (Ки
їв) — 0:2, «Дніпро» — «Карпати» 
— 3:0у СКА (Львів) — «Локомо
тив» (Калуга) — 2:0, «Теорія» — 
»Молдова» — 0:1, «Суднобудів
ник» — СКА (Одеса) — 0:0, 
»Авангард» — «Локомотив» (Вінни
ця) — 3:1, «Металург» (Тупа) — 
■Волга» (Калінін) — 2:0, «Мета
ліст» — «Сокіл» — 2:0, «Металург» 
(Запоріжжя) — «Труд» — 0:0.
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