
КІРОВОГРАДЩИНИ КОМСОМОЛ, Рік 67-й

ЗАКОХАНІ
Вранці бачив їх на риштуваннях. Галя Хоменко та 

Валя Мільченко штукатурили стіни і співали пісню,
— Отак вони завжди, — сказав майстер Борис Не- 

цтвєтний. — Щебечуть собі і діло вершать, Оце за 
сімнадцять годин слід було їм облицювати плиткою 
десять квадратних метрів стіни. А вони на тринад
цяти метрах упоралися.

Це — не перша похвала. Комсомолки мають три 
суміжних професії — штукатура, муляра, лицюваль
ника. І за яку б справу не бралися, завжди все роб
лять швидко і гарно.

А ще Галя Хоменко та Валя Мільченко — співачки 
в клубі будівельників. Вони — серед кращих учнів 
школи робітничої молоді. Друзі про них кажуть 
просто:

— Закохані.
Так, закохані. В пісню, в свою професію, в людей, 

у життя і молодість.
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ЕКСПОНАТИ
З КІРОВОГРАДА 
ПРИЇХАЛИ
«Радіоаматори — 50-річ- 

чю Жовтня» — так назива
лася 22-а Всесоюзна ви
ставка, яка закінчилась 
позавчора в Москві. Серед 
640 експонатів, які демон
струвались на виставці, 4 
були з Кіровограда.

Як і на всіх попередніх 
виставках, на 22-й брав 
участь Кіровоградський бу
дівельний технікум. Він де
монстрував два прилади — 
малогабаритний вологомір 
.(.конструктор — викладач 
Л. Г. Гончаренко) та при
лад для визначення напру
женості арматури залізобе
тонних конструкцій (кон
структор — викладач М. П. 
Смирнов).

Учениця 9-го класу 11-ої 
Кіровоградської середньої 
школи Людмила Товстенно 
дебютувала на цьогорічній 
виставці. Вона представила 
два свої прилади — «Діаг
ностик» та контролюючий 
прилад «ЕП-1».

За кількістю експонатів, 
їх значимістю та якістю 
виконання кіровоградці по
сіли вісімнадцяте місце се
ред радіоклубів II розряду.

ПОТРІБНІ ПІАНІСТИ!
В обознівський сільський 

клуб прийшли дівчата.
— А де ж баяніст? — 

бідкались співачки.
А хлопці:
— Він не прийде. Є піа

ніст. Он гляньте на сцену.
Кинулись туди дівчата. 

Перед ними красувалось но
веньке піаніно.

Цими днями так сталося 
не лише в Обознівці. Ке
рівники колгоспів Кірово
градського району на між
колгоспній раді по культурі 
і мистецтву заявили, то 
піаніно та роялі будуть в 
кожному артільному клубі.

За словом — діло. Інст
румент закупили вже кол
госпи імені Енгельса, імені 
Котовського, «Родина», 
«Більшовик».

Отже, потрібні піаністи!

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК. 
Новий прибій прекрас- 
зих поривань поло
нив хліборобів артілі 
«Зоря комунізму», коли 
вони дізналися, що їх 
господарство нагородже
но орденом Трудового 
Червоного Прапора. На
пруга в праці зросла на 
полях, тваринницьких 
фермах. Раніше строку 
надлацькі колгоспники 
провели проривку цук
рових буряків, на всіх 
627 гектарах завершено 
спушення міжрядь куку
рудзи, 
травня 
ми стали 
рудзоводи В. Коровний, 
В. Тимченко, В. Вайпан.

— Буде на кожному 
гектарі по 57 центнерів 
зерна качанистої, — за
певнили вони, 
даючи посіви, 
похвалу від 
спеціалістів.

Повернулися 
ключного концерту 
ласного фестивалю 
модіяльного мистецтва 
комсомолки - трактори
стки Валентина Романен
ко та Валентина Безуг- За і 
ла. Вони теж тепер в . бригада, 
шерензі передови к і в, 
зразково доглядають по
сіви кукурудзи.

НОВОУКРАЇНКА. 
стогектарній площі куку-

В останні дні 
правофлангови- 

молоді куку-

І, догля- 
отримали 
артільних

із за- 
об-
са-
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Ю. ДУРАН, 
слюсар.

механізаторами, 
на поля артілі 
тисяч тонн доб-

м. Кіровоград.

ВБИРАЙСЯ,

НИВО
У КРАСУ!
рудзи спушили міжряд
дя, знищили бур’яни ме
ханізатори артілі «Друж
ба» Анатолій Ясенко та 
Анатолій Ковпак. Нині 
при нормі 19 гектарів 
комсомольці щозміни 
справляються з роботою 
на 28—29 гектарах.

НОВОМИРГОРОД. Спе
ціальна бригада, створе
на в колгоспі імені Вату- 
тіна, заготовляє і виво
зить на поля місцеві 
добрива. Петро Суржок, 
Володимир Тупиця, Ана
толій Кострик — ось 
кращі водії автомашин, 
які щодня роблять від 
села на окраїни майбут
ніх бурякових та пше
ничних площ 20 — 23 
рейси, транспортують по 
400 тонн гною.

минулий місяць* 
, яка укомплек

тована переважно моло
дими 
вивезла 
понад 5 
рив.

Агрегати наближаю
ться до краю плантації 
соняшнику. Мине кілька 
юдин, і міжряддя моло
дих рослин будуть спу
шені на всіх 360 гекта
рах.

У поле прибув секре
тар парторганізації кол
госпу «Росія» Маловис- 
ківського району Г. Яко
венко. Перевірив якість 
роботи. Механізатори 
мали від нього неабияку 
дяку за старання.

На знімку: Г. Яковен
ко (ліворуч) і механіза
тор В. Москальов.

Фото В. Ковпака.

В добру путь 
фестиваль
Великим концертом у Жовтневому палаці куль® 

тури Києва розпочався ЗО травня фестиваль ук
раїнської радянської музики, присвячений 50-річ- 
чю Великого Жовтня. Він є своєрідним оглядом 
музичного мистецтва республіки, творчим ЗВІТОМ 
сучасних композиторів до знаменної дати.

Фестиваль триватиме до кінця року.

СЕМІНАР
У «БІРЮСИНЦІ»
Вчора відбулося перше заняття семі

нару перших секретарів райкомів ком
сомолу та секретарів комітетів комсо
молу великих підприємств і учбових за
кладів, які користуються правами рай
комів. Семінар проводиться в турист
ському комсомольському таборі' «Бірю- 
синка», що в Знам’янському лісі.

З доповіддю «Підвищення ролі комсо
мольських організацій у виконанні рі
шень XXIII з’їзду КПРС та XV з’їзду 
ВЛКСМ» виступив перший секре
тар обкому ЛКСМУ М. Сиротюк. Учас
ники семінару обмінялися досвідом ро
боти. Виступили: перший секретар Кіро
воградського міськкому ЛКСМУ А. Ні-

цой — «Комсомольські організації про
мисловості в боротьбі за виконання рі
шень XXIII з’їзду КПРС, за технічний 
прогрес, культуру і естетику на вироб
ництві, за наукову організацію праці», 
перший секретар Добровеличківського 
райкому ЛКСМУ М. Красковський — 
«Використання політичної активності мо
лоді в зв’язку з підготовкою до 50-річ- 
чя Великого Жовтня», секретар завкому 
ЛКСМУ заводу «Червона зірка» П. Ко- 
верга — «Форми і методи роботи шта
бів і загонів «Комсомольського прожек
тора».

Учасники семінару прослухали лекцію 
про міжнародне сановище СРСР, з якою 
виступив завідуючий лекторською групою 
обкому КП України М. О. Гавриленко, 
зустрілися з легендарними партизанами 
— Героєм Радянського Союзу Г. В. Ба- 
лицьким і О. Т. Шаповаловим,

Розповідь
про радянське Поділля
Нова експозиція відкрилася в Хмельницькому 

обласному краєзнавчому музеї. її тема Хмель
ницька область за 50 років Радянської влади. 
Піввікова історія радянського Поділля знайшла 
своє відображення в зібраних тут документах, 
матеріалах, фотографіях.

Значне місце приділено в експозиції показові 
досягнень, з якими приходять трудящі області до 
свята Великого Жовтня.

В подорож по містах і селах Хмельниччини ви
рушила нова пересувна експозиція обласного 
краєзнавчого музею, присвячена 50-річчіо Радян
ської влади.

■■

Здобутки культури

КЛИЧУТЬ ТУРИСТСЬКІ 
СТЕЖКИ

Сьогодні на центральній 
туристській базі Кіровогра
да йдуть останні приготу
вання до походів. Відбувся 
семінар керівників турист
ських груп. Через кілька 
днів злетять у небесну синь 
червоні прапори та дружні 
голоси піонерських горнів, 
які покличуть учнів у дале? 
кі й близькі походи. Роз
почне роботу туристська ба
за в КремгесІ. На карти на
несено маршрути. Групи ту
ристів побувають у Москві, 
Ленінграді, Києві, Севасто
полі, Ялті, Одесі та в бага
тьох інших містах,

Юні туристи відвідають 
могилу Т. Г. Шевченка в 
Каневі, Кременчуцьке море. 
Інші групи протягом літа 
будуть знайомитися з Кіро- 
воградщиною.

«Розквіт культури» — так називається п ята, 
заключна книга ювілейної сесії «Україна в період 
розгорнутого будівництва комунізму». її випускає 
до 50-річчя Великого Жовтня видавництво «Нау
кова думка».

У великій монографії, що складається з чотир
надцяти розділів, всебічно простежено один з най
важливіших періодів у розвиткові культури ук
раїнського народу — час від XX з’їзду партії до 
наших днів.

(РАТАУ).

Людмила Дичко тільки гри роки тому закінчила Київську 
консерваторію. Ще студенткою вона написала симфонічну 
нартинку «Ранок стрілецької страти», за яку одержала дип

лом першого ступеня на всесоюзному конкурсі молодих 
композиторів. Стали широко відомими також Інші її твори —• 
одноактний балет «Метаморфози» про творчу долю молодого 
художника, «Рапсодія» на слова Т. Г. Шевченка для соліст
ки, чоловічого хору і симфонічного оркестру. У Львівському 
театрі опери та балету зараз репетирують одноактний балет 
Л. Дичко «Досвітні вогні» — зв мотивами творів Лесі Ук
раїнки.

До 50-рІччя Великого Жовтня молодий, композитор готує 
ДРУГУ редакцію кантати «Ленін» для хору, солістів І симфо« 
нічного оркестру, яка виконуватиметься по українському ра
діо.

На фото: композитор Людмила Дичко І художній керівнни 
та головний диригент заслуженого симфонічного оркестру 
Комітету по радіомовленню І телебаченню при Раді Мініст« 
рів Української PCP, заслужений артист УРСР Вадим Гнедаш 
розбирають партитуру кантати «Ленін».

Фото Ю. МОСЕНЖНИКА. (Фотохроніка РКЇАУ).
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МАШИНУ тряснуло. І це вивело з за
думи Адама. Він жартома, штовхнув 

під бік Маракенка:
— Так що,'Миколо, зробимо, щоб і 

до нас, приїжджали вчитися?
Потім серйозно:
— Я бачу, що в знам’янців тобі спо

добалось. У вас на комсомольсько-мо
лодіжній теж може бути не гірше.

І ще довго обговорювали в деталях, 
як зробити ферму показовою в районі.

Через кілька днів після того на ферму 
третьої бригади колгоспу імені Дзер- 
жинського ніби ненароком зайшли дів
чата з місцевого зооветеринарного тех
нікуму.

— Ой, а брудно $^к! — вигукнули хо
ром. •— Знайди-но, Миколо, ганчірку, 
хоч у червоному кутку наведемо по
рядок.

І стерли дівчата пил. А ще тим вчин
ком — заспокоєння і байдужість. Біль
ше не червонів дояр, групкомсорг фер
ми Микола Макаренко. Поїздка до зпа- 
м'янських тваринників, розмова з секре
тарем райкому комсомолу дали себе 
знати. Життя групи заіскрилося пошу-

— Поїду І я, — заявив матері.
Вона по відмовляла сипа. Просто сказала: 

«Щасти тобі». Але болісно стиснулось сорцо ма
тері, коли проводжала □ дорогу. З дворічного ві
ку виховувала його без батька, тож немело за
знала труднощів, якось боязко було відпускати 
так далеко від себе. Зате якою радістю забли
щали очі Наталі? Ссмснівнн, коли через кілька 
місяців, скосивши в Кустанайській області 566 
гектарів пшениці, повернувся син з Почесною 
грамотою. Це було на початку жовтня

А вже наступного дня Адам виступав у район
ному буднику купьтури. Танцював темпераментно, 
красиво. «З нього непоганий завклубом був би»,— 
подумав завідуючий районним відділом купьтури 
Олександр Васильович Семенов.

...В сніжну заметіль приїхав на хутір Степовий. 
Клуб — звичайна селянська хата. До того »:< — 
жодного гуртка.

Кілька днів придивлявся. А якось після закін
чення кіносеансу взяв гармошку, розтягнув мі
хи, І полилась чарівна мелодія «Амурських 
хвиль». Юнаки І дівчата, які вже направлялись, 
було, додому, повернулися і закружляли у валь
сі. Один, другий танок. Потім передав гармошку 
Іншому. «Польку, будь ласка», — попросив і пус
тився □ танок. От тут вони І порозумілися між со
бою — новий завідуючий клубом і молодь чет
верто? бригади колгоспу Імені Кірова.

І коли згодом на загальноколгоспних комсо
мольських зборах запропонували Коротченка об
рати секретарем комітету, це для всіх здалося 
закономірним...в

Макаренко, вирішивши всі питання, 
пішов.

ЗАЛИШАВСЯ!
АДАМ
СИРОТОЮ

ками і знахідками. Дні народження то
варишів почали відзначати урочисто. Як 
би зарані не прийшов іменинник на ро
боту, а там уже на видному місці «Ком
сомольська телеграма». Переміг у зма
ганні ра місяць — і групкомсорг аку
ратно виводить твоє прізвище у Книзі 
пошани. Коли Олена Ішик надоїла за 
квартал найбільше молока, Микола під 
загальні оплески дівчат поздоровив її 
та ще й квітку підніс.

Адам Коротченко після тієї розмови 
в дорозі теж став частіше навідуватися 
в групу. Прийде, побесідує. Микола че
кає, що він ось-ось похвалить, а він:

— «Прожектор»-то застарів.
Або:
— Якщо по вісім кілограмів доїтиме

мо на корову, то Червоний прапор і не 
бачитимемо.

Напочатку Микола навіть ображався 
на ту суворість. А потім почав і сам 
частенько в райком комсомолу заходити 
(колгосп у райцентрі) за порадою.

З ним я й познайомився в кабінеті 
Адама Коротченка.

І згадались мені ті, шестирічної дав
ності зустрічі з Адамом. Тоді він був 
секретарем комсомольської організації 
колгоспу імені Кірова. Тоді, як і зараз, 
справ було по горло. І відшукати Ада
ма було важко, бо кабінетом його були 
і поле, і ферми, і тракторні стани. Цс 
тоді я писав про Адама («Молодий ко
мунар» за 17 листопада 1961 року):

«Різних людей доводиться зустрічати. Одні 
[правда, таких одиниці) дбають тільки про себе, 

в інших — все життя сповнене пошуків, дерзань, 
стремления бути корисними колективу.

Таку вдачу мас І Адам Коротченко. Три роки 
працював він конюхом у колгоспі імені Дзоржин- 
ського. Працював непогано, нарікань не було, та 
тягнуло хлопця до асталевих коней». А хто ж до
ручить машину, як знань нсмасі І вирішив посту
пити на курси комбайнерів. Закінчив їх перед 
жнивами. Якраз потрібні були спеціалісти на ці
линні землі.

того, 
ком-

Залишившись уд
вох, згадали спіль
них друзів. А ще я 

дізнався, що за шість 
років, що минули 
після тих зустрічей, 
Адам був солдатом, 

повернувся старши
ною, закінчив шко
лу, вступив до інс
титуту.

Розмову весь час переривали теле
фонні дзвінки. Мені пояснили, що поне
ділок — інформаційний день.

— Такий порядок завели для 
щоб в інші дні поменше відривати
сомольських працівників від роботи, — 
сказав Адам. — До того ж цей звітний 
день дисциплінує, адже, якщо тиждень 
байдикував, то й доповідати немає 
про що.

З інтересом проглянув ту інформа
цію. Про проведені диспути і бесіди, про 
прийом нових членів розповідали секре
тарі. Часто мелькало слово «рейд». У 
колгоспі імені Урицького «прожекторис
ти» такі рейди проводять майже щотиж
ня. Побут механізаторів, якість сівби 
і обробітку — все цікавить молодих до
зорців.

Часто члени районного штабу «Про
жектора», члени райкому комсомолу ви
їжджають на місця, щоб допомогти в 
роботі місцевим прожектористам. Так, 
напередодні польових робіт начальник 
штабу, другий секретар райкому ком
сомолу Леонід Яровий з місцевими ак
тивістами провів рейд у колгоспі імені 
Свердлова. Виявилося, що в Дитячих 
яслах не були обладнані майданчики 
для дітей.

— Головне — результативність пере
вірок. Від усіх секретарів цього вима
гаємо. — мов підсумовує Адам.

Дивлюся в знайоме обличчя і згадую 
Івана Свиридовпча Кореня, голову кол
госпу імені Кірова, червоновершських 
вчителів і багатьох інших знайомих лю
дей. Це і їх заслуга, що хлопець виріс 
до першого секретаря райкому комсо
молу. Саме так. виріс. Виріс між людей. 

Час наш такий, радянський!
в. цвях,

спецкор «Молодого комунара».
с. Компаніївка.

Конкурс
молодих
працозников
торгівле

КИЇВ, 31 травня. 
ЛКСМ України, колегія Мі
ністерства торгівлі УРСР та 
правління Укоопспілки в 
спільній постанові підбили 
підсумки першого етапу кон
курсу на кращі комсомоль
сько-молодіжні колективи 
магазинів і підприємств гро
мадського харчування дер
жавної та кооперативної 
торгівлі. Конкурс, який був 
оголошений у грудні мину
лого року, присвячується 
50-річчю Великого Жовтня.

Високих показників доби
лися працівники магазину 
«Дитячий світ» м. Луган
ська, ялтинського кафе 
«Альїе паруса», раймагу 
Кам’яисько-Бузької райспо- 
живспілки Львівської об
ласті, Яблунецької чайної 
Ємільчинської райспожив- 
спілки Житомирської облас
ті. Ці колективи нагороджу
ються дипломом першого 
ступеня з врученням грошо
вої премії в сумі 350 кар
бованців. Дипломами дру
гого і третього ступенів, а 
також грошовими преміями 
в розмірі 250 і 150 карбо
ванців відзначено ще 8 ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів. Багатьох нагоро
дили Почесними грамотами 
ЦК ЛКСМ України.

Конкурс триватиме до 
жовтня нинішнього року.

(РАТАУ).

АГАТО буржуаз
них газет у листо
паді 1965 року 
рясніли сенсацій
ними повідомлен
нями 
ціон

про аук- 
рукописів у 

західнонімецькому місті 
Марбургу. Сенсація була в 
тому, що виставлені на про
даж зошити виписок Маркса 
були куплені за велику су
му, в кілька десятків тисяч 
марок, що значно переви
щувало ціну, призначену 
за автографи Шіллера, Ге
те, Томаса Манна і... Віль- 
гельма 
мецького 
цьому епізоді, 
хідному», 
чення І 
ресу до 
нення 
ливих успіхах 
ціалістичної
ми.

Визнаючи 
вабливість 
систських 
ідеологи і 
мунізму 
всіляко фальсифі
кувати їх, одні гру
біше, інші тонше. 
Тим більше міжна
родне значення має 
ве 
ЄЮ

ні-
1 в

«за-

II, колишнього 
імператора, 

чисто 
ще одне свід- 

громадського інте- 
і марксизму. Пояс- 
тому — в перекон- 

світової со- 
систе-

революційний за своїм ду
хом, марксизм ввібрав у 
себе кращі досягнення 
людської думки, викорис
тав і переробив їх. Прог
ляньте бібліографічний по
кажчик до томів «Капіта
лу», до томів переписки 
Маркса і Енгельса: сотні 
книг, тисячі статей різни
ми мовами значаться в 
них. Праці з філософії, по
літекономії, історії, ста
тистики, біології, матема
тики, хімії, естетики, пра
ва, політичні памфлети і 
літературні твори — всі 
найбільш значні результа
ти людських знань, відіб
рані і перероблені велики
ми діалектиками, клалися 
цеглинками 
марксизму, 
ту непорушність, 
ось уже сторіччя

у фундамент 
надаючи йому 

об яку 
розбива-

при- 
марк- 

і А ö й, 
антико- 

прагнуть

ВІЧНО
ЖИВЕ

науко- 
парті-видання нашою 

праць основоположни
ків марксизму-ленінізму. В 
ті дні, коли на марбурзько- 
му аукціоні з молотка 
йшли дорогоцінні сторінки, 
написані рукою Маркса, в 

друкарні 
закінчу- 

над остан- 
другого ви- 
К. Маркса і

До завершення
2-го видання
Творів К. Маркса

S:

і мери (Панах0Ш

ПОДІЇ В КИТАЇ0 ЗАЯВА ВФДМ
БУДАПЕШТ. Небезпечна об

становка на Середньому Сході 
викликає тривогу а усіх миро- 
любивих людей, в тому числі 
у прогресивної молоді світу, 
говориться в опублікованій 
тут заяві бюро Всесвітньої Фе
дерації Демократичної Молоді. 
Використовуючи Ізраїль як

плацдарм для провокацій, аме
риканський імперіалізм пос
тійно посилює напруженість в 
цьому районі, підкреслюється 
в заяві.

ВФДМ закликає всю прогре
сивну і демократичну молодь 
світу виявити свою солідар
ність з молоддю арабських 
країн виступити проти прово
кації з боку імперіалізму та 
Ізраїлю.

Боротьба між прихильниками групи Мао Цзе-дуна

Хто вбив
Окружний прокурор 

Нового Орлеана Джім 
Гаррісон, виступаючи по 
телебаченню «Амерікен 
Бродкастінг компані», 
заявив, що президента 
Кеннеді вбив не Ос
вальд, а група змовни
ків, до якої входили, зо
крема, колишні співро
бітники ЦРУ.

Сам Освальд, додав 
Гаррісон, не був агентом 
ЦРУ, але «цілком оче
видно, був співробітни-

ВІД 
від

Кеннеді?
ком розвідки американ
ського уряду».

ЦРУ, за словами Гар- 
рісона, «прихйвало 
комісії Уоррена,
американського народу і 
від усього світу той 
факт, що до вбивства 
президента були причет
ні його колишні співро
бітники».

Гаррісон знову закли
кав конгрес розслідува
ти діяльність Централь
ного розвідувального уп
равління.

Боротьба між прихильниками групи Мао Цзе-дуиа і 
їх противниками в партійному та державному апараті 
триває. Судячи з повідомлень китайської преси, станови
ще залишається напруженим навіть у тих провінціях, де 
партійні та народні комітети ліквідовано і замінено так 
званими «©еволюційними комітетами».

Газета «Цзілінь жібао» повідомляє про «безпорядки в 
провінції Цзіліпь», про «розкол у рядах революційних 
організацій» і про «внутрішню війну». У Пекіні опублі
ковані повідомлення про те, що в містах Чженчжоу (ад
міністративний центр провінції Хекань) і Кайфепе ста
лися нові сутички. В «екстреному зверненні», опубліко
ваному в газеті «Хенань жібао» 28 травня, говориться, 
що в провінції відбуваються «криваві інциденти», що 
«великі групи робітників покидають виробництво».

Судячи з повідомлень преси, в містах Китаю зростає 
число хуліганствуїочпх елементів, які завдають шкоди 

державному майну, крадуть, б’ють людей.
В ході «культурної революції» триває «ревізія» куль

турної спадщини китайського народу. Так відкинуто 
творчість всесвітньо відомого китайського художника 
Ці Бай-ші. Не пощадили хунвейбіни і місце поховання 
великого художника. Нагробний камінь на його могилі 
в західному передмісті Пекіна повалено і вкрито образ
ливими написами.

(ТА PC).

ленінградській 
«Печатный двор» 
валась робота 
нім, 39 томом 
дання Творів 
Ф. Енгельса.

У нове видання ввійшло 
більше тисячі нових доку
ментів і листів Маркса і 
Енгельса, що збагатили на
шу уяву про їх життя і ді
яльність. Повнота публіка
ції створює більш глибоку 
і більш правильну картину 
життя, боротьби, ідей ве
ликих учених.

Буржуазні фальсифікато
ри марксизму затрачають 
багато зусиль для того, 
щоб спростувати творчий 
характер марксизму і до
вести, що 
мовби є 
особливістю. Багатий мате
ріал для подібної аргумен
тації дають 
«теоретики» 
Цзе-дуна.

Друге видання Творів
Маркса і Енгельса — це 
енциклопедія марксизму, 
цільної і стрункої науки 
про суспільство, вчення
творчого, яке не має нічо
го спільного з набором 
закінчених формул, які мо
жуть бути легко втиснуті 8 
книжечку 
будь-якого ____
чись по обставинах, кольо- 
РУ-

Марксизм був створений 
як відповідь на складні і 
болісні питання, поставлені 
розвитком людського сус
пільства і які вимагали сво
го вирішення. Критичний і

1 Ф. Енгельса

догматизм не- 
його істотною

новоявлені 
з групи Мао

червоного чи 
іншого, дивля-

ються всі домагання пова
лити марксизм.

Марксизмові завжди бу
ло чужим нігілістичне став
лення до науки, 
до культурної 
минулого. Тому 
Енгельс так різко 
ли проти 
ва, яку 
свій час революційні аван
тюристи 
розповсюдженому 
«Революційному 
сі» були 
якими зараз 
б 
Цзе-дуна: 
зневажає будь-яке доктри
нерство і відмовляється від 
світської науки, залишаючи 
її майбутнім поколінням. 
Він знає тільки одну нау
ку — науку руйнування. 
Для цього і тільки для цьо
го він вивчає механіку, фі
зику, хімію, мабуть, меди
цину».

У восьмому томі Творів 
К. Маркса ‘ 
вперше 
російській 
засідання 
ністів від 
року. Цей 
конливо показує, якого зна
чення великі вожді проле
таріату надавали боротьбі 
проти сектантсько-авантю
ристичних елементів. На 
цьому засіданні Маркс різ
ко виступив проти 
спроб підмінити ін
тернаціоналізм Мані
фесту Комуністичної

до знань, 
спадщини 
Маркс І 
виступи- 

невігласт-апології
проповідували в

типу Нечаєва. В 
ним 

катехізи- 
положення, під 

цілком могли 
підписатися учні МаО 

«Революціонер

і Ф. Енгельса 
опубліковано на 

мові протокол 
ЦК Союзу кому- 
15 вересня 1850 

документ пере-

►
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Пісня

БОНОВИЙ ПЕРЕКЛИК ЧЕРВОНИХ ПАСПОРТІВ

8 стор.

лаштується 
в дорогу

Засідання закінчило
ся. Та члени бюро все 
не розходилися, обгово
рюючи свої справи. На
стирливо задзвонив те
лефон. Михайло Тмто- 
бич Безушко, секретар 
партійної організації 
колгоспу, взяв трубку, 
кинув «Слухаю» і пока
зав нам рукою, щоб 
примовкли. Кілька хви
лин розмовляв, а потім:

— Добре, добре, при
їдуть ще раз.

Поклавши трубку, з 
посмішкою повернувся 
у мій бік:

— Голова колгоспу 
імені Жданова Андрій 
Михайлович Педченко 
дзвонив. Дякує вам за 
концерт, запрошує ви
ступити і в другій брига
ді.

І ось ми знову лаш
туємося в дорогу. Ми — 
це учасники художньої 
самодіяльності Валенти
на Кравченко, Микола 
Чаленко, Раїса Єрьоміна, 
Микола Зінов’єв, Люд
мила Раскевич... Закін
читься робочий день — 
1 до клубу на репети
цію. Аж у піт, буває, ки
не, поки розучиш пісні 
чи танці, що полюбили-

I ся.
Багато доводиться 

працювати. І саме дя- 
I куючи цьому, й одер

жуємо оплески після 
І концертів. Шість разів 

уже виступали нинішньо
го року перед хліборо
бами, часто 
полі.

Наступна 
до сусідів,
імені Жданова, 
танці, цікаві 
знову повеземо їм.

І. ШИШАЦЬКИЙ, 
секретар комсомоль- 

і ської організації кол
госпу імені XXII 
з’їзду КПРС Кіро
воградського району.

спинився на хвилинку, жадібно вдихнув 
цілющі запахи весняного степу, впивався 
першою жайворонковою піснею.

Увечері, витираючи рясний піт з чола, 
оглянувся на зоране поле. Проти сонця 
земля лисніла жирно і заклично.

— Наша, радянська... Роди ж, земле, на 
щастя та на радість людям. Дорогою ці
ною досталася ти нам!.. Вік би отак трудив-

ли його слова. У напруженій тиші промо
вив стиха, але вагомо:

— Виконаю... Виправдаю довір’я.
Під оплески хтось почав, а решта підхо

пили і дружно заспівали «Інтернаціонал», 
Без шапок. Стоячи співали. З натхненням. 
Мов клятву.

Але учителювати Павлові довелося не
довго. Павла Діордіяшенка партія посила
ла на найнебезпечніші ділянки роботи. Ви
соко ніс він звання комсомольця і члена 
партії.

просто в

поїздка — 
У колгосп 

Пісні й 
гуморески

Світити завжди
загонів 

прожекторам 
Вони об’«д- 
біля 80 ТИ-

Більше трьох тисяч 
«Комсомольського 
ДІ< зараі у Москві, 
нують а своїх рядах 
сяч юнаків І дівчат. Найактивніші 
її них брали участь на свовму 
1-ому міському »льоті. Добрим 
справам «Комсомольського про
жектора» було присвячено виступ 
секретаря ММК комсомолу І. Гре
кова.

Учасники зльоту прийняли звер
неним до всіх «прожектористів», в 
якому закликали новими трудови
ми ділами зустріти JO-рІччя Ра
дянської влади.

«Світити завжди, світити всюди, 
доводити кожну почату спрвву до 
нінцяо — ось наш основний девіз, 
підкреелюсться у зверненні.

ВІЧНО 
ЖИВЕ 

| ВЧЕННЯ 
партії націоналістичними 
поглядами, матеріалістич
не світорозуміння — ідеа
лістичним, істинну револю
ційність — революційною 
фразою.

Одним із найпекучіших 
питань ідеологічної бороть
би, яка точиться в сучасно
му світі, є питання про май
бутнє людства, про кому
нізм. Успіхи соціалістичних

читаю сам і 
своїм одно-

можете ще „ТРЕБА БУДЕ-І ЖИТТЯМ

II ЕСПОКІЙНОГО 1920 року Павла Діор
діяшенка приймали до комсомолу. 

Про своє життя він розповідав зовсім ко
ротко. Народився в селі Мартоноші у бід
няцькій родині, до школи майже не ходив, 
бо не до книжок було. Зате добре освоїв 
іншу науку — наймитські поневіряння, га
рячу ненависть до багатіїв. Свою мало- 
письменність ліквідує тепер, за Радянської 
влади. __________________

— Чи читаєте тво
ри Леніна?

— Так, 
пояснюю 
сельцям.

— Що 
сказати?

— Одне: готовий битися за справу біль
шовиків і словом, і гвинтівкою. Як треба 
буде — і життям накладу заради торжест
ва справи Леніна.

З комсомольським квитком йому легше 
жилося й працювалося. Квиток — ніби кри
ла за плечима. З квитком не можна бути 
байдужим чи малодушним. Ось і вчора в 
село навідувалася бандитська зграя. Кур
кульня покликала своїх побратимів з тем- 

| ного лісу та з великої дороги, щоб захис
тити від більшовиків, щоб перешкодити 
збирати й відправляти єлисаветградським 
робітникам і червоноармійцям хліб. Мит
тю зібралися сільські активісти.

| — Комуністи, — вперед! — стиха сказав
І секретар.
І — Комсомольці, — слідом! — додали з 

гурту юнаків.
За дві доби розгромили банду. Павло 

йшов у перших лавах. Спершу якось було 
страшнувато дивитися на перекошені 
злістю, зарослі обличчя бандитів, коли во
ни мчать на тебе, готові розсікти шаблю
кою, пройняти багнетами, задушити нали
гачем... Але — за тобою народ, партія, 
Ленін. Чи можеш ти після цього, бодай у 

І думці, хитнутися чи збліднути перед оска
женілим ворогом? Ні, не маєш такого пра
ва, комсомольцю! Лише битися до останку 
і перемагати!

ОЛИ життя в селі усталилося, селяни з 
полегшенням зітхнули і з радістю взя

лися за чепіги, проходили борозну за бо
розною на своїх ланах од межі до межі. 
Пройшов свою борозну і Павло. На межі

ТТ-.А* Iі" "а?-’ІТш.■■7**1 Т ' ,***

ся біля тебе, косив, молотив. 
Земле, земле!..

Його роздуми перервав вер
хівець з запискою: «Негайно 
треба до сільської Ради у ду
же терміновій справі».

— Чув, що посилають тебе 
вчитися, Павлушо! — додав 
посланець. — Заздрю тобі. 
Учителем будеш.

— Що ж поробиш. Коли так 
треба. Видно, судилося мені 
засівати інше попе, іншим на
сінням.

Верхівець забрав коней і 
плужка додому, а Павло пішов 
степом, навпростець.

У сільраді тісно. Дим пасма
ми ходить навколо підвішеної 
до стелі гаснички. Чо
ловіки стиха перемовляються, а дівчата 
співають. Вони прийшли випровадити свого 
товариша до міста.

Ледве протиснувся до столу, де біля 
чорнильниці лежав папірець. Тремтячими 
руками взяв того папірця і пробіг його 
очима: «Пред’явник цього мартоніський 
бідняк Павло Григорович Діордіяшенко 
направляється на навчання до педагогічно
го технікуму згідно вказівки керівних ор
ганів і за рекомендацією сільського парт- 
осередку, а сільська Рада і сільські кому
ністи ручаються за нього, що виправдає 
довір’я, стане ще кращим борцем за Ра
дянську владу, за справу Леніна».

Зустрівся поглядом з товаришами. Чека- 
и» ■■■■■■■■ пгамввня в

Павло Григорович горів на роботі. І —- 
згоряв... Тяжка хвороба невловимо підто
чувала його здоров’я. І, догоряючи, він не 
залишав працювати, писав про комсомоль
ські справи, про революційну романтику 
комсомольських буднів.

У вересні 1928 року весь молодіжний 
Єлисаветград вийшов з прапорами провод
жати в останню путь аж до Петропавлів- 
ського цвинтаря свого улюбленця — чор
ночубого юнака з вишневими очима і нес
таріючим комсомольським серцем.

І. БОЙКО, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

м. Нопомиргород.

П4Ш0НИ ПЛ^ЕГ?
НАРОДЖУЮТЬ« | Г[ Д

Студент переступив пиріг вузу. 
З чого починається його творча 
діяльність? Перш за все — із 
студентського наукового това
риства.

Хай не кожен стане кандида
том, доктором наук, але нав
читись аналізувати, досліджува
ти, узагальнювати повинен ко
жен студент.

За останні два роки наші сту
денти А. Ковальчук, Н. Салова, 
В. Слюсаренко за наукові праці 
нагороджені Грамотами і премія
ми Міністерства вищої і серед
ньої спеціальної освіти СРСР. В 
цьому році тринадцять кращих 
робіт студентів надіслані па між
вузівський конкурс.

Гуртківці беруть участь в засі
данні кафедр. Студенти-пауковці
A. Буряк, Т. Ольховська, В. Бон
дарев, М. Михайлов, М, Шульга,
B. Сіра своїми рукаті створили 
кабінет з кіберпетичним навчаль
ним приладдям.

Наукову цінність мають роботи 
В. Бондарева «Досліди по інтер
ференції світла», Л. Сошеико 
«Ленінська газета «Пролета- г

рий» — прапороносець першої рої 
сійської революції», Л. Балаше- 
вич «Зближення життєвих рівнів 
робітників» па матеріалі Кірово
градської області.

А студенти М. Сойко і В. Рябо- 
шапко зі своїми роботами висту
пали на 13-й Всесоюзній студент
ській науковій конференції у 
Мінську. На інститутській науко
во-студентській конференції було 
заслухано близько, ста студент
ських робіт.

Педагогічний інститут став чле-< 
пом Товариства радянсько-чехо
словацької дружби, а тому під ке
рівництвом викладача Т. Д. Зе
ленка студенти створили гурток 
по вивченню чеської філології.

Вихованці НСТ направляються 
до аспірантур або ж залучаються 
до наукової праці при кафедрах 
інституту. Зараз над вирішенням 
ряду наукових проблем працю
ють в інституті вчорашні випуск
ники В. Євладенко, Ж. Гірєва, 
В. Слюсаренко, Н. Салова, інші.

Все ж, нам здається, існуюча 
форма організації наукової робо
ти в педінституті не відповідає

вимогам дня. Під час планування 
наукової 
враховується 
гічного вузу, 
гуртків при 
елементарної 
ської мови, російської та зарубіж
ної літератур, теорії та методики 
фізвиховапня.

В основному гуртки багато- 
проблемні,’ часто тематика робіт 
не співпадає з науковими інтере
сами консультантів. Це знижує 
ефективність наукового керів
ництва. У деяких гуртках вся ро
бота проводиться силами одного 
члена кафедри — наукового ке
рівника. Досі робота зосереджу
валася, в основному, 
до складу яких 
курсники 
рейшовши на третій — четвертий 
курси, студенти залишають нау
кові гуртки з різних причин, го
ловна з яких — незацікавленість. 
Тому кожного року склад гуртків 
поновлюється на 60—70 процен
тів. Очевидно, комплектувати 
гуртки першокурсниками необхід
но після двох-трьох місяців за
нять, коли виявляться певні нахи
ли, а не в перші дні їх перебуван
ня в інституті.

Не завжди в гуртках ті, що 
добре вчаться і мають певні дані 
для дослідницької роботи. Чима
ла кількість студентів усю свою 
наукову діяльність зводить до 

(Закінчення на 4-й стор.).

роботи гуртків мало 
специфіка педаго- 
Немає методичних 

кафедрах вищої та 
математики, росій-

в гуртках, 
входять першо- 

і другокурсники. Пе-

країн у будівництві нового 
суспільства викликають ска
жену ненависть захисників 
старого світу, які намага
ються заплямувати кому
нізм, позбавити його при
тягальної сили особливо 
для народів країн, що роз
виваються. Ідеологи анти- 
комунізму запевняють, що 
мовби комунізм по Марк
су — це гігантська казар
ма, де всі за командою 
встають і за командою ля
гають, де особа пригнічена 
абсолютною солею без
душного колективу, зведе
на до становища гвинтика 
великого механізму. Об'єк

тивно на руку подібній про
паганді грають соціальні 
«експерименти» типу «на
родних комун» і вся прак
тика так званої культурної 
революції в нинішньому 
Китаї.

Все це не має нічого 
спільного ні з марксизмом, 
ні з дійсним рухом до ко
мунізму. Маркс завжди вис
тупав проти теорій примі
тивного, грубо зрівняльно
го комунізму, несумісного 
з завоюваннями культури і 
цивілізації, викривав дріб
нобуржуазну обмеженість 
авторів цих теорій.

Читаючи Маркса й Ен-

■«»■■■■■■мавнп

гельса, зайвий раз пере
конуєшся, наскільки неп
равдиві також і уявлення 
про комунізм як про рівно
мірно розподілену бід
ність. Маркс вказував, що 
високий рівень розвитку 
виробничих сил є абсолют
но необхідною практичною 
передосновою комунізму 
ще й тому, що без нього 
має місце лише загальне 
розповсюдження бідності. 
Безнадійним догматизмом, 
що не має нічого спільного 
з марксизмом, є спроби 
відділити процес створення 
громадських відносин ко
муністичного суспільства 
від процесу створення ма

теріального добробуту і 
протиставлення їх один од
ному.

Майже три чверті століт
тя тому Енгельс говорив 
російському революціоне
рові Г. Лопатіну про те, що 
Росії «законно і правомір
но належить революційна 
ініціатива нової соціальної 
перебудови». Цей науко
вий прогноз здійснився. 
Наш народ, який іде в аван
гарді людства, черпає нові 
сили в скарбниці ідей марк- 
сизму-ленінізму, бачачи в 
них могутній засіб пізнання 
і перетворення світу.

В. МОСОЛОВ.

Я не одинока
Тяжка хвороба прику

вала мене до ліжка. Ні
кому було навіть води 
подати. Та ось на по
двір’ї задзвеніли голоси. 
Це вихованці Ганнів- 
ської середньої школи 
прийшли відвідати мене 
і впорати мої домашні 
справи. Тепер я не оди
нока. В мене багато 
юних друзів.

Піонери допомагають 
не лише мені, а й усім 
престарілим у нашому 
селі, хто потребує до
гляду.

Л. ТИТАРЕНКО.
Новоархапгельськпй 
район.
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БУДЬМО ЗНАЙОМІ: 
„КОМСОМОЛЬСКОЕ ЗНАМЯ“

It-

СУПЕРНИКИ „ЗІРКИ

проба
сил

Ль «Алло, алло, — звучить у трубці голос но- 
* респондента. — Чергово, з’єднайте мене з 

Лондоном».
І ось уже розшифровується з магнітофон

ної стрічки діалог англійською мовою. Це 
дпя свого читача кореспонденти газети за
в'язують знайомства на найбільш віддалених 
континентах, щоб принести о його дім ссіжі 
новини, познайомити з цікавими людьми. Цс 
значить, що на шпальтах газети поряд з опе
ративною зарубіжною інформацією, що прий
нята по телетайпу, він зможе прочитати стат
ті, замітки, Інтерв'ю, підготовлені працівни
ками редакції.

Якщо ти хочеш бути в курсі остан
ніх політичних подій за рубежем — 
читай і передплачуй газету «Комсо- 
мольское знамя».

Ще більш уваги приділяє газета ви
світленню життя своїх ровесників, ін
формує своїх молодих читачів про 
найцікавіше, що відбувається у всіх 
куточках нашої республіки, про тс, 
як несуть ювілейну трудову вахту 
спадкоємці Жовтня.

у КІРОВОГРАДІ відбулася 
* матчова зустріч збірних 
команд легкоатлетів Кіро
воградської та Черкаської 
областей. Змагання ознаме
нувалися трьома новими об
ласними рекордами. Вадим 
Орленко пробіг стометров
ку за 10,6 секунди, вико
навши норму кандидата в 
майстри спорту. Цей ре
зультат на 0,2 секунди кра
ще попереднього рекорду. 
У бігу на 200 метрів ре
кордсменом став Володи
мир Іванець (22-,1 секунди). 
Автором третього нового 
досягнення став Михайло 
Ревенко. Його диск проле
тів 43 метри 2 сантиметри.

і

П’ЯТНИЦЯ, 2 череня. Перша 
програма. 16.30 — До 50-р:ччя 
Великого Жовтня. Програма, при
свячена дню Закарпаття. (Львів). 
18.00 — Естафета новин. (АА). 
19.00 — Тиждень Вірменської PCP 
у Москві. Концерт. Передача з 
Кремлівського Палацу з’їздів. 
(М). В перерві — новини «За
карпаття». (Львів). 22.00 — Пер
шість Європи з боксу. Фінал. 
(Італія).

Друга програма. 11.00 — Тело- 
вісті. (К). 11.10 — «Південно-
уральський металургійний...» (Че
лябінськ). 11.40 — Естродний кон
церт. (К),

СУБОТА, 3 червня. Перша про
грама. 11.00 — Художній фільм 
«Гіорший відвідувач». (Кірово
град). 16.40 — «Клуб кіномандрів- 
никіа». (М). 17.40 — Телевісті, 
(К). 18.00 — Ф. Шіллер. «Марія 
Стюарт». Спектакль Московського 
Художнього академічного театру 
імені Горького. В перервах —- 
«ЕКСПО-67» і теленовини. (М). 
21.25 — Тиждень Вірменської FCP 
у Москві. «Вогник». «Джангу- 
люм». (М). 22.30 — Міжнародна 
товариська зустріч з футболе. 
(Франція — СРСР), (Франція).

Друга програма. ц.оо — Наш 
коментар^ (К). 11.Ю — Г. Уеллс— 
«Червоний гриб». Телеспектакль. 
(К). 12.00 — Тиждень Вірменської 
PCP у Москві, «Промисловість 
Вірменії». (М). 14.00 — Для ді
тей. Є. Жуковська, «Нові приго
ди Піфа». Ляльковий спектакль. 
(М). 15.00 — Для школярів,
«Скарб Пугачова». Прем’єра теле
спектаклю. (Челябінськ). 15.30 — 
«Ідуть екзамени», Репортаж з 
школи № 183 м. Києва. (К). 16.00— 
«Здрастуй, літо». (Сочі). 13.00 — 
Художній фільм «Перший відві
дувач», (Кіровоград),

Збірна клубі« СРСР з фут
бола взяла 30 травня курс на 
Монреаль, де а суботу від
кривається великий міжна
родний туРкФ 3 участю спорт
сменів шести країн на честь 
всесвітньої виставки.

До складу нашої збірної 
увійшли 17 футболістів восьми 
клубів першої групи класу 
«А». Це — соротарі Ю. Пше
ничников і Р. Урушадзе; за
хисники — В. Анічкін, Вад.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
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Героїчні сторінки 
нашої Батьківщини, 
мужність батьків зав
жди приваблювали мо
лодь. Похід редакції

«Комсомольское знамя» по місцях 
революційної, бойової і трудової сла
ви радянського народу допомагає 
юним прослідкувати і відновити цей 
великий шлях безсмертя.

Тих, хто любить пригоди, цікавиться таєм
ницями Землі I Всесвіту, ми запрошуємо ста
ти активними членами «Клуба пытливой мыс
ли». в газеті є спеціальна сторінка для під
літків — «Данко».

Спортивне життя країни І світу широко ви
світлюється на -сторінках газети. Но великих 
змаганнях і чемпіонатах «Комсомольское 
знамя» завжди представлене сооїми спеціаль
ними кореспондентами.

Газету «Комсомольское 
можна передплатити 
пункті «Союздруку», 
відділенні зв’язку,

знамя»
і в будь-якому ч 
, в конторі чи 
У громадських 

розповсюджувачів преси. Вартість га
зети на півріччя — 2 карбованці 64 
копійки, на квартал — 1 карбованець 
32 копійки.

Зустріч виграли спортсме
ни Черкаської області, які 
набрали 177 очок. Кірово- 
градці відстали від них на 
20 очок.

Це була чи не остання 
проба сил перед IV юві
лейною спартакіадою рес
публіки, відкриття якої від
будеться 25 червня в Києві.

Протягом всієї зими кан
дидати у збірну готувалися

, коли 
питання про 

остаточний склад команди, 
на відбіркові змагання не 
з’явилися сильні претенден
ти на поїздку в Київ — олек
сандрійські спортсменки 
Жанета Богоявленська та 
Лариса Микінзель, а також 
бігун на довгі дистанції Ми
хайло Баранець (Кремгес). 

Очевидно, обласна 
Союзу спортивних 
риств 
за це з голів Олександрій
ської 
ських 
шенка та Бородая і зробить 
висновки для себе.

рада 
това- 

та організацій спитає

та Кремгесівської мі- 
рад Союзу тт. Доро-

М. МАР’ЯНЕНКО.

Переможець — Г. Дубівна
31 травня в Кіровограді закінчився обласний чемпіо

нат профспілок з шахів, який являвся першим етапом 
шахового фестивалю. В ньому взяло участь 28 найсиль- 
нішнх шахістів області.

Змагання проводилися за швейцарською системою в 
дев’ять турів. Перше місце і звання чемпіона області се
ред шахістів профспілок зайняв кандидат у майстри 
Г. Дубівка («Авангард») — 8,5 очка. На другому місці 
Ф. Мамонт («Спартак»), а на третьому — В. Шостак 
(«Динамо»).

Г. РЕЗНИКОВ, суддя змагань.

ФУТБОЛЬНІ ШЛЯХИ-ДОРОГИ
Іванов. С. Круликовський. Вол. 
Левченко, Н. Богданов; півза
хисники — В. Мунтян, І. Са- 
востиков, Т. Шупятицький. 
А. Єськов; нападаючі — Г. Но- 
дія, Г. .Красницький, В. Федо
тов, О, Копаєв, В. ГаджКв, 
Б. АбдураТмов. Старший тре
нер команди Г. Качалін, тре
нер М. Симонян.

4 червня збірна клубів 
СРСР зустрічається в Монреа
лі ’> бельгійським «Стандвр-

гитони
НАІЩУММ?

гурт- 
види-

(Закінчення. Початок 
на 3-й стор.).

формального відвідування 
ків, і тоді, щоб створити 
мість роботи, доводиться обгово
рювати реферати, підготовлені 
поза гуртком. Це, в основному, 
курсові роботи. Низький рівень 
деяких наукових робіт поясню
ється й тим, що одному виклада
чеві доводиться керувати кілько
ма темами, що знижує можли*

вість кваліфікованого керівництва 
кожною темою зокрема.

Ці ж недоліки характерні і 
науково-технічних гуртків, 
крім цього, тут є ще . одне 
йозне гальмо — відсутність

«молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

для 
Та, 

сер- 
______ _ _ . . на
лежної матеріальної бази. Немає 
планового постачання інституту 
необхідними матеріалами, і в йо
го бюджеті не передбачені кошти 
для придбання апаратури, хі.мре- 
активів, матеріалів.

—------——

Спортивну честь Молдавії на всесо
юзній футбольній арені вже багато ро
ків захищає кишинівська команда. У 
період 1947—1949 рр. це було «Дина
мо», 1950—1957 рр. — «Буревісник», 
з 1958 р. і понині — «Молдова» (за ви
нятком минулого року, коли команда 
мала назву «Авинтул»). До 1955 року 
команда молдавської столиці виступала 
у класі «Б» досить посередньо, посідаю
чи місця у середині турнірної таблиці. 
У 1955 році «Буревісник» виграв пер- 

' шість в класі «Б» і одержав путівку до 
вищої ліги. З 1956 по 1964 роки киши- 
нівці грали у групі найсильніших команд 
країни.

Сезон 1967 року «Молдова» розпочала 
вдало і знаходиться у верхній половині 
турнірної таблиці. У команді нове ке
рівництво: начальник і старший тренер 
— заслужений майстер спорту К. Рязан
цев, що тренував до цього «Спартак» 
(Орел), тренери — І. Аввакумов та май
стер спорту В. Цинклер (він ще торік 
грав за «Молдову»). Кілька гравців за
лишили команду — В. Вебер, І. Гранов, 
В. Боцан, В. Мальченко, М. Афонін. Ос
новний склад «Молдови» у матчах пер
шого кола має такий вигляд: воротарі — 

Пфайфер, В. Алексеев, захисники — 
Янець, В. Волостних, В. Кириченко, 
Краснов, півзахисники — А. Теслєв, 
Марариця, Б. Нехаєв, нападаючі — 
Проценко, В. .Славинськин, А. Миро

нов, Є. Піуновський, І. Ковальов, В. Дри- 
женко (всі троє з клубних команд Мол
давії, їм по 19—21 рр.) та інші.

Нагадаємо, що «Зірка» двічі у 1966 
році зустрічалася з кишинівцями: 2:1 на 
користь «Молдови» і 1:0 на користь 
«Зірки».

В. 
г. 
в. 
А. 
А.

Ю. ДО В ГАЛЕН КО.

домі з Лижа І 8 червня з за
хіднонімецькою командою «Бо- 
руссія» з Дортмунда. В другій 
попередній групі виступлять 
футболісти Англії, Австрії І 
Мексіки.

В останній день травня зра
зу п’ять наших команд виру
шили у закордонні вояжі. Ар
мійці столиці виступлять У 
Болгарії, футболісти «Крил 
Радо з Куйбишеаа — в Ірані, 
аПахтакора» — в Польщі, <ре-

панського «Арарату» — у 
Франції, а торпедівці Моск
ви — у Швеції.

2 червня в Париж вилітає 
перша збірна команда СРСР. 
яка наступного дня проведе 
товариський матч Із збірною 
Франції. Це буде четвертий 
матч збірних команд обох 
країн. У 1955 році о Москві 
рахунок був нічийний — 2:2. 
Рівно через рік у Парижі пе
ремогли господарі поля — 
2:1. а торік у Лужниках було 
зно'ву зафіксооано нічию — 
3:3.

(ТАРСІ.

в налагодженні 
серед студен-

— Яка ж роль комітету комсо
молу інституту 
наукової роботи 
тів? — запитую у голови ради 
НСТ О. М. Осмоловського.

— Прикро, але комітет комсо
молу стоїть осторонь цієї справи. 
Вже той факт, іцо в НСТ працює 
лише 500 комсомольців з двох з 
половиною тисяч, говорить сам за 
себе, — відповідає він.

Комітет комсомолу жодного ра
зу не обговорював це питання на 
своєму засіданні, не вживав за
ходів для поліпшення роботи 
НСТ.

З кожним роком робота това
риства повинна розширюватися і 
поглиблюватися. . чим студентам, 
які виявили нахил до наукової ро
боти, доцільно давати додаткові 
завдання. А найбільш підготов
лених студептів-гуртківців слід 
залучати 
проблем, 
кафедри.

А найбільш 
студептів-гуртківців 

і до участі в розробці 
, над якими працюють

В. ВОЛОНЕЦЬ, 
корпункту «Молодогочлен ]

комунара» при Кіровоград
ському педінституті.
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Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ.

З НОВИХ ПОЕЗІЙ

КАЖАНИ
А я не люблю кажанів —
От і все.
1 даремне ви всі кричите 
Про їх унікальність, 
Про їх особливу породу, 
Що змалку до сонця незвична. 
А я в унікальність — не вірю, 
У їх геніальність — не вірю, 
Ба, навіть, коли це і так, 
То що мені з цього.
Ви краще мені скажіть, 
Що знає кажан про сонце, 
Про квітку усміхнено-юну, 
Про тонкостанну билинку 
Під вітру нечутним зітханням, 
Про музику білу вишневого саду, 
Про жайвора ніжне сопрано, 
Про серце моє?
Він, кажете, знає про темінь, 
А темінь мені ні до чого — 
Я встигну про неї дізнатися 
Навіть тоді,
Коли мене більше не буде.

О

ЖИЛА-БУЛА 
ДІВЧИНКА...
Жила-була дівчинка, 
Жила-була дівчинка тиха 
У місті, де зрання до вечора 
У гаморі тонуть квартали, 
Де шум ярмарковий, 
Де юні кокетки

у сукнях коротких 
Терпіння старих тротуарів 
Щодня випробовують вперто 
Дзвінкими, як скло, каблучками, 
У місті,

де ковані сонцем мужчини, 
Спішать на футбол,
Щоб потому просидіти вечір 
За кухлем янтарного пива 
У барі пивному.
Жила-була дівчинка, 
Жила-була дівчинка тиха — 
Від рання до вечора
Блукала з букетом по місту, 
Усім дарувала по квітці: 
«Беріть, не соромтеся, люди, 
Я так — не за гроші». 
Жила-була дівчинка, 
Жила-була дівчинка тиха: 
«Заждіть, не спішіте, 

ви тільки послухайте, 
Ні-ні, ви послухайте краще!» 
І слухали дівчинку люди 
(Про небо лимонне, 
Про море червоне, 
Про птахів зелених) 
І серцем ясніли.
В затопленій димом кімнаті 
Горласті поети
Смоктали гіркі сигарети, 
Гіркі сигарети смоктали 
І вірші читали горласті.
А дівчинка кине з порога 
(Про небо лимонне, 
Про море червоне, 
Про птахів зелених) —
І тихо ставало, 
І ясно ставало — 
Поезія має свій колір.

Материнське
На березі моря жінка сиділа, 
Примруженим зором

світ обіймаючи, 
Посміхалася мрійно.
На березі моря жінка сиділа, 
Юна своєю ласкавістю, 

Тиха своєю самотністю, 
Своєю вагітністю мудра.
На хвилях високих 

гойдалося сонце високе,
Співали вітрила на яхтах 

мелодію звичну,
І тихо

в гінкій потаємності
Стрункі кораблі даленіли. 
Примруженим зором

світ обіймаючи, 
Посміхалася жінка,
І мрії її

Надії її
теж даленіли.

теж даленіли, 
Черкаючи крилами сонячних 

палуб,
На яких їй 

ввижалось прийдешнє
Тієї людини,. 

яка уже є і якої нема ще.
м. Кіровоград,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


