
Херсонській області 
вручено орден Леніна

1 червня Херсонській області вручено орден Леніна, 
яким її нагороджено за успіхи, досягнуті трудящими 
області в господарському і культурному будівництві. 
Урочисті збори, присвячені цій знаменній події, відбу
лися в обласному театрі.

Високу нагороду вручив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК КІІ України П. 10. Ше
лест. Від імені Центрального Комітету Комуністичної 
партії України, Президії Верховної Ради і Ради Мі
ністрів УРСР віл сердечно поздоровив робітників, 
колгоспників, інтелігенцію області.

Учасники урочистих зборів прийняли вітальні лис
ти ЦК КПРС, Президії Верховної Ради і Раді Мі
ністрів СРСР, ЦК КП України, Президії Верховної 
Ради і Раді Міністрів УРСР.

(РАТАУ),

Пролетарі всіх країн, єднаГпесяї

НЕДІЛЯ, 4 ЧЕРВНЯ 1967 р.

ДО ФЕСТИВАЛЮ 
ГОТУЙСЬ!

КИЇВ, 2 червня. (РАТАУ). 
Сьогодні в ЦК ЛКСМУ від
булося перше засідання орг
комітету фестивалю молоді 
України, присвяченого 50-річ 
чю Великого Жовтня. Було 
заслухано інформації про 
підготовку до урочистого 
відкриття 
святкового 
можців конкурсів та худож
ніх колективів, а також ряд 
інших питань, зв’язаних з 
проведенням свята юності.

На засіданні виступи
ли перший секретар ЦК 
ЛКСМУ, голова оргкоміте
ту Ю. Н. Єльченко, секре
тар укрпрофради Л. К. 
Шендрик, заступник мініст
ра культури УРСР В. М. 
Єфременко, заслуженим ар
тист УРСР, художній керів
ник фестивалю О. С. Барсе- 
гян.

Перший секретар Київ
ського обкому ЛКСМУ Л. А. 
Пустовойтов розповів при
сутнім про роботу комсо
мольців столичної області 
по підготовці до зустрічі 
учасників і гостей фести
валю.

На засіданні оргкомітету 
були присутні представники 
міністерств, відомств, твор
чих спілок, наукових закла
дів, передовики промисло
вості і сільського господар
ства.

фестивалю, до 
концерту пере-

ПЕРШИЙ ДЕНЬ екзаменів, як пер
ший клас. Радісний, святковий і 

хвилюючий__
У коридорах 14-ї школи притише

ні кроки, неголосні розмови. Тривож
но якось гукає дзвоник. Учні захо
дять в клас.

Допитливі очі невідривно слідку
ють за кожним рухом вчителя, що 
тримає в руках конверт, який ще хо
ває в собі таємницю.

— «Орля», — повідомляє вчитель 
тему переказу для восьмикласників.

Валя Бабічева замислюється. Зга
дується пісня. Переспів її лягає рів
ним почерком па листок: «Вороги за
брали в нього життя. Він загинув, 
щоб ми могли вільно ходити по землі, 
сміятись, радіти сонцю і квітам».

Комісія оцінила роботу учениці 
найвищим балом — «5». Таку ж оцін
ку одержала й Галя Замкова.

Більшість десятикласників
школи філософствували над вільною 
темою: «Комсомольська мужнієть — 
безсмертна».

цієї

„ТИХО - 
ЕКЗАМЕНИ *
Зріло й обгрунтовано розмірковує 

Таня Мільохіна: «Батьківщино! — пи
ше вона. — Тобі зобов’язані ми поя
вою Свєтлова і його тривожної «Гре
нади», подвигів молодогвардійців, 
шляху Невідомого солдата в без
смертя».

А Таня Шкутько облюбувала тему: 
«Образ Леніна в художній літерату
рі».

Наступного дня обидві Тані поздо
ровляли одна одну з п'ятірками.

Восьмикласники школи № 10 писа
ли переказ «Прапороносець піонер
ської дружини». Зовсім по-різному 
виклали свої думки Оля Димура, Ва
ля Гармурар, Ліля Соколова. Але од
не в них було спільне — грамотність, 
чіткість думки. Тому й одержали всі 
троє п’ятірки.

Г. ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

■>П ОЧАХ — радість. І 
тепле світання. І трішки 

тривоги. А на вирум'янено- 
му лиці — цілунок сонця. 
Стоїть вона розхвильована 
перед Валентиною Сороко- 
тягою, групкомсоргом цеху, 
і з її пухких уст спливають 
любі-любі слова:

— Ми з ним вирішили по
братись... Прошу тебе до 
себе на весілля...

Валя засвічує усмішку і 
притуляється губами до 
Аниноі щоки.

А тоді:
— Де ж збираєшся жити 

зі своїм судженим?
— Тимчасово наймемо 

кімнату, поки отримаємо ко
мунальну квартиру...

Після зміни Валя зібрала 
в червоному кутку першого 
механоскладального цеху

бочому місці нема Галі Ме
режко.

Після зміни підійшла до 
Тані Бутенко.

— Негайно мчи до Галки, 
Може, захворіла. Ще вчора 
чомусь зажурена була.

— А ти підеш?
— Я — потім. А зараз —• 

до щасливих. Сьогодні ж 
два комсомольці вперше

Закінчився VI Всесоюзний з’їзд ДТСААФ
У Москві 2 червня за

кінчився VI Всесоюзний 
з’їзд Добровільного то
вариства сприяння армії, 
авіації і флотові, який 
тривав чотири дні. Були 
обговорені звітні допові
ді Центрального коміте
ту і Центральної ревізій
ної комісії, обрані цент
ральні органи ДТСААФ.

Делегати з'їзду з ве
ликим піднесенням прий
няли лист Центральному 
Комітетові КПРС, в яко
му запевнили ленінський 
Центральний Комітет 
КПРС, що мільйони чле
нів Добровільного това
риства сприяння армії, 
авіації і флотові ще тіс- 

-ніше згуртують свої ря-

ди навколо Комуністич
ної партії і Радянського 
уряду, внесуть новий 
вклад у загальнонародну 
справу зміцнення обо
роноздатності соціаліс
тичної Батьківщини.

Головою ЦК ДТСААФ 
обрано генерала армії, 
Героя Радянського Сою
зу А. Л. Гетьмана.

(ТАРС).

ЩЕ НЕ ДОТЛІЛИ зо
рі в глибині мо

ря, не спалахнуло 
багаття на Москалів- 
ській горі, а над Дніп
ром могутнім, над сон
ними лісами звився со
ковитий гудок рибаль
ського судна. Рибалки 
виходять у море.

— Пригости, Дніпре, 
синів своїх, потомстве- 
них рибалок,—ховає муд
ру усмішку у дзеркалі 
води старий рибалка, 
Микола Іванович Дон
ченко.

Його побратим Іван Зі

нов'євим Піценко, що не 
поступиться другові ні 
літами, ні мудрістю, кла
де на борт першу ручку 
тонкої сіті, де золотиться 
півпудовий сазан.

Так розпочали сього
річний сезон кремгесів- 
ські рибалки з артілі 
імені Петровського. По
щастило в той день мо
лодим рибалкам, орде
ноносцям Іванові Дудці, 
Юрію Донченку та Гри
горію Панченку. Був 
добрий улов. І до ар
тільної каси пішов пер
ший внесок.

— Подружили ми з 
наукою оце, — кажуть 
рибалки, — Щороку ки
дають якір у нашому 
порту співробітники Ки
ївського науково-дослід
ного інституту, які вив
чають повадки риб, вста
новлюють точні строки 
її нересту. Для нас — це 
добра поміч.

Скупало сонце в Дніп
рі своє червоне вбрання. 
Спочили судна в порту, 
булькочуть на березі 
закілтяні котли. Смач
но пахне юшкою.

Перший улов — то перш« 
дослідженні для молодої ла
борантки Інституту Діди Васи
ленко.

Фото В. Ковпака.М. УСПАЛЕНКО.

Справді повезло Юрію ДончснкуІ

„ХОРОША 
ВАЛЮ“...
заводу «Червона зірка» всю 
комсомольську групу. Хлоп
ці га дівчата дивувалися:

— Минулого тижня бу
ли ж збори... За цих кіль
ка днів наче нічого погано
го в нашому колективі не 
сталось. І раптом...

А Валя:
— Знаєте, що в Ані Селі- 

хової весілля? От вам і по
дія. Того й покликала... 
Створюється молода сім’я. 
Допомогти їй — наша ком
сомольська турбота.

Наступного дня Валя зі 
своїми друзями розшукали 
квартиру для Ані. В кімна
ті, де мали жити молодожо
ни, допомогли побілити сті
ни, прибрали житло.

ЮРБИ МОЛОДИХ ро- 
бітників почулось:

— Якісь новенькі в цеху 
з’явились... Соромливі такі...

В обідню перерву Валя 
пройшлась біля верстатів. 
І отих новеньких помітила 
біля гірки деталей для сіва
лок. Робітниці розмотали 
невеличкі пакунки з їжею.

— Чому ж не в 
ні? — запитала Валя.

А дівчата:
— Ми не знаємо 

де вона. Тут в цеху 
заблудитись, а між 
ськими 
тїв...

Валя простягнула дівча
там свою руку:

— Валентина. Валя Соро- 
котяга. Групкомсорг цеху.

— Таня Бутенко.
— Валя Правосудько.
— От і будемо друзями. 

Нумо за гарячим борщи
ком!..

І побігли разом з цеху.
V ОЖЕН ЗАЙНЯТИЙ своїми 

справами за верстатом.
А Валя тривожиться: на ро-

їдаль-

навіть, 
можна 
завод- 

корпусами й пого-

ТИ В НАС,
отримують зарплату. Чула, 
що їх підмовляли з такої 
нагоди бути гостями • пив
ному барі...
Т| ЕРЕГОРТАЛА свою за- 
** писну книжку. А там: 
«...Ура! Всі комсомольці 
працюють понад завдання. 
€ заощадження...»

Потім: «Завтра вихідний 
день. Варто б всім гуртом 
молодіжним у заводський 
табір відпочинку поманд
рувати».

І ще: «Ніна. Біла, Гена 
Котляроз, Люба Костецька, 
Валя Лободаєва матимуть 
незабаром середню спеці
альну освіту. О, коли б собі 
скоріше закінчити технікум 
та до вузу поступити! Тоді б 
сміливіше можна кидати 
клич: «Кожному комсо
мольцю цеху — вищу і се
редню спеціальну освіту!».

Перечитала всі списані 
аркуші і замислилась. Аж 
раптом а двері постукали.

— Прошу, — мовила Ва
ля й поклала на стіл за
писну книжку.

На порозі з'явилась Аня 
Селіхова.

— Знову про мандрівку 
на берег річки міркувала?

Валя підвелась з крісла.
— От і не вгадала. Оце 

думаю разом з активістами 
цеху відвідати всіх наших 
хлопців та дівчат, які жи
вуть в гуртожитку. А ще 
склала список ювілярів. На 
зборах запропоную: в кого 
день народження, хай не 
приходить на роботу. За 
нього працюватимемо всією 
комсомольською групою...

І змову стало радісно Ані 
Селіховій. Наче од цілунка 
сонця.

— Хороша ти в нас, Ва
лю...

НІ. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

ПРОТЕСТ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УРЯДОВІ США

2 червня об 11 годині 40 хвилин 
за московським часом американ
ські літаки піддали бомбардуван
ню радянський теплохід «Туркес
тан», який стояв на рейді порту 
Камфа, що знаходиться за 50 
миль на північ від Хайфона. Два 
члени екіпажу тяжко поранені. 
Судно дістало пошкодження.

Міністр закордонних справ 
СРСР А. А. Громико вручив тимча

совому повіреному в справах США 
в СРСР Дж. Гатрі ноту, в якій 
підкреслюється, що цей напад аме
риканської авіації на радянське 
торговельне судно є кричущим по
рушенням свободи судноплавства, 
актом розбою, який може мати да
лекосяжні наслідки.

Радянський уряд заявляє рішу
чий протест урядові США, який 
несе всю відповідальність за ці

провокаційні бандитські дії аме
риканських збройних сил.

Радянський уряд, по-перше, 
наполягає на суворому покаранні 
винуватців нападу на радянське 
судно, і, по-друге, він чекає запев
нення, що такі дії щодо радян
ських суден не повторюватимуться. 

Уряд СРСР заявляє, що в разі 
повторення таких актів з боку 
збройних сил США, Радянський | 
Союз буде змушений вжити від- ' 
повідних заходів для гарантуван
ня безпеки радянських суден.

(ТАРС).
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Жертва
американ ТАНК ПІДНІМЕТЬСЯ НА П‘ЄДЕСТАЛ

ських
шратів
ВЛАДИВОСТОК, 3 черв-] 

ня. (ТАРС). «Рибачук — 
електромеханік теплохода 
«Туркестан», поранений при 
нападі американських літа
ків на радянське судно, по
мер о 19 годині 45 хвилин 
місцевого часу», *— повідо
мив з порту Камфа (Демо
кратична Республіка В'єт
нам) капітан судна Віктор 
Соколов,

Радянський теплохід «Тур
кестан» був зафрахтований 
для перевезення вугілля з 
порту Камфа в Японію. Ка
пітан Соколов радирує про 
подробиці розбійницького 
нападу американських піра
тів на мирне радянське суд
но. «Стояли на рейді за чо
тириста метрів від причалу. 
На рейді інших суден не 
було. Біля причалу стояло 
тільки кіпрське судно «Ас
ма». Два американських лі
таки зайшли з двох боків 
для того, щоб бомбардува
ти «Туркестан». Бомба впа
ла за сто метрів від судна, 
після чого обидва бомбар
дувальники обстріляли суд
но з крупнокаліберних ку
леметів розривними кулями. 
Крім двох тяжко поране
них, п’ятьох поранено лег
ко. Є пробоїни у надбудо
вах і шлюпках».

--- 2----------—~ -і------

Незвичайну машину виготовили комсомоле 
ці Одеського' заводу важкого кранобудування 
імені Січневого повстання. Цього разу замість 
самохідного будівельного крана вони зробили 
в натуральну величину... танк.

В заводській кімнаті бойової слави дбайливо 
зберігаються документи, які розповідають про 
те, як колектив підприємства в дні Великої 
Вітчизняної війни брав активну участь у за
хисті рідного міста. Багато «январців» пішло

па фронт, а ті, хто замінив їх біля верстата, 
переключились на виготовлення військової 
продукції. В найкоротший строк завод освоїв 
випуск танків.

На фотографії тих років одеський танк має 
своєрідний вигляд. Адже виготовлявся він на 
базі гусеничного трактора. Одесити, які вміли 
жартувати і в грізні дні оборони міста, назва
ли своє дітиіце «ІІі» (від російських слів «на

З ІСТОРІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ
Шістдесят років тому, як 

і нинішньої весни, закипали 
сади Єлисаветградщини, і 
небо було синім-синім...

І раптом зацокотіли те
леграфи жандармського 
управління, і в усі кінці по
летіли донесення: «...немед
ленно принять меры...», 
«докладываю, что забасто
вали железнодорожники 
Знаменки...», «Врача желез
ной дороги Андрея Лысен
ко и прочих арестовать и 
конвоем направить...».

24 квітня мовчазну тишу 
повітового міста розкололи 

йскрипучі брами Єлисавет-

градського юнкерського 
училища.

— Етапні прибули!..
— Ну, швидше, швидше... 

Не пройшло і години, як вій
ськово-окружний суд приступив до 
розгляду справи лікаря-револю- 
ціонера Андрія Віталійовича Ли
сенка. Судили Ще вісьмох його 
товаришів — керівників І учасни
ків страйку на станції Знам’янці.

...А по землі йшла весна. 
А по землі йшов «Вічний 
революціонер» Миколи Ві

талійовича Лисенка — рід
ного брата лікаря-револю- 
ціонера.

Він народився на Полтав
щині, але майже все життя

пройшло на станції Знам’ян
ці, в залізничній лікарні, 
якою Лисенко завідував 
протягом двадцяти років.

Історія немилосердно згладжув 
відгомін минувшини. Але й іарвх 
здасться, що вузькою лісовою про
сікою від лікарняного будинку 
пройдо Андрій Віталійович 1 його 
хворобливе обличчя, за день на- 
томлене клопотами, раптом засяв 
добротою.

Та повернемося назад.
В 25 років з відзнакою 

Андрій Лисенко закінчив 
медичний факультет Київ
ського університету. Вже 
студентські роки прилуча
ють його до народницького 
руху. Прикладом служать 
Засулич і Фігнер, Перов- 
ська і Желябов, які з’являю
ться того часу на політичній 
арені Росії.

За активну участь в студентських 
заворушеннях 1872 року його ви
ключили на рік з університету. Він 
живе на квартирі відомого україн
ського драматурга Михайла Ста- 
рицького, де збираються члени 
народницької організації «Грома
да», розгромленої урядом після 
повстання о Польщі. Старицький 
знайомить Андрія Лисенка з Жс- 
пябовим...

І ось закінчено універси
тет, вибір падає на Сер
бію — далеку слов'янську

пспуг»). В умілих руках сильних духом радян
ських воїнів ця машина ставала грізною збро
єю. Про це писалося навіть в донесеннях фа- ф 
шистського командування.

І ось через більш як чверть століття молоді 
машинобудівники розшукали креслення бойо
вої машини й виготовили її на память про 
своїх батьків і старших братів. Після урочис
того маршу по заводському подвір ю танк під
німеться на п’єдестал пошани і_ навічно зали
шиться там як символ відваги й мужності за
хисників міста-героя.

країну, де йдуть кровопро
литні бої з турками.

Часті переїзди в шпиталь
них поїздах, оперування по
ранених. Нарешті —• пере
мир’я. П’ять орденів і ме
далей за хоробрість та пі
дірване здоров’я привозить 
на Україну Андрій Лисенко.

Невеличкий будинок на 
території Чорного лісу біля 
Знам’янки, де він оселився, 
стає осередком передової 
політичної і культурної дум
ки.

1892 року на деякий час 
приїхав до брата Микола 
Лисенко і теж поселився в 
Орловій Балці. Тут, у тісно
му колі, збиралися друзі і 
знайомі, сім’я Лисенків. Ми
кола Віталійович сідав за 
рояль, Андрій Віталійович 
брав до рук скрипку. І тоді 
линула далеко селом ро
мантична «Мрія» Шумана.

Інколи композитор Лисснко на-' 
грассв щось свое. Тут, с Орловій 
Балці, він працював над оркест
ровкою опери «Тарас Бульба». Зо
середжено і стишено слухали 
братів Михайло Старицький, який 
приїздив у гості, майбутній поль
ський композитор Кароль Шима- 
нооський, друзі.

Під впливом революцій-

__

них подій 90-х років лікар 
Андрій Лисенко поступово 
зрікається своїх народ
ницьких поглядів. Бере 
участь • роботі першого 
з’їзду залізничних лікарів у 
Петербурзі, одним з пер
ших в Росії організовує лі
карсько-продовольчі пунк
ти, які полегшували умови 
хворих робітників.

І, нарешті, стає членом 
Знам’янського страйкового 
комітету залізничників.

...Шістдесят років тому, як І ни
нішньої весни, закипали седи Єлн- 
еаве7гр»дщиии, і небо було еннім- 
еннім.

І раптом невріяноважено засту
кали телеграфи жандармського 
управління, І о усі кінці понесли
ся рапорти... Його судив військо
во-окружний суд. За одну годину 
був винесений вирок короткий І 
безсердечний: «Збудника робітни
чої маси до всяких безпорядків 
Андрія Лисенка підправити у В’ят
ку до закінчення слідства...»

...А по землі йшла весна 
1906 року. А по землі йшов 
«Вічний революціонер» ін
шого Лисенка — Миколи Ві
талійовича. То був гімн на 
честь брата-революціонера, 
гімн на честь революційно
го пролетаріату.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

І ——
П СІ ЧОЛОВІКИ І ЖІН- 

КИ рівні перед за-

боку; від твоєї працелюбності?
3. Якби нічого не перешкод

жало, ти після закінчення шко
ли:

а) залишився б у селі (місті), 
де живеш зараз;

б) виїхав би в інше село;
в) виїхав би в інше місто. 
Наш вік — вік наукових

виробничих звершень, романти
ки незвіданих країв і освоєн
ня космосу відкриває перед мо
лодими шукачами нового, не
звичайного широкі шляхи. 
«Що притягає тебе в обраній 
професії?» — питала юнака і 
дівчину наша анкета. Коли лю
бима професія вже обрана, як 
не віддати їй свої сили і здіб
ності? Можливість пізнати се
бе, довести собі, що н ти здат
ний на справжнє діло, можли
вість відкрити нові горизонти, 
керувати найновішою техні
кою — ось що приваблює. 932 
юних серця в обраній про
фесії. І лише 16-х із тисячі — 
висока оплата, 52-х — бажан
ня жити недалеко від батьків.

Третє покоління знає, що 
щастя на радянську землю не 
злетіло жар-птицею. За нього 
не шкодували поту і крові бать
ки та діди наші, не шкодували 
навіть життя свого. А тому 965 
хлопців і дівчат не будуть шу
кати легкого хліба. Вони твер
до відповідають:

— Наші майбутні успіхи в 
самостійному житті залежати
муть, перш за все, від тих 
знань, які винесемо із стін се
редньої школи і працелюбнос
ті в обраній професії.

Для 34 учнів їх успіхи зале
жатимуть від уміння показати 
себе з найкращого боку. А для 
одного, який проживає в місті 
Кіровограді, — від знайом
ства з людьми, . які займають 
високі посади.

• Пошуки нового, утвердження 
самостійності, бажання відчу
ти своє доросле «я», побачити 
нові міста і села, моря і гори 
чи побудувати своє власне міс
то — природні для юних ро
мантиків. 642 випускника з ти
сячі виявили бажання поїхати 
з рідного міста чи села на но
ві будови, в інститути й техні
куми. Значна частина (358 чо
ловік) з тих, що нам відповіли, 
вирішують інакше. Вони пи
шуть: романтику знайдемо вдо- 

, ма, бо хто ж замінить наших 
, батьків за верстатом і на фер- 
. мі, на будові й пиві.
' (Закінчення на 3-й стор.).

11—ч анкету, вже вимрі-
0) яли дорогу, що нею

І 0) ==ав“ будуть крокувати, 
вже знають, до чо
го прикладуть свої 
молоді руки, во
гонь комсомоль
ських сердець.

Що ж допомогло їм обрати 
свій шлях у житті? Вибір про
фесії — справа не одного дня 
чи навіть року. Звичайно, є 
природжені співаки й худож
ники, скульптори і поети. Але 
більшості випускників, які ще 
не відають всієї складності 
життя, потрібна, навіть необ
хідна стороння -допомога: бать
ка, вчителя, друга. Та ще біль
ше допомагає молодим друко
ване слово. Розповіді в газетах 
і журналах про труд сталевара 
і хлібороба, про героїв праці 
викликали у 486 юнаків і дів
чат бажання бути, схожим на 
своїх батьків, внести і свою 
частку праці в скарбницю рід
ної країни.

Та все ж, проаналізувавши 
відповіді на запитання про те, 
що допомогло учням у виборі 
професії, треба сказати, що 
професійна орієнтація випуск
ників у школах області постав
лена ще слабо. З тисячі шко
лярів, що відповіли на це пи
тання, лише двадцяти трьом 
допомогли у виборі професії 
уроки ручної праці, сорока 
двом — поради вчителів, п’ят
десяти шести — колективне рі
шення класу. Останнім же — 
газетні і журнальні статті, ху
дожня література, поради бать
ків і друзів. Жоден випускник 
чи випускниця не відповіли, що 
допоміг їм у виборі професії 
колектив заводу, фабрики, 
колгоспу чи радгоспу, куди во
ни врешті-решт підуть працю
вати.

коном, 
ні

ТИСЯЧА
їм сьогодні по сімнадцять. 

Попереду — самостійне жит- 
тйі. В знаменний рік, рік золо
того ювілею Радянської влади, 
виходять вони на світлу доро
гу. Чим живуть СЬОГОДНІШНІ 
випускники, які їх найближчі 
плани, як підготовлені вони до 
життєвих випробувань — та
кою була мета відвертої розмо
ви з юнаками і дівчатами, за
пропонованої «Молодим кому
наром» в анкеті «10 запитань 
випускникові».

Щодня пошта приносила до 
редакції десятки і сотні листів 
Учнів, які побажали взяти 
участь у цій розмові. І зараз, 
йоли вчорашні школярі звіту
ють перед народом за десять 
років навчання, коли оцінка 
(іа державному екзамені до 
Деякої міри стане оцінкою 
пройдених років, редакція під
сумовує одержані відповіді, 
Стальна кількість яких— 1000, 

ЧИ ВИЙШЛА РОЗМОВА
ЩИРОЮ, ВІДВЕРТОЮ!

«Чи так відповів би ти в 
присутності сторонніх?» — за
питувала наша анкета. 997 уч
нів відповіли: так само, 3 — ні.

ОМРІЯНА, ОБРАНА
1. Обрав ти вже собі спе

ціальність, за якою працюва
тимеш після закінчення школи 
чи яку здобуватимеш в учили
щі, технікумі, вузі?

2. Що допомогло тобі у ви
борі майбутньої професії: по
ради батьків; статті в газетах 
або журналах; поради друзів; 
колективне рішення класу або 
(фупи учнів; поради вчителів; 
уроки ручної працірробота під 
час канікул; стан здоров’я?

Любима професія. Майже 
третину свого життя людина 
бі'ддає їй, єдиній, омріяній. Яке 
то щастя — прокинутись вран
ці і Знати, що проживеш цей 
день цікаво і змістовно, що 
прикипів ти серцем ДО СВОІ'О 
верстата чи механізму, до ко
лосистої ниви чи могутнього 
Локомотива. І що жодного дня 
пр зміг би прожити без неї, 
обраної на все життя.

Більш як 900 ірнаків і дів
чат, як свідчать їх відповіді на

ГОРИЗОНТИ 
НЕВІДКРИТИХ КРАЇВ

1. Що найбільше притягає те
бе в обраній професії: можли
вість виявити свої здібності, 
висока оплата; нова техніка; 
можливість бувати в далеких 
місцях; бажання жити недале
ко від батьків; нормований 
робочий день?

2. Як ти вважаєш —- від чо
го в першу чергу залежатимуть 
твої майбутні успіхи в само
стійному житті — від твоїх ста
рань у навчанні; від твого вмін
ня показати себе з найкращого

рів- 
роз- 

соці- 
облас- 
в шос- 

західноберлін- 
ськоТ конституції. Рівні 
можливості в духовному 
розвитку означають, що 
всім гарантується рівність

вони мають 
можливості 

витку в економічній, 
апьній і духовній 
тях», — так записано 
тій статті 

конституції. 
—5 в

означають,

лн — ось шлях, який, на думку 
прихильників демократизації се
редньої школи, дозволив би дітям 
робітників одержати освіту.

В старій системі серед
ньої школи, звичайно, — 
одна з причин зарані здійс
нюваного «природного» від
бору при вступі до вузу. 
Друга — в економічних 
труднощах робітничих сі
мей, з яких не кожна може 
дозволити своєму сину чи

КОМУ ДІСТАНЕТЬСЯ 
БЕЗПРОГРАШНИЙ БІЛЕТ“?

в одержанні освіти. Однак 
права, зафіксовані в консти
туції Західного Берліна, зна
ходяться в явному проти
річчі з фактами і, частко
во, з положенням про вузи 
міста. Лише п’ять процентів 
західноберлінських студен
тів — це діти робітників.

Так, в університеті в Да- 
лемі навчається більше 15 
тисяч студентів. З них лише 
чотири проценти — вихідці 
з робітничих сімей. Най
більше в університеті дітей 
високооплачуваних служ
бовців. У 27 процентів сту
дентів батьки, як офіційно 
наводиться в статистичних 
даних, «чиновники». За «чи
новницьким званням» кри
ються багаті люди: члени 
правлінь крупних компаній, 
банків І страхових това
риств.

Група студентів, учителів, уче
них І профспілкових керівників 
міста, які виступають за розши
рення можливостей в одержанні 
вищої освіти, випустила брошуру 
під назвою «Хто вибирав освіту, 
той вибирав безпрограшний бі
лет».

З* Думкою авторів брошури, 
теперішній поділ середньої Ж 

НУ Шкоап^ДНпМУ Б0РПІНІ На ОСНО0' 
нам« ₽Сапьн* Ш1<олу I Тім-
Г < 3 минУп°то століття

свбев- Відмова від тако
го трьохступінчатого поділу і 

ТВОрення «Анноі середньої Хко-

дочці таку «розкіш», як ви
ща освіта. Тому молоді 
Ельза чи Ганс проходять 
«свої університети» біля 
верстата, за прилавком або 
в ролі розсильного якоїсь 
фірми.

А якщо все ж таки всту
пі коли, що 

всюди на це 
однаково: 
— плати. Ще 
році студенти 
вищої школи 

нестачі викла- 
-£ середніх 
привілей: їм 

платити за 
цього року 

втратили 
В цьому

ПИШ до вищої 
тоді? Тепер 
відповідають 
чеш вчитись 
в минулому 
педагогічної 
з-за великої 
дачів у міських 
школах мали 
Не треба було 
навчання. З 
майбутні вчителі 
свою перевагу. _ _____
педінституті, а також в обох 
університетах і в усіх інших 
вузах Західного Берліна 
одночасно підвищено плату 
за навчання. Цей захід за- 
хі дноберлінського сенату
обурив студентство. Сту
денти вимагають поряд з 
демократичною реформою 
системи вищої освіти також 
відмінити рішення сенату, 
який обмежує інтереси сту
дентів. '

. «Недостатня фінансова 
підтримка, необхідність йти 
на заробітки, погано орга
нізований учбовий процес 
застарілий порядок здачі 
екзаменів — все це затри
мує навчання студентів і 
вимушує багатьох відмови
тись Від одержання осві
ти», так характеризує ни
нішнє становище студентів 
журнал «Фу-Шпігель», ор
ган студентських організа
цій університету в Далемі.

Костянтин САВВ1Н, 
і кореспондент ТАРС. 
‘ Західний Берлін.

ХО'



З стор. мк

СПІВБЕСІДНИКІВ 
ТИСЯЧА
(Закінчення. Поч. на 2-й стор.).

ЯК ПАВКА КОРЧАГІН
1 Твій ідеал (літературний 

герой, відомий громадський 
діяч, вчений або діяч культури, 
Цитель твого села чи міста)? 
Назви його.

Для дорослих ці спомини ще 
свіжі. Для юних — легенда. 
Хто не захоплювався і не 'за
хоплюється героїчним життям 
комуніста Миколи Островсько- 
го, його книгою «Як гартувала
ся сталь»! Мільйони юнаків і 
дівчат і зараз вважають Павку 
своїм товаришем, наслідують 
йому. В першу — ліпшу хвили
ну будь-хто з 486 тих, для ко
го ідеалом став Павка Корча- 
гін, візьме на плечі карабін і 
стане в ряди захисників влади 
Рад. , .

Ніколи не вмруть у пам яті 
комсомольців подвиги молодо
гвардійців. Для трьохсот п’яти 
випускників вони стали взір
цем радянського патріотизму/ 
мужності, самовідданості. Юна
ки і дівчата згадують, що й 
Олег Кошовий, і У ляпа Громо
ва, і Сергій Тюлені», і Люба 
Шевцова, як і інші герої-під- 
пільники, теж навчалися в шко
лі, і погляди їх звертаються до 
своїх вчителів, до їх нелегкої,, 
інколи навіть невдячної, але 
благородної справи. Більше 
сотні випускників назвали своїм 
ідеалом учителів.

Всіх літературних героїв і 
кінозірок та артистів, якими 
захоплюються учні, не перелі
чити. Тут Марко Безсмертний 
і Ліза Чайкіна, Овод і Спар
так, Тетяна Ларіна і Андрій 
Волконський, Людмила Гур
ченко, Муслім Магомаев... Але 
серед них не зустрічаються 

„Імена героїв праці, трудівників 
заводів і полів, яких учні ба
чать кожного дня у трудових 
звершеннях, в дерзанні. Оче
видно, в школах ще мало при
діляється уваги вихованню мо
лодого покоління па трудових 
традиціях батьків.

ТИ ЗАКІНЧУЄШ ШКОЛУ. 
А МАЄШ ДРУГА!

Вісімсот дев’яносто СІМ ВИ
ПУСКНИКІВ мають друга, подру
гу, сто три — не мають.

ЩО НЕДОДАЛА ШКОЛА!
Більшість випускників, а са

ме 621, відповіли на це питан
ня, що все необхідне для жит
тя — знання, трудові і спорг 
тнвні навики —- учителі дали. 
Чого недодала школа — будуть 
знати через кілька років. Але 
значна група (212 з тисячі) від
повідає, що вони не навчились 
ще читати полотна художників, 
не можуть розібратися в кла
сичних музичних творах, не 
знають, як культурно поводити 
себе в товаристві, за столом.

о громадських 
місцях. Це го
ворить про те, 
що в багатьох 
школах області 
вчителі па уро
ках ще мало 
приділяють ува

ги естетичному вихованню юна
ків і дівчат.

Майбутній будівник кому
нізму —• це всебічно розвинена 
особа, і фізичний гарт посідає 
в загальному комплексі не ос
таннє місце. З багатьох шкіл 
прилетіли до пас тривожні сиг
нали, 167 юнаків і дівчат пові
домляють про те, що вони не 
можуть виконати найпростіші 
вправи на бруссях і турніку, 
що вони не мають такого спор
тивного розвитку, як їх това? 
риші.

тобі

тре- 
две-

РЯДОВІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ГВАРДІЇ

1. Яка з шкільних подій 
найбільш запам’яталася?

Хто не відчував цього 
петпого хвилювання біля
рей секретаря райкому комсо
молу! Ще мить — відкриються 
вони, і ти станеш перед стар
шими товаришами, будеш зві
тувати про шкільні справи. А’ 
потім... довгий час будеш зігрі
вати теплом свого серця чер
вону книжечку — квиток чле
на Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки. Молоді. І 
будеш знати: ти — відповідаль
ний за одиокласників-комсо- 
мольців, як і вони за тебе. За
служиш — покарають, біда в 
тебе — виручать, горе — роз
радять.

Трьомстам п'ятдесяти чоти
рьом випускникам нанб'льше 
запам’ятався їх вступ у лави 
ВЛІ\СМ. Але незабутніми за
лишилися для учнів- і піонер
ські події: походи по місцях 
трудової і бойової слави, та 
мить, коли шугає до неба по
лум’я піонерського багаття, ко
ли воїни і ветерани праці по
чинають свою оповідь про бу
ремні роки революції і Великої 
Вітчизняної війни, про трудові 
подвиги па заводах і нивах.

Зустрічі з ветеранами воєн і 
труда запам’яталися найбільше 
за' час шкільного життя 430 
юнакам і дівчатам. Останнім— 
шкільні «Вогники», екскурсії в 
поле і на виробництво, перший 
шкільний день, прийом у піо
нери.

Як підсумок, можна з упев* 
неністю сказати, щочіаша юнь, 
в переважній більшості своїй* 
виходить в життя морально і 
фізично загартованою, освіче
ною, готовою на трудовий по
двиг, на героїзм, йде гідна 
зміна батькам своїм, які про
гнали з рідної землі експлуата
торів, зробили третє покоління 
цільними громадянами Країни 
Рад, чиї мозолисті руки вику
вали для нас наше сьогодні, 
які відстояли Батьківщину в 
роки найтяжчих випробувань. 
В добр)г путь, юнаки і дівчата!

В ШАРІЙ.

ДЛ 66 (766)—
шистів полетіли в усі боки. І «катюші» ніде немає.

— От молодець, Анеля, —» похвалив дівчинку 
Михайло Кривоногов. — Де ти про все це дізна
лася?

— Так це ж усім відомо, самі фашисти траур 
оголосили по загиблих, — не моргнувши оком, 
запевняла Анеля,

Весело було пораненим, коли до них приходи
ли діти. Весь лютий і до 11 березня 1944 року пе
реховувала Марія Василівна Покотилова поране
них бійців. їй допомагали десятки сімей, причому 
разом з дорослими ризикували своїм життям і 
піонери та комсомольці, подаючи допомогу по
раненим. Часто чергували біля поранених сестри 
Валя та Женя Ліпіки, вони ж допомагали своїй 
мамі прати білизну та бинти й інші перев’язочні

слово
АРИСТАМХАНА

СОРОК четвертому вони 
були піонерами. Навколо, 

мов хижі круки, шугали фа
шисти, виловлюючи чоловіків. 
До фронту — рукою подати. 
Раділа Анеля Юнкова, прислу
хаючись до громовиці канона
ди, до стрекоту кулеметів: 
«Скоро і мій татко прийде до
дому! А зараз треба боротися, 
допомагати нашим бійцям».

Анеля вийшла на центральну 
вулицю Новомиргорода, зупи
нилась напроти великих авто
машин. Охорони не було, ли
ше віддалік неквапно поход
жав зіщулений фашист; у кот
рого ноги обмотані платком. 
«А що, коли ризикнути, взяти 
аптечку? Адже як вона при
годиться нашим пораненим!» — 
майнула думка. Піонерка мит
тю відкрила дверцята кабіни. 
Вона вже знала, де лежать ап
течки (раніше придивилась). 
Скочила з цінним вантажем і
через мить її сховали кущі в городах. А надвечір 
разом з своїми юними друзями Славою Павлу- 
щенко, її братом Тарасом та іншими доставили ап
течку до будинку вчительки Марії Василівни По- 
котилової, де патріоти влаштували підпільний гос
піталь для поранених радянських офіцерів, 
сержантів і солдатів.

— Приймайте вантаж, подарунок від піонерів!—- 
гукнула з порога Анеля Марії Василівні, подаючи 
великий пакунок.

Вчителька аж руками сплеснула: «Як ви наважи
лись таке зробити, ви ж могли загубити всіх по
ранених, навести фашистів на слід!»

— А ми хитріші за фашистів, ми так запетляли 
свій шлях, що ніхто не розбере, — весело щебе
тала Анеля Юнкова.

І вчителька, і поранені радо прийняли піонерів, 
які й раніше тут були частими гостями. Аптечка 
містила багато марлі, вати, а найцінніше — різні 
медикаменти, дістати які було майже неможли
во. Якою радістю засвітились очі офіцерів Михай
ла Кривоноговз та Петра Белова, сержантів Арис- 
тамхана Жубайханова та Андрія Агєєва, рядових 
Єгора Шишкарьова та Миколи Лихачова, коли во
ни слухали веселий щебіт піонерів про фашист
ських вояків, котрі ось-ось мали втекти з Ново
миргорода. Діти співали впівголоса пісню про Ка
тюшу.

— Хочете, я розкажу вам про те, як німці на
шу «катюшу» хотіли викрасти? — горять оченята 
Анелі.

— Звичайно, розказуй, — посміхаючись у вуса, 
мовить найстаріший воїн Єгор Шишкарьов.

— Так от, викрали фашисти у нас одну «катю
шу», — розповідає Анеля, — привезли її до самого 
Берліна, щоб фюреров! показати. Зібрались сила- 
силенна офіцерів і генералів, дивляться, щупають, 
але нічого зрозуміти не можуть. Раптом «катюша» 
як шарахне на всю площу, тільки шматки з фа-

матеріали. Мати Анелі Юнкової Ганна Федорівна, 
чоловік якої був на фронті, пекла для поранених 
хліб, збирала різні продукти, прала бинти. Комсо
молка Клава Степанова потай приносила з аптеки 
різні ліки для лікування поранених, а на свято 
Дня Червоної Армії разом з іншими подругами 
зібрала по пилинці борошно і спекла воїнам свят
ковий пиріг. На ньому напис: «Слава Червоній 
Армії!» Цей подарунок дуже порадував пора
нених.

...Відтоді багато сплинуло років. Дорослими ста
ли колишні комсомольці і піонери. Всі вони тру
дяться на полях і фермах, на заводах і фабриках 
рідної країни.

А як же склалася доля тих, кого врятували пат
ріоти? Майже щодня виймає Марія Василівна з 
поштової скриньки листи від Єгора Шишкарьова 
з Брянська, Миколи Лихачова з Саратозщини, 
Михайла Кривоногова з Півночі країни. Нещодав
но привіз низький уклін названій матері разом із 
своїм сином Султангази казах Аристамхан Жу- 
байханов. Він розповів учням Новомиргородщини 
про самовідданих патріотів, які врятували життя 
йому і його бойовим товаришам. Особливо теп
лою була зустріч з вихованця/ли школи-інтернату 
імені Юрія Гагаріна, які багато років листуються 
з казахом, шефствують над його названою ма
тір'ю М. В. Покотиловою, яку тяжка недуга прику
вала до ліжка. Зустрівся Аристамхан і з тими, Хто 
допоміг йому і його побратимам стати на ноги, 
щоб добити ворога.

— Дружба наша вічна, бо вона скріплена 
кров’ю у битві проти фашистів, бо вона пройшла 
найсуворіші випробування, — сказав казах Арис
тамхан, прощаючись після десятиденного гостю
вання у новомиргородських друзів.

І.РОМАНЕНКО, 
працівник редакції районної газети.

м. ІІовомиргород.

Щедро поповнив ряди учаеняк!» художньої самодіяльності фестиваль народного мистецтва. Ось І зараз, читачу, перед 
тобою своєрідний фотодиптих — українську народну пісню «Мав я раз дівчиноньку« спіоас чоловічин хор Долинського 
районного Будинку культури; а «Шахтарською сюїтою» виступають учасники танцювального колективу Олександрійського 
електро-механічного заводу. ,

Поєдинок з „алхіміками“
(Розповідь Чепчика нашому кореспонденту від 1 червня цього року)

ся 9 магазином та його вам громадянка Придибай-

«Останнім часом всі ніби 
змовилися псувати мені на
стрій, До речі, по натурі я 
людина м’яка, елегійна. В 
музиці мені більше до впо
доби стишена задушевність 
романсу, ніж, скажімо, 
бурхливі варіації Бетховена. 
.Маю підозру, що мій 
Влазливий характер — при- 
Вна всіх моїх прикростей. 
<7сь і сьогодні: «алхімічні» 
вправи вельмишановного 
Леоніда Марковича вкрай 
виснажили мені нерви.

Але все спочатку. По за
кінченню робочого дня не 
встиг я переступити порога 
своєї квартири, як назуст
річ — дружина: «Іди, — ка- 
же> — до магазину за цук
ром». Беру авоську, іду. (А 
спробуйте не піти, вам від
разу процитують відповід
ний параграф про рівно

прав’я). Отож, заходжу я до 
нашого, новомиколаївсько- 
го магазину № 2. Треба ска
зати, що цей заклад ніколи 
не викликав у мене особли
вого мажорного настрою. 
Заходиш, бувало, купити 
ковбаски, а у вітрині — пус
то. Заходиш другого дня — 
те ж саме. Та хіба лише з 
ковбасою прикрощі? Ах, 
знав би ти, добрий чолові
че, як часто доводиться сі
м’янину Чепчику вирішува
ти проблеми молока або 
риби. А все через постачан
ня. Зовсім не піклується 
отой поважний міськхарчо- 
торг про своїх підлеглих. 
Та і трудова дисципліна тут 
недисциплінована: замість
шести продавців частенько 
нашого брата, покупця, об
слуговують лише два або

три. А втім ще й не таке 
буває. Гадаєте, наговорюю, 
перебільшую? Тоді слухай
те. Отож заходжу та й про
шу зважити мені кілограм 
цукру. Зважили, щоправда, 
мені на цей раз без тради
ційних ексцесів, чемно зва
жили.

— Красненько дякую, — 
кажу.

Беру кульок та — в 
авоську. А з авоськи — кап- 
кап — на підлогу. Що за 
лихо, думаю? Розгортаю ку
льок, а цукор — мокрий.

— Як ваше прізвище, гро
мадянко? — запитую.

— Придибайло, — каже.
— Так от, шановна грома

дяночко Придибайло, — 
звертаюсь, — хто вам до
зволив продавати такий цу
кор?
— А ви хто такий буде

те? — вона мені усміхається 
ніжно. — Ревізор чи хто?

Знизую плечима і йду до 
завідуючого магазином Ле
оніда Марковича Креніна, 
отого самого, що успішно 
конкурує з славетними алхі
міками середньовіччя.

— Маю намір писати про 
вас до газети, — кажу сер
дито.

— Ох, ох, ох, — іронічно 
забідкався Леонід Марко
вич, і на його засмагле рай
дужне обличчя набігла не
величка хмарка, — то вель
ми неприємна річ.

— Чому ж бо неприєм
на, — кажу, — а може, я 
про передовий досвід про
дажу цукру писати збира
юсь?..

Щоб якось скоротити ні
му сцену, висловлюю поба
жання ближче познайомити

складами. Після деякого ва
гання Леонід Маркович лю
б’язно погоджується бути 
моїм гідом. На складі дійс
но лежать стоси мішків з 
вологим цукром. За прилав
ком на підлозі — сиропна 
калюжа. Щоб реабілітува
тися перед покупцями, Лео
нід Маркович іде в лобову 
атаку:

— Ви гадаєте, що поку
пець програє, придбавши 
наш цукор? Ні в якому разі.

— Але ж вода має некра
сиву звичку випаровувати
ся, шановний Леоніде Мар- 
ковичу... .

— Ні в якому разі: взяв 
кілограм — приніс кіло
грам. Якщо не вірите, я по
дарую вам склянку сухого 
цукру і ви зможете переко
натися, продемонстрував
ши аналогічний дослід вдо
ма.

Аргумент Леоніда Марке
вича настільки несподіваний, 
що я деякий час безпорад
но кліпаю очима. 1, очевид
но, мені б довелося скрут
но, коли б в розмову не 
втрутилася вже знайома

до:
— Але ж, товаришу, зро

зумійте, нарешті, таку річ: 
якщо сухий мішок, скажімо, 
важить п’ятсот грамів, то 
вологий в чотири чи п'ять 
разів більше. Повинна ж я 
якось цей збиток компенсу
вати. Ось і продаємо такий 
цукор.

Ситуація настільки прозо
рішає, що я дякую «новато
рам». за інформацію, попе
редньо пообіцявши Леоніду 
Марковичу дебатувати в 
галузі алхімії. І що ж ви га
даєте: виконав свою обі
цянку. Зав’язав у вузлика 
склянку цукру, зважив йо
го, намочив, висушив і зно
ву зважив. І, слово честі, 
полегшав цукор. Так що 
програли ви, шановний Ле
оніде Марковичу».

Р. в* А якої думки про 
експерименти з «алхімії» 
директор міськхарчоторгу 
Анатолій Іванович Настоя- 
щий? Чепчик з нетерпінням 
чекає відповіді.

Розповідь Чепчика запи
сав А. Ченчик.
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ШТУРМ
БЕЗ

Молдавських футболістів, ма
буть, влаштовувала нічия боки 
побудували гру на епізодичних 
контратаках, які протягом всьо
го матчу були малоефективни
ми. Воротар «Зірки» Бурсаков 
дуже рідко вступав у гру.

Зате Кіровограді з самого 
початку штурмують. Вже на 
першим хвилинах Кзасов вихо
дить на ударну позицію, але 
м’яч йде повз ворота. Реальну 
можливість відкрити рахунок 
мали Корольов, Дровацький. 
Удер останнього з двох метрів 
від воріт парирує воротар 
Амхссєв. який добро провів

І *есь ммч- Двіч1 гостей *РЯ'РРЧУЛКТЛТУ Тувапв пеРекпвАинв-
«г Черговий матч на першість

Я країни з футбола між киши-

нівською «Молдовою» та кі
ровоградською «Зіркою» так І 
закінчився нульовою нічиєю.

Дублюючий склад «Зірки» 
виграв з рахунком 2:0.

Інші команди у цьому турі 
зіграли так: «Дніпро» — «Ме
таліст» — 2:1, «Карпати» — 
«Теорія» — 5:0, «Волга» (Г) — 
СКА (Ла| — 0:0, «Локомотив» 
(Ви) — «Суднобудівник» — 3:1, 
"Труд» — «Локомотив» (Кг) — 
3:1, СКА (К) — СКА (О) — 
1:0, «Сокіл» — «Волга» (Кн) — 
3:0, «Авангард» — «Мста- 
пург» (3) — 0:0, «Шинник» — 
«Металург» (Т| — 0:2.

Після цього туру «Зірка» пе
ремістилася з одинадцятого на 
дванадцяте місце о своїй під
групі. .

КІРОВОГРАД. Міський сад. О 10 годині — від
криття стадіону юних піонерів. Парад учасників 
міської спартакіади школярів, присвяченій 50-річ- 
чю Радянської влади. Нагородження переможців 
спартакіади. Показові виступи акробатів, гімнас
тів, боксерів, ’ велосипедистів. Естафета 4X100 
збірних команд шкіл. Фінальний матч на кубок 
міста з футбола між командами шкіл № 5 і № 6. 
Матчова зустріч команд групи підготовки моло
дих футболістів і спортшколи міськвно.

Футбол. Стадіон «Зірка». 17 год. ПершГсть СРСР 
серед команд груп підготовки молодих футболіс
тів. «Зірка» (Кіровоград) — «Прометей» (Дніпро- 
дзержинськ).

Стадіон ШВЛ.П- 17 год. Кубок області з футбола. 
Півфінал. Школа вищої льотної підготовки — «Ло
комотив» (Гайворон).

КРЕМГЕС. Стадіон. Півфінал кубка області з 
футбола. Кремгес — «Спартак» (Кіровоград), 
Спортивна риболовля. Першість облради «Аван
гард» в залік спартакіади «За труд і доаголіггя».

ТРЕТІЙ СТАРТ „ШКІРЯНОГО М'ЯЧА“
Вперше він стартував два роки тому. За закликом комсомолу 

сотні тисяч хлопчиків, які не знали, куди подівати свого енергію під
час канікул, об’єдналися в футбольні команди дворів, кварталів, ву
лиць. З дитячою наполегливістю і завзятістю юні Яшини, Федотові!, 
Вороніни, Пеле вступили у розиграш призу клубу «Шкіряний м’яч».

Змаганнями керували Всесоюзний штаб, створений при редакції 
газети «Пионерская правда» і відповідні штаби на місцях. Комсо
мольські й фізкультурні організації виділили для дитячих команд 
тренерів, надали в їх розпорядження спортивні споруди, а будиико- 
управління придбали спортивну форму та інвентар.

Це й обумовило масовість змагань. В Кіровограді в їх другому 
етапі брало участь 50 команд. Серед юних футболістів, вік яких не 
перебільшував 14 років, тоді перемогла команда «Вогник» з четверто
го будинкоуправління, Скільки радощів було у хлопчиків, коли вони 
одержали нагороди — Грамоту «Пионерской правды», спеціальну 
шоколадну медаль і пам’ятні значки.

А їх старшим (15—16 років) товаришам по «Шкіряному м’ячу» — 
команді «Темп» з вулиці Садової спортивне щастя посміхігулося ще 
ширше. Вони стали учасниками фінальних змагань у Києві. Кірово
градські хлопчики довели, що їх команда дійсно темпова. На турнірі 
восьми кращих дитячих колективів вони програли лише краматор
ській «Перемозі» і зайняли друге місце в республіці.

Зараз колишні хлопчики підросли. Дехто з ппх влився 
підготовки молодих футболістів, дехто займається у дитячій

ній школі міськвно, а колишній ка
пітан «Темпу» Ваня Аніщенко грає 
зараз за дублюючий склад «Зір
ки». Проте кожен з них пам'ятає 
перший дитячий приз — жовтий 
футбольний м’яч з автографами 
Василя Туряпчика, Віктора Се-Андрія Бібн, Віктора Банникова, 

ребреникова та інших динамівців.
Як снігова грудка зростає в' 

ного м’яча збільшиться число , _______ ___________
нях в Кіровограді брали участь вже 150 команд. «Маяк» з проспек
ту «Правды» пробився до фінальних змагань у Харкові. Але на цей 
раз хлопчиків підвели «дяді» з міської ради Союзу спортивних това
риств і організацій. Вони порушили правила комплектування коман
ди, і вона була знята з змагань.'

Першого червня в Кіровограді «Шкіряний м’яч» взяв третій старт. 
Цього разу найменші футболісти змагаються на нових полях, які об
ладнали для них комсомольці і молодь на Кущівці та на стадіоні 
юних піонерів у міському саду.

За право називатися найсильнішими вступають у боротьбу юні 
футболісти Олександрії, Гайворона, Кремгеса, Завалля та інших міст 
і районних центрів області. Потім переможці зон виборюватимуть 
першість області на турнірі, що відбудеться в Олександрії. Кому піс
ля цього пощастить потрапити у Херсон, де розігруватиметься приз 
ЦК ЛКСМУ та газети «Юный ленинец»? Про це мріють, мабуть, всі 
хлопчики. І хай ця мрія буде їх'добрим супутником в гарячих спор
тивних поєдинках.

своєму русі, так і навколо «Шкіря- 
юних прихильників. Торік у змаган-

дизель
До виробничих пере

мог ювілейного року при
бавилося ще одне велике 
досяїнення: на харків
ському моторобудівному 
ордена Леніна заводі 
«Серп і молот» випущено 
мільйонний дизельний 
двигун.

...У 1958 році заяод пе
рейшов на випуск ди
зельних двигунів «СМД», 
що призначаються для 
комбайнів. З 1961 року 
почалося серійне вироб
ництво уніфікованих 
тракторно - комбайнових 
дизелів «СМД-14» потуж-» 
ністю 75 кінських сил. 
Вони йдуть безперерв
ним потоком на Волго
градський і Харківський 
тракторні, Ростовський, 
Таганрозький і Красно
ярський комбайнові за
води, а також на десят
ки інших машинобудів
них підприємств.

І ось 1 червня дістав 
путівку в життя мотор З 
номером 1 000 000.

З нагоди цієї події на 
заводі відбувся багато
людний мітинг.

■ЗИЕ————

Відділ веде
кандидат у майстри спорту

Г. ДУБІВКА

Конкурс- 
вікторина

7.Відповіді на завдання №
1. Шаховий годинник — 

годинник з двома механіз
мами і циферблатами, змон
тованими в одному футлярі, 
оснащений пристосування
ми, які дозволяють при хо
ді вимикати одип годинник 
і вмикати інший. Шаховий 
годинник показує час, зат
рачений кожним із гравців 
на обдумування ходів.

НЕДІЛЯ, 4 червня. Перша про
грама. 10.00 — «Будильник», (М), 
10.30 — «Гімнастико для всіх», 
(М. 15.00 — Тиждень Вірменської 
PCP у Москві. (М), 16.30 — Про
грама Єреванської студії телеба
чення. (М). 18.00 — Співас Ломора 
Чконія, (К), 18.30 — «Музичний 
кіоск», (М). 19.00 — «Гра без ні
чиєї». Новий художній фільм, • 
(К). 20.40 — Телевізійні новини, 
(М), 21.00 — Телевізійний театр 
мініатюр. «Добрий вечір», (М); 
22.00 — «Експромт-реею». Неділь- 

програмо. (М).
Вірменської PCP

в школу 
спортив- М. МАР’ЯНЕНКО.

Фото О. Красовського.

і вигра-

(РАТАУ).

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глїпкгі 2.

падсилан-
19 червня.

«молодой КОММУНАР« 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ.

падок їй крила і 
пустив на птичню. 
Але це не пере
шкодило їй повер
нутися додому. 

Пройшовши 18 кіломет
рів, вона знайшла свого 
колишнього господаря.

ф Жоден з хижаків, 
що живуть на землі, не 
завдає людині стільки 
шкоди, як акули. Тільки 
за останні 8 років вкули 
напали на 1410 чоловік, з 
яких 477 загинули. Ці да
ні повідомив на конгресі 
в Японії доктор Шульц, 
який вивчає життя акул.

ф В Токіо відкрився 
госпіталь для риб. Якщо 
цінна риба поранена, її 
обприскують усипляю
чим розчином і оперу
ють, не виймаючи з во
ди. Лікують тут дельфі
нів, черепах-астматиків, 
які прожили роки в ак
варіумах.

ла Таля. Ці гросмейстери 
будуть виступати без від- 
біркових змагань прямо в 
турнірі претендентів 1968 
року.

3. Етюд В. і М. Плато- 
вих має такни розв'язок:

1. СЇ7 <14 2. Ке21! аІФ 
3. Ксі Фа5 4. С: <14 і після 
будь-якої відповіді білі ви
грають чорного ферзя.

Всім учасникам конкурсу, 
які правильно розв’язали 
завдання № 7, нараховано 
10 очок.

ЗАВДАННЯ № 8
1. Що таке заочні змаган

ня? Які види заочних зма
гань ви знаєте? (2 очка)

2. Назвіть ім'я чемпіонки 
Радянського Союзу серед 
жінок 1966 року. (2 очка)

Розв’яжіть комбіна-

Шаховий годинник був 
винайдений англійцем Ч7:" 
еоном і вперше застосова
ний в Лондонському міжна
родному турнірі 1883 року.

2. Сьомий міжзональний 
| турнір відбудеться в жовт

ні — листопаді цього року 
в Тунісі. У ньому візьмуть 
участь 24 найсильніших ша- 

1 хісти світу — переможці 
І зональних турнірів: 18 грос- 
I мейстерів, 5 міжнародних і 
І 1 національний майстер. 
І Від вашої країни в зма

ганні будуть виступати 
гросмейстери Леонід 

І ІІІтейп (Львів), Юхим Гел- 
лер (Одеса), Віктор Корч- 

I нон (Ленінград) та Айвар 
І Гіпсліс (Рига).

Багато учасників конкур- 
I су помилково вказали ще 
І Бориса Спаського і Михай-

Уіл-

Білі: Кряі, ФіЗ, ТсЗ, ТЦІ, 
С#5, Кеб, пп: а2, в2, <15,12, 
Й Ь2.

Чорні: Кре8, Фвб, Та8, 
Те8, Се7, Сс8, КІ6, пп: аб, 
в7, еб, Ї7, g7, 117.

Білі починають 
ють. (З очка)

Останній строк
ня відповідей —

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ І
------------------------------------------- L____ с___ _ _____ __

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

БК 02089. Індекс 01197.

ВСЯКА 
ВСЯЧИНА
ф Найбільш плавуча 

людина в світі — 36-річ- 
ний індійський юрист 
Мохер Сен. Він проплив 
Панамський канал дов
жиною більш як 65 кі
лометрів за 35 годин. 
Сен — герой марафон
ських запливів. Він пере
пливав Ла-Манш, Бос
фор, Дарданелли, Гіб
ралтар.

ф В Уельсі фермер 
продав сусідові свійську 
качку. Новий власник 
підрізав на всякий ви-

Запорізька обл а с т ь. 
Стрибок «Олень». Його 
виконує учениця 10 кла
су середньої школи №16 
міста Бердянська Любов | 
Вишневська — чемпіонка 
України серед школярок 
з гімнастики.

на розважальна 
22.45 — Тиждень 
у Москві. (М).

ПОНЕДІЛОК, 5 череня. Перша 
програма. 18.00 — Телсвісті, (К). 
18.35 — Телеальманах — 
(Ростов). 19.15 
журнал. (Донецьк), 19.45 — «Ма
льовнича 
фортеці», 
народний 
леновини, 
йомтеся, 
Вільнюса. „_____
пісні». Концерт з творів Є. Коза
ка. (Львів). 22.10 — «Майстри 
мистецтв». (Народний артист СРСР 
Ю. Шумський). (К).

ВІВТОРОК, 6 череня. Перша про
грама. 18.00 — «Ювілею назу
стріч». (Кіровоград). 18.10 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.20 —- 
«Син партії». (В. Куйбишсв). (Куй- 
бишсс). 19.00 — Тиждень Вірмен
ської PCP у Москві. Заключне 
свято. В перерві — Теленопини. 
(М). 21.30 — «Фестиваль, фести
валь...». Нош коментар. (Кірово
град). 21.40 — Художній фільм 
«Чужак». І сорія. (Кіровоград), 
23.10 — На московському міжна-* 
родному шаховому турнірі, (М).

іПодвиг». 
іНивз», Тслс-

Укроїнс». .-.Місто старої 
(Одеса). 20.05 — Між- 

огляд. (К). 20.30 — Те-
(М). 21.00 — «Позна- 

Вільнюс», Репортаж з 
21.30 — «Ой, дзвеніть.

22.10

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на 1967—1968 навчальний рік

на такі факультети денного навчання: 
фізико-математичинй (спеціальності: фізика і 

математика, математика);
філологічний (спеціальності: українська мова і 

література, російська мова і література);
факультет англійської мови; 
факультет фізичного виховання.
Строк навчання на всіх факультетах — 4 роки, 

а на спеціальності фізика і математика — 5 років,
Прийом заяв — до 31 липня.
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня в обсязі 

програми середньої школи.
Вступники подають на ім’я ректора заяву, авто

біографію, атестат зрілості або диплом про серед
ню освіту (оригінал), чотири фотокартки 
(3X4 см.), медичну довідку (ф. №286), характе
ристику, витяг з трудової книжки.

Документи надсилати'на адресу: м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, І, педінститут, приймальній ко
місії. ;
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