
оПРИЙОМ У КРЕМЛІНА ЧЕСТЬ ВИПУСКНИКІВВІЙСЬКОВИХ
Радянська Армія і 

Військово - Морський 
Флот одержують новий 
загін офіцерів, які закін
чили військові академії. 
Висококваліфіковані спе
ціалісти, що оволоділи 
основами сучасної вій
ськової науки та найно
вішої бонової техніки, 
найближчими днями від
бувають у частини і 
з’єднання.

Центральний Комітет 
КПРС і уряд СРСР

АКАДЕМІЙ
влаштували 5 липня тра
диційний прийом у Крем
лі на честь випускників 
вищих військових учбо
вих закладів.

Прийом відкрив мі
ністр оборони СРСР, 
Маршал Радянсь кого 
Союзу А. А. Гречко;

Тепло зустрінутий при
сутніми, на прийомі з 
промовою виступив Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв.

(ТАРС).

На одну площу, де лягли оілки пшениці, одраау виведено три комбайни.
Два дні промайне, І на сторні навіть соломи не буде, — мовить діловито голова колгоспу Імені Кірова Вглентии Шульга з Новгородківського району. 

...І на широку долоню тридцятирічного ватажка артілі сипнулось дорідне пшеничне зерно.'Ч

В ТЕБЕ ЕКЗАМЕН, ХЛІБОРОБЕ!
І знову понад приінгульськими бере

гами новою хвилею хлюпнувся гомін. 
І знову в степу над Дніпром і Синюхою, 
над Виссю і Бугом хлібороб виношує 
свою радість, милуючись пшеничним ко
лоском, що виростив своїми молодими 
руками. Потяглися степовими шляхами 
валки автомашин, повезли рідній Вітчиз
ні найпрекрасніші дарунки.

Степівчанин в напрузі, Степівчанин 
складає іспит на ювілейний атестат хлі
боробської зрілості.

Славні вісті вже линуть про завзяття 
ульяновських механізаторів. В кожному 
колгоспі згуртувались комсомольські аг
регати. А до себе на пораду вони за
просили старших хліборобів, комуністів. 
Щодня обмолочує валки озимої пшени
ці на 28—ЗО гектарах молодий комбай
нер Іван Негрега з артілі імені Леніна. 
Такий же розгін взяв Петро Слободе
нюк з колгоспу імені Карла Маркса. В 
шеренгу заспівувачів стають О. Гонча
рук, В. Безпечний, П. Решетняк з артілі 
імені Богдана Хмельницького, Б. Лірник 
з колгоспу імені «Правды».

Вжс о перший день обмолоту хліба п новгородківській ар
тілі Імені Кірова виділились переможці. Це — молодий ком
байнер Лука Сульжин з своїм помічником Юхимом Дячуком.

Фото В. КОВПАКА.

М. СИРОТЮК,
перший секретар обкому ЛКСМУ,

А в Онуфріївському районі на жнивах 
вже встигли показати свою майстерність 
Іван та Ліда Воробйови — молоде по
дружжя. По тридцять центнерів пшени
ці намолочують вони на гектарі.

Завидні діла в петрівчан, вільшанців, 
олександрійців, бобринчан, долинців.

Від темної стрічки далекого бору аж 
до лісосмуги колгоспу імені Телішев- 
ського Вільшанського району котиться 
степом буйна хвиля. Хилиться додолу 
ваговитий пшеничний колос, торкається 
хліборобської руки. І в хлібороба роди
ться ясна надія. Бо ж нива перед ним 
щедра, багата. З усього видно, що на 
гектарі буде по 28—ЗО центнерів дорід
ного зерна. Тільки в державні засіки 
тут вивезуть його понад 14 тисяч цент
нерів.

Валки автомашин вже 
мчать з полів артілі на 
хлібоприймальний пункт. 
Наповнивши кузов ав
томашини зерном пше
ниці з бункера комбай
на Григорія Костюка, 
шофер Михайло Шпи- 
льовенко отримав пер
шу квитанцію за 21 цент
нер пшениці.

Чотири степових ко
раблі пливуть нині ар
тільними ланами. Пра
цюють механізатори гру
повим методом, в єди
ному комплексі.

За кожним агрегатом 
стежать прожектористи, 
комсомольський патруль. 
Тривожних сигналів не 
чути, бо ж ювілейний 
урожай збирають хлібо
роби швидко, без втрат. 

Стерня вже видніється 
майже на 150 гектарах. 
Ось-ось до роботи при
ступлять скиртоправи. 
Мине десять днів, і там, 
де вигойдувався пше

ничний колос, спеціальна бригада роз
кидає по стерні місцеві добрива. В за
гінку вийдуть орачі.

Наступ за великий ювілейний коровай 
шириться. Загін хліборобів нині зростає. 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ напередодні 
жнив покликали молодь сповна віддати 
свої знання, свою молоду наснагу, ви
йшовши на золоті гони. Тепер районні 
комітети ЛКСМУ, комітети комсомолу 
первинних організацій мають широко 
розгорнути серед комсомольсько-моло
діжних колективів, збиральних агрегатів, 
серед окремих механізаторів дійове 
змагання за своєчасне і якісне прове
денні^ жнивних робіт. Про переможців 
повинні знати всі. Правофлангових має
мо всіляко підтримувати, розповсюджу
вати їх досвід. Взяв молодий механіза
тор певну висоту — несіть йому грошо
ву винагороду, хай на його агрегаті за
майорить вимпел, блисне зірка.

З метою широкого залучення молодих 
механізаторів в соціалістичне змагання 
на честь 50-річчя Великого Жовтня ого
лошено республіканський конкурс на 
кращого молодого комбайнера. 24 сте
повики — переможці конкурсу від кож
ної області — нагороджуватимуться По
чесною Грамотою ЦК ЛКСМ України і 
преміюються цінними подарунками — 
транзисторними радіоприймачами. Кра
щий комбайнер республіки — перемо
жець конкурсу — здобуде честь побу
вати на республіканському фестивалі 
молоді.

Всі переможці республіканського кон
курсу — комбайнери будуть учасника
ми традиційної зустрічі в ЦК ЛКСМУ, 
яка проводиться в кінці року.

В цю гарячу для степівчанина пору 
комсомольські активісти мають подбати, 
щоб всюди впроваджувалася прогресив
на організація праці, щоб робота агре
гатів тривала у дві зміни. Всюди повин
ні працювати пункти технічної допомоги.

Треба добитися, щоб кожен агітмай- 
данчик був обладнаний та оформлений 
відповідною наочною агітацією, забез
печений книгами та періодичною пре
сою, щоб сюди не забували дороги лек
тори, агітатори, організатори виступів 
агіткультбригад, привозилися й демон
струвалися кінофільми. Для змістовного 

дозвілля хліборобів слід ширше вико
ристовувати можливості клубів, бібліо
тек, зон відпочинку, спортивних баз.

Майже весь липень в Новгородків- 
ському, Добровеличківському, Бобри- 
нецькому районах курсуватиме агіт
поїзд обкому ЛКСМУ. Такі поїзди, агіт- 
машини варто мати в кожному районі. 
На токах, безпосередньо в полі хай зву
чить люба для хлібороба пісня, хай зву
чить всюди слово агітатора, слово про 
дбайливих хліборобів.

У Вільшанському районі за діло взя
лися загони «Комсомольського прожек
тора». Отак би й всюди діяти. На шля
хах, токах, біля агрегатів має чатувати 
прожекторист.

Недоліки на жнивних полях, на хлі
бозаготівлях варто різко і принципо
во піднімати на сатиричний спис не ли
ше в «Комсомольському прожекторі». 
Безгосподарників, байдужих хай чоити- 
кують з імпровізованої сцени читці-са- 
тирики. Хай дошкульне слово лине з 
місцевого радіовузла.

Хліб вирощено. Якщо збирати його 
без затримок, якщо стати на шляху роз
базарювання, по-господарському зсипа
ти його в засіки, доробок хлібороба бу
де помітним, ваговитим.

Серед ульяновських хліборобів 6ЖЄ 
видно кооператорів. Справа комсомоль
ських працівників, їх активістів подбати, 
щоб всюди так обслужувались трудівни
ки села.

На матеріально-побутове обслугову
вання молодих колгоспників і робітників 
радгоспів треба звернути особливу ува
гу, домогтися постійного забезпечення 
їх гарячим харчуванням, промисловими 
і продовольчими товарами. Подбати про 
благоустрій польових станів, створення 
кімнат відпочинку, встановлення душо
вих тощо.

Добре, коли в боротьбу за хліб залу
чається учнівська молодь. Старшоклас
ники спроможні чимало допомогти на 
токах, на хлібоприймальних пунктах, во
ни можуть стати в загони дозорців, бу
ти членами контрольних* постів.

Доброзичливими і щиросердими ше
фами у хліборобів хай нині будуть юна
ки та дівчата з міста, підприємств, сту
дентська молодь.

Додолу падає золотавий колос, оос- 
туть ворохи повновидого зерна. Бать
ківщина отримує дарунки степового 
краю. Більше напружиться молодий ме
ханізатор, світлішими будуть його по
ривання душі, — то й прекрасніший ма
тимемо ми коровай в ювілейному році.
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Вечір щирої розмови

ЛЬВІВ, липня.
(РАТАУ). Пізно ввечері 
львов’яни тепло прийня
ли в свої обійми послан
ців чехословацької мо
лоді, які прибули на 
фестиваль юності двох 
братніх країн. А сьо
годні свято дружби ра
дянської і чехословаць
кої молоді почалося. 
Юнаків і дівчат обох 
країн зблизила безмеж
на вірність ідеям кому
нізму. Ці братерські- 
чуття з особливою 
лою проявилися на 
нішньому фестивалі.

Першу половину 
гості провели в екскур
сіях по місту. їх зразила 
краса і велич 
нього Львова, 
дяки турботі 
тичної партії, 
рився у великий промис
ловий і культурний центр 
України. Тепло й гостин
но екскурсантів зустрі
чав колектив державної 
картинної галереї, де 
відкрилася виставка р'о-
біт львівських художни
ків, присвячена 50-річчю 
Великого Жовтня.

В другій половині дня 
на площі біля театру 
опери та балету імені 
Івана Франка фінішува
ли дві колони мотоцик
лістів—учасників естафе
ти дружби, які кілька днів 
тому стартували в Празі 
й Москві. Всі, хто був 
присутній на площі, низь
ко схилили голови перед 
пам’ятником В. І. Лені
ну. До його підніжжя 
лягли червоні гвоздики. 
В цьому — і данина по
ваги, і любов, і клятва 
виконувати заповіти Іллі
ча в усьому і завжди.

Від пам’ятника В. І. 
Леніну барвисті колони 
учасників фестивалю ру
шили до холма слави, де 
спочиває прах вірних 
синів Радянського Сою
зу, які віддали своє 
життя в боротьбі з ні
мецько - фашистськими 
загарбниками. Представ
ники обох делегацій від 
вічного вогню запалю
ють факел і доставляють 
його на стадіон «Друж
би».

З нагоди урочистого 
відкриття фестивалю 
відбувся багатолюдний 
мітинг.

Його відкрив секре
тар Львівського обкому 
комсомолу Богдан Ко
тик.

Звучать гімни СРСР, 
ЧССР 'а УРСР.

З теплими привітання
ми до присутніх звер
нулися перший секретар 
Львівського обкому пар
тії В. С. Куцевол, секре
тар ЦК ВЛКСМ Юрій 
Торсуєв, льотчик-космо- 
навт Олексій Леонов і 
голова ЦК ЧСМ Мірослав 
Заводіл.

На стадіон в’їжджають 
мотоциклісти, які доста
вили з Москви і Праги 
дружні послання ВЛКСМ 
і ЧСМ. Радянські спорт
смени вручили М. Заво- 
ділу снарядну гільзу із 
землею, взятою з моги
ли Невідомого солдата 
в Москві.

Потім капітани мото
циклістів запалюють у 
величезній чаші вогонь 
фестивалю. Свято 
крито.

І знову урочисто зву
чать фанфари, 
сповістили про спортив
но-художню композицію 
«Дружба навіки». Її 
виконали спортсмени й 
танцювальні ансамблі. В 
небі спалахує святковий 
фейерверк. Гості й гос
подарі дружно сканду
ють: «Дружба на вечные 
времена!», «Дружба на 
вечни часи!», «Дружба 
навікиї»

ІНКОЛИ можна чути, що на атеїстич
ні вечори й лекції віруючі, особливо 

сектанти, не приходять. Буває й таке. 
Але якщо вечір продуманий від початку 
до кінця, то успіх забезпечений.

До вибору темп лекції, бесіди, вечора 
необхідно підходити диференційовано і 
вістря пропаганди спрямовувати на роз
вінчування ідеології тієї релігійної течії, 
яка є в даному селі чи місті. Якщо є в 
селі євангельські християни-баптисти, 
то атеїстичну роботу треба так плану
вати, щоб кожний вечір поступово руй
нував у свідомості віруючих помилко-

Навіть вдалу рекламу непогано під
кріпити запрошеннями, які надіслати ві
руючим по пошті чи передати учнями- 
Так, наприклад, зробили в селі Круп- 
ському Кіровоградського району, де ще 
діє община баптистів. І на вечір при
йшло 12 віруючих із 18.

Задовго до цієї розмови місцеві ате
їсти, вчителі, працівники бібліотеки ви
явили, які питання хотілося б порушити 
на вечорі віруючим і невіруючим. їх на
бралося, тих питань, більше півсотні. То
му й 
вою.

вість їх поглядів на оточуючий світ. Як
що ж у селі православна церква, то тре
ба давати бій саме її ідеології. Коли ж 
є дві чи три релігійні течії, то треба пра
цювати окремо з представниками кож
ної течії.

Важливо і правильно підготувати рек
ламу. Коли написати афішу: «Бога не
має», то віруючий, прочитавши, скаже 
про себе: «Ні, є». І на вечір не прийде. 
Якщо питання поставити так: «Чи був 
Христос?», то виникає думка, що одер
жано якісь нові дані про Ісуса Христа. 
Ця зацікавленість і приведе на вечір. А 
там уже лектор чи пропагандист, напев
не, зуміє розвіяти міф про існування 
Христа.

Як деякий взірець можна навести рек
ламу Кіровоградського Будинку атеїзму. 

«Тематичний вечір 
для віруючих і невіруючих.
Ісус Христос — 
бог, людина чи міф? 
Дорогі друзі!
На вечорі ви дізнаєтеся: 
чому роки лічать від різдва, 
як євангельський Христос ставився 

до заповіді про пошану до батьків, 
як Христос творив чудеса.
На закінчення ви проглянете худож

ній фільм «Іванна».

Колишній про
повідник баптистів 
1. І. Полєвой роз
повів, як йшов з 
темряви забобонів 
до світла знань, 
як став атеїстом.

Серед віруючих 
більшість жінок. І

це зобов’язує шукати стежину до їх серця, 
організовувати спеціальні тематичні ве
чори. Зокрема, такий вечір на тему: 
«Хвала жінці-матері» відбувся у клу
бі заводу «Червона зірка»., Присутні 
подовгу затримувалися біля картин 
П. Ліхіна, В. Перова та інших майстрів 
пензлю. Для більшого емоційного впли
ву організатори вечора підготували ви
ставку «Мистецтво проти релігії».

Організатори вечора врахували також 
цікавість жінок до мод. І було проде
монстровано моди весняно-літнього сезо
ну. Потім працівники ресторану поділи
лися секретами кулінарної майстерності. 
, Все це створило атмосферу зацікавле- _ .. ----- атеїс.

розмо-
пості, передумови до того, щоб 
тичний вечір став вечором щирої 
ви. /

І дійсно, жінки з зацікавленням 
ли потім лектора-атеїста О. Терьошипа. 
Задали йому чимало питань.

Підкреслюю: щоб була доброю відда
ча, кожен атеїстичний вечір має бути 
вечором щирої розмови. І до цієї розмо
ви лектору, пропагандисту треба добре 
готуватися.

слуха-

П. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий обласним Будинком 
атеїзму.

Він. Георгій Великий, - кращий формувальник '’.«парного 
цеху Олександрійського заводу підйомно-транспортно'«> 
ладнання, один з шеренги праоофлангопих переджовтневог 
змагання. На його грудях красується медаль «За *РУД У 

доблесть». фото А БОЙКА.

Кінострічки світу
Вп'яте під прапором Москов

ського міжнародного кінофести
валю зібрались кінематографісти 
світу, яким близький його благо
родний девіз «За гуманізм кіно
мистецтва, за мир і дружбу між 
народами1». У Кремлівському Па
лаці з'їздів 5 липня відбулася це
ремонія урочистого відкриття 
фестивалю. В цьому році у Мос-

беруть

оцінку 
на кон-.

ковському міжнародному 
участь 57 країн,

Три жкзрі мають дати
93 кінострічкам, поданим
курси художніх, короткометраж
них і дитячих фільмів (конкурс 

дитячих фільмів на фестивалі про
водиться вперше).

(ТАРС).

Просимо відповісти
працюєш 
гуртком

користувався 
під час про-

політма- 
уроки, 

конференції)ЗАКІНЧИВСЯ РІК У СИСТЕМІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОС
ВІТИ. ВІН ЗНАМЕННИЙ ПОШУКАМИ І ЗНАХІДКАМИ. ТА 

0 ТРАПЛЯЛИСЯ Й ПРИКРІ НЕДОРОБКИ. ЩОБ ОБ’ЄКТИВНО 
ПРОАНАЛІЗУВАТИ ЗРОБЛЕНЕ ЗА РІК, ПРОСИМО ЩИРО 
ВІДПОВІСТИ НА НАШІ ЗАПИТАННЯ.

Заішіання до 
пропага н би cm і в

від-

Вони

Запитання 
до слухачів 
по літгуртків

1. В якому гуртку чи політично
му клубі ти навчався?

2. Чи відвідував ти всі заняття, 
а якщо ні, то з яких причин?

3. Яке з занять тобі найбільше

сподобалося і чому?
4. Як ти вважаєш: можна було 

краще подавати матеріал, ніж по
давав його пропагандист?

5. Що тобі не сподобалося на 
заняттях, чому, які 
ції?

6. Скільки творів 
прочитав вперше 
чального року?

7. Як ти сам готувався до за
нять, яку використовував періо
дичну літературу?

твої пропози-

В. І. Леніна ти 
протягом нав-

—

методмч-

Скільки років 
пропагандистом? Яким 
керував?

2. Чи достатньою була 
на допомога з боку райкому ком
сомолу? Як, на твою думку, повин
ні райкоми планувати навчання 
пропагандистів?

3. Як допомагали тобі в роботі 
бібліотека, клуб, товариство 
«Знання»?

4. Молодь — слухач особливий. 
Чи враховував ти це в своїй ро
боті? Як саме?

5. Чи вважаєш, що пропаган
дист повинен не тільки навчати

політичної грамоти, а й виховува
ти молодь? Ти виховував?

6. Які активні форми 
сової роботи (ленінські 
диспути, теоретичні 
ти використовував?

7. Наскільки ти 
технічними засобами 
ведення занять? Якщо ні, то чому?

Будь ласка, кілька Даних про 
себе:

стать, партійність, освіта, поса
да (можна без зазначення місця 
роботи).

Прізвище, коли не бажаєш, мо
жеш не називати.

Чекаємо твоїх відповідей най
ближчим часом.

Підкажи своїм товаришам, щоб 
теж відповіли на анкету.

Редакція газети 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР».

Голосування в ООН
НЬЮ-ЙОРК. Надзвичайна спеціальна 

сесія Генеральної Асамблеї ООН, скли
кана для ліквідації наслідків ізраїль
ської агресії, закінчується. 4 липня поча
лось голосування по проектах резолюцій.

Цинічний і різносторонній тиск пособ- 
ників агресії — США і Англії — на де
легації латиноамериканських, африкан
ських та інших країн, які розвиваються, 
в ці дні вчинився не тільки в кулуарах 
асамблеї, але й у столицях відповідних 
держав. У хід було пущено все — від 
погроз до обіцянок економічної «допо
моги».

Голосування показує, що деякі уряди, 
заплющуючи очі на майбутнє, коли їх 
власні країни можуть опинитися в ста
новищі жертв збройної агресії імперіа-

Агресія в Нонго
БРАЗЗАВІЛЬ. Конго (Кіншаса) 

стало жертвою воєнної імперіаліс
тичної агресії.

Літаки без розпізнавальних зна
ків висадили 5 липня в Кісангані 
загін білих найманців, які зайняли 
аеродром. В Букаву білі колоністи 
створили військові загони, які ата
кували позиції конголезької націо
нальної армії.

Президент країни Ж. Мобуту 
оголосив надзвичайний стан на 
всій території Конго (Кіншаса).

дієтичних насильників, поступаються ос
новоположними принципами ООН, при
носять їх. у жертву закулісним махіна
ціям.

Проект позаблокових країн, що вима
гає беззастережного виведення ізраїль
ських військ за лінію перемир'я, не ді
став необхідної більшості у дві третини 
голосів. За цей проект голосували 53 де
легації, проти 46 і 20 делегацій утри
мались.

За резолюцію позаблокових країн го
лосували соціалістичні держави, араб
ські країни, а також Афганістан, Бірма, 
Бурунді, Камбоджа, Камерун, Цейлон, 
Конго (Браззавіль), Конго (Кіншаса), 
Кіпр. Франція, Габон, Греція, Гвінея, Ін
дія, Індонезія, Японія, Малайзія, Малі, 
Нігерія, Пакистан, Сенегал, Сомалі, Іс
панія. Туреччина, Уганда, Танзанія і 
Замбія.

Латиноамериканський проект резолю
ції,. фактично вигідний 1 
не пройшов — він не 
дві третини голосів.

99 голосами при 20,
надзвичайна сесія Генеральної Асамблеї 
ООН прийняла резолюцію, запропонова
ну Гвінеєю, Іраном, Малі, Нігером, Па
кистаном і Туреччиною.

Асамблея закликала Ізраїль відмінити 
всі заходи по зміні статусу Єрусалима, 
як такі, що не мають законної сили, 
і запропонувала надалі утримуватись 
від будь-яких дій, що могли б змінити 
статус цього міста. (ТАРС).

Ізраїлю, також 
зібрав необхідні

що утримались,

-------------------------- :----------------------------------------------- - -------------- :----------------------------~і

• Думки, відгуки, рецензії
Т5ИРОК був коротким і 

жорстоким: смерть. 
Та не сльози, не розпач 
викликав він, «Я все ж 
вірю, що після цих по
хмурих днів нашої істо
рії зійде нова зоря. Не

ських антифашистів із 
в язниць і заслання так 
і озаглавлений — «Слово 
непереможних» («Моло
дая гвйрдия», 'м., 1967).

слово
НЕПЕРЕМОЖНИХ
оплакуйте мене. Краще 
гордіться мною і знайте, 
що соромитися за мене 
вам ніколи не доведе
ться».

Так писав своїм бать
кам італійський антифа
шист Симон 
знаючи вирок, 
що жити 
кілька днів, 
комуністична 
ність! Навіть 
цієї людини, 
ши її заповіт, розумієш, 
що це була Людина з 
великої літери, справж
ній комуніст. Він і мерт

вим залишився в строю 
залишився 
ним.

Збірник

У цій дуже потрібній
книзі зібрані документи 

духовного

Кос, уже 
знаючи, 

залишилося 
Ось вона, 

перекона
не знаючи 

а прочитав-

непереможе-

листів італій-

величезного
впливу. Захоплення і гор
дість за цих мужніх лю
дей викликає кожний 
видрукуваний рядок.
.Дуже точно зміст І 

Цінність збірника пере
дав у передмові пись
менник С. с. Смирнов, 
сказавши, що «книж
ка чділа школа муж- 
иості, стійкості, героїзму 
У боротьбі за нашу ве
лику ідею». Безсумнів
но, що такою школою 
вона стане найбільше 
Для молодих.

г. БЕЛЕНОК.
м- Кіровоград.



№ 80(780) З стор.

ДОНБАСУ і сонячного 
** Криму, з полонин За
карпаття і причорноморських 
степів, з Харкова і Полтави — 
з усіх кінців Радянської Украї
ни прибули в місто-герой Київ 
делегати IV Республіканського 
зльоту юних піонерів. Серед 
2200 посланців усіх областей — 
кращі з кращих, переможці 
всесоюзного огляду «Сяйте, 
ленінські зірки!», республікан
ських конкурсів, естафет, зма
гань і оглядів, які проводились 
на честь піввікового ювілею Ра
дянської держави.

Представники чотирьохміль
йонного загону українських 
піонерів приїхали до столиці 
республіки, щоб ще раз про
демонструвати гарячу любов і 
безмежну відданість Комуніс
тичній партії, соціалістичній 
Батьківщині, рідному народо
ві, рапортувати про свої успі
хи в навчанні і суспільно-корис
ній роботі, про розквіт дитячої 
творчості, здібностей і талан
тів хлопчиків і дівчаток.

СВЯТО
юних
ЛЕНІНЦІВ

ВІДКРИТТЯ
IV РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

ЗЛЬОТУ ПІОНЕРІВ 
УКРАЇНИ

Нинішній, четвертий зліт — 
особливий. Він присвячується 
50-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Ра
зом з дорослими піонери і шко
лярі готують гідну зустріч 
славному ювілею. Майбутні бу
дівники комунізму своїми пат
ріотичними справами довели, 
що вони з честю носять висо-
ке звання юних ленінців.

Третій день перебувають у 
Києві посланці піонерських 
дружин республіки. Пройшли 
перші хвилюючі зустрічі у 
наметовому містечку «Жовтне
ве», що виросло на території 
Виставки передового досвіду в 
народному господарстві УРСР. 
Хлопчики і дівчата відвідали 
Палац піонерів і школярів, ог
лянули визначні місця Києва.

Вчора, 5 липня, під девізом 
«Тобі, рідна партіє, наші діла 
і мрії» відбулись піонерський 
парад на Хрещатику і урочисте 
відкриття зльоту на 
«Динамо».

Велично височить 
столиці України пам’ятник за
сновникові Комуністичної пар
тії і творцеві Радянської дер
жави В. І. Леніну. Біля па
м'ятника несуть почесну вахту 
юні піонери. На Хрещатику і 
бульварі Шевченка зібрались 
тисячі киян, щоб подивитися 
святковий похід піонерії.

18 годин 15 хвилин. Присут
ні тепло зустрічають керівників 
Комуністичної партії і уря
ду України — товаришів 
Д. С. Коротчепка, М. О. Собо
ля. О. А. Титаренка, П. Ю. Ше- 
леста, В. В. Щербицького, В. В. 
Клименка. Разом з ними в гос
ті до піонерів прийшли мініст
ри УРСР, секретарі Київського 
обкому і міськкому партії, чле
ни бюро ЦІ< ЛКСМ України, 
старі більшовики, ветерани ре
волюції, громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн, перші 
піонери, представники громад
ських організацій, передовики 
виробництва, діячі науки і 
культури.

Починається парад. Під зву
ки оркестрів на Хрещатик всту
пає десятитисячна колона учас
ників зльоту і піонерів Києва. 
Легкий вітерець колише пра
пор республіканської піонер
ської організації. Діти несуть 
макет червоного галстука. В 
нього полум’ям гвоздик впи
сана цифра «50».

Піонери високо піднімають 
червоний стяг з портретом В. І. 
Леніна, прапори з портретами 
членів Політбюро ЦК КПРС. 
На центральній магістралі 
стоянці України майорять пра
пори обласних піонерських ор
ганізацій, піонерських органі
зацій міст-героїв, кращих дру
жин республіки.

Колона зупиняється біля па

стадіоні

у центрі

м’ятника В. І. Леніну. Від неї 
відокремлюється група дітей і 
встановлює до підніжжя велич
ного монументу корзини живих 
квітів.

Наймолодші учасники свя
та — жовтенята вручають ке
рівникам Комуністичної партії 
і уряду республіки, а також 
гостям зльоту барвисті букети. 

Юні ленінці прямують до 
стадіону «Динамо» Під звуки 
бадьорих маршів ідуть червоні 
слідопити, юні геологи, архео
логи, географи, альпіністи, ту
ристи. На відкритій автомаши
ні група дітей біля піонер
ського вогнища, затамувавши 
подих, слухає цікаву розповідь 
ветерана революції.

По Хрещатику проходять 
дипломанти Виставки досяг
нень народного господарства 
СРСР, чемпіони всесоюзних і 
республіканських змагань з 
технічних видів спорту, учасни
ки автомотоестафети, присвяче
ної республіканському зльоту.

В руках у юннатів — великий 
«ріг достатку» з овочами і 
фруктами. Вони несуть на ви
шитих українських рушниках 
запашні паляниці, снопи пше
ниці, . муляжі качанів куку
рудзи, соняшника та інших 
сільськогосподарських культур. 
Привертають увагу шеренги 
тваринників, зоологів, зелених 
патрулів — охоронців природи.

Святковий похід завершують 
піонери столиці України.

Проходячи повз пам’ятник 
В. І. Леніну, делегати і гості 
зльоту віддають салют тому, 
чиє ім’я носить Всесоюзна піо
нерська організація.

Після урочистого маршу ве
лике піонерське свято продов
жувалось на стадіоні «Дина
мо». Учасники і гості зльоту 
тепло зустріли керівників 
Комуністичної партії і уряду 
Української РСР — товаришів 
Д. С. Коротченка, М. О. Собо
ля, О. А. Титаренка. П. 10. 
Шелеста, В. В. Щербицького.

Над стадіоном лунають 
звуки фанфар: «Увага! Слухай
те всі!» Делегати виходять на 
поле і шикуються на лінійку.

Секретар ЦК ЛКСМУ О. С. 
Капто приймає рапорт про 
готовність учасників до від
криття IV Республіканського 
зльоту юних піонерів, присвя
ченого 50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

Лунає команда: «Зліт роз
почати, прапор зльоту підня
ти!»

Під звуки державних гімнів 
Радянського Союзу і Україн
ської РСР на флагштоці під
німається червоний прапор.

Потім з привітанням до учас
ників і гостей зльоту звернувся 
секретар ЦК ЛКСМУ О. С. 
Капто. Закінчуючи свій виступ, 
він проголошує:

— Піонери! До боротьби за 
справу Комуністичної партії 
Радянського Союзу будьте на
поготові!

— Завжди напоготові! — 
звучить над стадіоном тисячо
голоса відповідь піонерів.

Юні натуралісти піднімають
ся на урядову трибуну і вру
чають червоні гвоздики керів
никам Комуністичної партії і 
уряду України.

Починається театралізована 
вистава «Сяйте, ленінські зір
ки!» На зелене поле стадіону 
виходять червоногвардійці, 
матроси, робітники і робітни
ці. Вони несуть транспаранти, 
на яких написано: «Вся влада 
Радам», «Землю — селянам!», 
«Світові — мир!». Колони пря
мують до центру поля, і під 
звуки пролетарського гімну 
«Інтернаціонал» учасники ви
ступу утворюють силует ле
гендарного крейсера «Аврора», 
постріл якого сповістив про по
чаток нової ери — ери соціа
лізму. На гарьовій доріжці 
з’являється броньовик, на яко
му стоїть Володимир Ілліч. 
Роль В. І. Леніна виконує за
служений артист УРСР О. В. 
Омельчук. Звучать історичні 
слова вождя: «Робітнича і се
лянська революція, про необ
хідність якої весь час говори
ли більшовики, здійснилася».

Свято закінчилось піонер
ським танком дружби і вели
ким фейєрверком.

(РАТАУ),

В. ПОГРІБНИЙ

Є орден 
імені Єгорова

(Продовження. Початок в газетах за 9, 12, 14, 
17, 26, 28, 31 травня, 7, 9, 23, 28 червня та 5-липня).

Кожна бригада, кожна партизанська бойова 
одиниця одержала район оборони. Бригада, 
якою командував Єгоров, обороняла рубіж від 
Турчанського Мартина до Банської Бистриці. Про
ти партизан, які мали гранати, гвинтівки, авто
мати і протитанкові рушниці, загарбники кинули 
авіацію, артилерію, танки.

Протягом жовтня фашистським відбірним диві
зіям не вдалося потіснити партизан.

Але попереду був злий холодний листопад. По
переду була дорога на Прашову, попереду була 
дорога через перевали, один з яких через роки 
на честь командира Першої чехословацької пар-

«Ну, чому ж Ви не направите туди солдатів, па
не полковнику?» — говорить священик.

«Та що виї Половина від нас збігла б, а друга 
половина приєдналася б до бандитів».

Тоді я Вас ще не знала, не знала, хто «цей ро
сіянин, який там керує». Але було мені радісно.
30 серпня я везла із Гарманця пакет лисгівкового 
журналу «Атака», який випускала маленька дру
карня на Гарманецькій паперовій фабриці. На 
вокзалі в Банській Бистриці було багато люду. Всі 
поспішали на схід. Поїзд підійшов, і ми кинулись 
до нього. Раптом хтось вискочив на ходу з поїзда, 
що зупинявся, і закричав: «Не сідайте, це Єгоров
31 своїми хлоцями їде звільняти Прешов!» Всі 
спокійно і дисципліновано моментально відступи
ли від поїзда і вірили, що Ви зі своїми партиза
нами дійсно допоможете Прешову. Ви завоювали 
вже легендарну популярність.

Націстам це стало скоро відомо, і вони після 
часткової ліквідації повстання оголосили по радіо, 
що Вас спіймали. А Ви в цей час сиділи в горах 
серед нас. Хтось одразу витяг заржавілу друкар
ську машинку, і почали друкуватися листівки, які 
спростовували цю тривожну новину.

За кілька днів до нового 1944 року прийшов до 
мене капітан Марчук і говорить: «Слухай, ІІІте- 
панка, на новий рік біля Кранера буде в гостях 
штаб нашої бригади. Це люди, про яких у май
бутньому, мабуть, буде говорити вся республіка. 
Тобі доведеться справитися з важливим і великим 
завданням господарки. Потурбуйся, будь ласка, 
щоб все було в порядку. Дівчата із Кранера пі
дуть в Ленине. Мешканці села і робітники із Под- 
березової обіцяли прислати нам через німецькі 
позиції все, що буде потрібно. Все одно це буде 
остання зустріч нового року під час війни. На
ступну зустріч, напевне, ми відсвяткуємо у віль
ній країні...»

«Ну, а що німці? Вони не нападуть на нас?»
«Та ти не турбуйся про німців. Нащо ж 

нам кулемети?»
А потім ми дійсно почали «гуляти». На 

торжество були запрошені представники 
всіх двадцяти двох націй, які були в нашій 
бригаді. Кожному довелось співати яку-не- 
будь національну пісню. Коли єдиний серед 
нас англієць почав співати свою «Рол аут 
дзе барелз» на мелодію нашої «Шкода лас
ки», ми його розкачали. Французи співали 
якусь сентиментальну, поляки — веселий 
краков’як, але, нарешті, переможцями ви
явились росіяни зі своїми прекрасними ба
ритонами і ви, Олексій Семенович, зі своїм 
«Чубчиком», і товариш Ржецький зі своєю 
«Сердце, спасибо, сердце, что ты умеешь 
так любить».

О 22 годині всі стихли і згадали, що у
Москві уже північ і настає новий рік, у якому ми 
обов’язково будемо звільнені і доб’ємо фашист
ського гада в Берліні. Мені здавалось це дуже 
фантастичним.

Потім Ви встали, попросили тиші і сумно пові
домили нам, що на Гядлі були спіймані і замуче
ні наші партизани, серед них і товариш Дропп. 
їх повішали на площі. Ви попросили нас шанува
ти їх пам’ять. Це було для нас не в силі. Хлопці

РадянськІ партизани п Банській Бистриці, 

тизанської бригади назвуть перевалом Альоші. 
Розповідь про ті події не вкладеться в газетному 
матеріалі. Можна сказати лише про окремі де
талі.

Вони постали переді мною живими картинами, 
коли я взяв у руки лист колишньої партизанки, 
який, як найсвягіше, зберігає Єгоров.

ЛИСТ ШТЕПАНКИ УРБАНКОВОЇ

Дорогий Олексій Семенович!
Коли Я дивлюся на Вашу сьогоднішню фото

картку в газеті, на якій Ви солідний 50-річний чо
ловік, мені згадується інша картина — 20 років 
тому. Тоді Вам було ЗО років. Ви були стійким 
хлопцем, в залежності від обставин і умов Ви 
уміли бути і серйозним, і веселим, і милим, і су
ворим, всі ми Вас поважали і бачили у Вас героя. 
Те, що Ви одержали звання Героя Радянського 
Союзу, нас тому нітрохи не здивувало. Хто знає 
партизанські умови, де немає ні шкіл, ні вчителів, 
ні суддів, той зрозуміє, скільки чинів і відпові
дальності лежало на Ваших плечах. Вас поважали, 
з Вами рахувалися і були Вам віддані; і тому Ва
ша бригада була високо дисциплінованою, що бу
ло на той час найнеобхіднішим.

Мені знову згадується Ваш образ. 24 лютого 
1945 р. Ви стоїте на горі біля Кранера в довгому 
шкіряному плащі, у сивій г.апасі і з сумкою на 
боці біля своїх працівників — майора Ржецького 
і товариша Строгонова і даєте останні накази пе
ред нашим довгим і дуже важким походом че
рез фронт до Червоної Армії.

Наш єдиний важкий кулемет тріскотів на гідро
станції за сім кілометрів від нас, намагаючись 
ввести в оману націстські орди, щоб вони не по
мітили нашого відходу із Ясенської долини. Іно
ді я баиу Вас веселим, як під акомпанемент роя
ля відмінного музиканта майора Ржецького Ви 
співаєте «Чубчик, чубчик, чубчик кучерявий, розві
вайся, чубчик, по вітру». Пригадуєте? Ой, як нам 
було весело. Ми сміялися так, що навіть на мить 
забували, що ми у тилу націстської армії і що 
кожної хвилини може розгорітися бій.

Я хотіла б Вам сказати і те, про що Ви не знає
те, але про що я особливо люблю згадувати.

В 1944 році перед самим Словацьким народним 
повстанням ми з чоловіком поїхали подивитися в 
Дубову, як англійці розбомбили наш нафтовий 
завод...
• Ми стояли з чоловіком в Дубовій на вокзалі. Я 
примітила, що недалеко від нас стоїть група лю
дей, які жваво бесідують. Полковник словацької 
армії, священник і хтось в цивільному, який зда
вався високим державним чиновником тодішньої 
Словакії. Я робила вигляд, що їх не помічаю, але 
уважно слухала. Полковник, показуючи в напрямі 
гір до Прашової, сказав: «Подивіться туди, там 
партизанів, як мух, керує ними якийсь росіянин, 
у якого більше своїх бандитів. Якби Ви знали, 
скільки з ними мук. Вони вже настільки нахабні, 
що спускаються з гір у долини, купляють від на
селення скотину і харчі і платять їм набагато біль
ше, ніж Словпол. Місцеві жителі їх підтримують. 
Вони настільки сміливі, що нападають на поліцей? 
ські дільниці і відбирають в поліцаїв зброю»,

О. С. Єгоров (праворуч) з начальником штабу 
А. П. Ржвцьким.

плакали за столом, як маленькі діти. Підводились 
один за одним і давали клятву, що за них помсти
ться. Це було найбільше враження, яке я пережи
ла серед вас.

Знаєте, товариш Олексій Семенович, у мене з 
Вами зв’язано багато прекрасних спогадів. Але з 
них хоч би цих кілька, про які я Вам пишу. Ніколи 
вони не щезнуть з моєї пам’яті.

Ваша
Штепанка Урбанкова, 

Острава-Поруба.

А ось кілька рядків із повідомлення ТАРС за 
21 березня 1958 року.

ПРОЦЕС ЗЛОЧИНЦІВ ІЗ «ГВАРДІЇ ГЛІНКИ»
20 березня перед обласним судом в Жиліні ста- 

'ли шість колишніх членів карального загону

(Продовження на 4-й стор.),
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орден 
імені Егорова

(Продовження).

серпні

штаб і офіцерів, радіостанцію разом з прислу
гою, як, наприклад, в Святому Андреї, Медзибро- 
дах, Словенській Любчі і т. д. Це Ви давали на
каз наводити паніку в тилу ворога, не давати йому 
пощади, не шкодуючи сил і самого життя. І я пер
шим добровільно очолив 15 чоловік і повів на 
гарнізони воро-а, чисельністю більше полку і до 
зубів озброєних. Дехто говорив, що це неможли
во, але ми виконали Ваш наказ і зробили можли
вим. Від нас тікали німці боси/ли, в одних підштан
ках при 15 градусах морозу, як це було в Сло
венській Любчі і інших місцях...».

(Закінчення буде).

Вони анммнулмся з літска на гору Прашору у 
сорок четвертого о числі 22 радянських партизанів. 
Українка Наталія Сохань (праворуч) Із з’аднанив Фе
дорова І Танк НІколахва — білоруська пвртизаниа, на 
очах якої фашисти розстріляли батька І матір. Тисячі 
людей — словаків, чехів, росіян — заздячують їм своїм 
життям. Під вогнем карвтелів виносили з поля бою 
поранених, рвали ив собі одяг, щоб перев’язати рвии.

Фото 1945 р.

«гвардії Глінки» (Глінка — лідер фашистського 
націоналістичного руху в Словенії) в Поважській 
Бистриці. Суд встановив ступінь вини кожного під
судного в злочинах... звершених ними після част
кового придушення словацького народного 
повстання... Присутніх в суді приголомшило пока
зання Бунти про те, як в піч була кинута жива 
грудна дитина в ковдрі. Він бачив, як мати у від
чаї сама кинулась за дитиною у вогонь. Бунтз 
показав, що після розстрілу партизан він бачив, 
як Штепанка відносив від печі вузол з речами, які 
належали збитим... Підсудний Ян Вальєнт зізнався 
перед судом, що особисто сам розстрілював на 
вапняному заводі поблизу Немецька чотирьох чо
ловік. Як і інші члени 'загону, він пограбував свої 
жертви. Він докладно розповів про те, як ка
ральний загін «гпінковськоі гвардії» шукав у ра
йоні Банської Бистриці радянського командира 
партизанського загону Егорова. Вальєнт розповів 
також про вбивство чотирьох французьких парти
зан і 8—10 американців і канадців, які були роз
стріляні і кинуті в піч...

Переді мною один з листів, одержаних Олек
сієм Семеновичем Єгоровим після 8 травня, коли 
в «Комсомольской правде» була опублікована 
стаття «Зірка майора Єгорова».

«...Коли я прочитав «Комсомольскую прав
ду» за 8 травня, у мене серце забилося. Ад
же це ми з Вами наводили страх на фашистів, 
пускали під укіс поїзди, робили сміливі нічні на
льоти, брали в полон командира батальйона, його

V НЬОГО з рота і з 
•* носа текла кров. 

Молодий чоловік нерухо
мо лежав на землі. Я 
бачив, як дівчина підкла
дала йому під голову 
щось біле, яке зразу на
бухало кров’ю. Через 
хвилину — іншу сюди, 
на вулицю Крумме- 
штрассе, під’їхала сані
тарна машина...

Лише па другий день 
ми, журналісти і'фото
репортери, — невимуше
ні свідки цієї сцени, до
відалися, що цс було: 
санітари клали на но
силки смертельно пора
неного 26-річного захід- 
ноберлінського студента 
Бенно Онезорга. Постріл, 
який обірвав життя хлоп
цеві з трудової сім'ї, 
прозвучав у центрі міста. 
Поліцейський випустив 
кулю із пістолета в поти
лицю беззахисній жерт
ві. Так само, як колись 
робили папістські кати в 
концтаборах.

го терору в місті, вима
гало демократизації сис
теми навчання в місце
вих вузах і права вільно 
висловлювати свою дум
ку. Західноберлінська ад
міністрація, схваливши 
дії поліції в «криваву 
п’ятницю», тут же прий
няла надзвичайні захо
ди. Власті на необмеже
ний строк заборонили 
проведення демократич
них демонстрацій, по
грозивши прискореним 
«судовиконавством», щоб 
було легше розправля
тися з непокірними. Од
наче все це не зломило 
волі студентів.

Близько 18 тисяч лю
дей вийшли на вулиці, 
щоб провести в останню 
путь свого товариша 
Бенно Онезорга. В обох 
західноберлінських уні
верситетах і в усіх інших 
вузах проходять багато
тисячні збори і мітинги. 
Студенти вимагають су
ворого покарання вбив-

Грізні ’ 
форварди 
„Нафтовика44

У п’ятнадцятому турі чемпіонату країни з футбола 
4 липня зафіксовані такі результати:

«Нафтовик» — ЦСКА — 4:0, «Арарат» — «Крила 
Рад» — 0:0, «Динамо» (Київ) — «Торпедо» (Москва) 
0:0, «Чорноморець» — «Локомотив» 1:0, «Пахта- 
кор» — «Динамо» (Тбілісі) — 0:0, «Кайрат» «Тор
педо» (Кутаїсі) — 1:1, «Динамо» (Мінськ) «Дина
мо» (Москва) — 1:2, «Спартак» — «Зеніт» 3:0.

Прекрасно виступає в останніх турах «Нафтовик». 
Зараз це найбільш результативна команда: на її ра
хунку 27 забитих голів, «Нафтовик» займає четверте 
місце — 18 очок. Стільки ж у донецького «Шахтаря», 
але в останнього гірша різниця м ячів. А перед ве
дуть, як і раніш, три динамівські команди. У москов
ської — 22 очка після 14 зустрічей, київської 20, 
тбіліської — 19. але після 15 матчів.

(ТАРС).

.ІЮДІІІІА— 
ЛЮДИНІ

Коли я проїжджаю бі
ля 27-ї школи, в душі 
здіймається хвиля теплих 
почуттів до вчителів, цих 
невтомних трудівників, 
інтелігентів у найкращо
му розумінні слова. Де
сятки років трудяться в 
школі В. К. Сорокіна, 
В. Д. Кубиш, Н. В. Ми
хайлова. А коли у мене 
в сім’ї трапилося лихо, 
ці люди не залишили в 
біді.

Вже протягом семи 
років мій син Саша в 
зв’язку з хворобою не 
може відвідувати школу.

І ось усі ці роки вчителі 
школи № 27 у дощ, у 
сніг, у хуртовину прихо
дять до нас додому, 
приносять книги, унаоч
нення, інші матеріали і 
вчать мого сина. Всі сім 
років мій Сашко вчиться 
на відмінно, і я певна, 
що він успішно закін
чить десятий клас.

Ми все життя з вели
кою любов’ю будемо 
згадувати дорогих на
шому серцю вчителів 
27-ї.

М. КСЬОНДЗОВА.
м. Кіровоград.

ДІЛА АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

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

БК 01284. Індекс 01197.

Підле вбивство Бенно 
Онезорга (він, колишній 
декоратор, зовсім недав
но зміг стати студентом 
факультету германісти
ки) поліцейський зробив 
пізнім вечором 2 червня. 
Вбивцею був один із міс
цевих «наглядачів поряд
ку», які вчинили тут без
прикладну по своїй жор
стокості розправу над 
учасниками мирної сту
дентської демонстрації. 
Близько тисячі поліцей
ських було кинуто проти 
демонстрантів, які зібра
лись на центральній ма
гістралі — Бісмарк- 
штрассе. Студенти, стоя
ли на тротуарі, вздовж 
якого на сотні метрів 
тягнувся високий доща
ний паркан. Вздовж 
краю тротуару — бар’єр. 
Поліцейські накинулись 
на цю, за виразом са
мого поліцай-президента, 
«ліверну ковбасу». їм не 
коштувало великого тру
да розправитися з де
монстрантами, які роз
тягнулися вузькою коло
ною і притулились до 
паркану. Із репродукторів 
поліцейських машин не 
було попереджувальних 
закликів до демонстран
тів розійтись. Прозвуча
ла лише команда: «Полі
цейські кийки — із чох
лів! Розігнать!»

День 2 червня ввійшов 
в історію Західного Бер
ліна під назвою «кривава 
п’ятниця». Він викликав 
нову хвилю масових ви
ступів демократично на
строєного студентства, 
яке вже не раз протесту
вало проти поліцейсько-

ці, відміни заборони де
монстрацій, відставки 
правлячого бургомістра 
Західного Берліна Аль- 
берца, сенатора по вну
трішніх справах Бюша г 
поліцай-президента Ду- 
ензінга. Студентський 
комітет університету в 
Далемі порушив судове 
переслідування проти по- 
ліцай-презпдента та ін
ших поліцейських чинов
ників. Зібрані показан
ня більше 400 свідків. 
Використана ще одна 
форма ’боротьби: більше 
ста студентів, які реп
резентували вузи міста; 
провели голодовку, доби
ваючись задово л е н п я 
своїх вимог.

Місцева і західноні
мецька преса, що знахо
диться в основному в 
руках газетного короля 
Шпрінгера, продовжує 
систематичне цькування 
демократичного студент
ства. Одначе звучать і 
тверезі голоси. Відомий 
публіцист Себастіан Хаф- 
нер, виступаючи на сто- 
рійках журналу 
«Штерн»,пише про стано
вище поліцейського те
рору в Західному Берлі
ні. В статті «Ніч довгих 
кийків» Хафнер засуд
жує криваву розправу 
поліції над студентами 2 
червня і заявляє: «Це 
був не розгін демонстра
ції, а заздалегідь під
готовлений погром, про
ведений за методом Ге- 
рінга».

Костянтин САВВ1Н, 
кореспондент ТАРС.
Західний Берлін.

«МО-ДОД-ЦІ!»
Цей вигук останнім часом все частіше лунає над 

трибунами стадіону «Зірка». Це уболівальники дають 
оцінку футболістам, які демонструють змістовну, на
ступальну гру. Після прикрого програшу «Карпатам» 
наші земляки розгромили одного з лідерів підгрупи —• 
вінницький «Локомотив» (3:0), виграли у «Труда» 
(3:2). І ось зараз гра з «Соколом».

Стадіон почав скандувати після того, як Корольов 
метрів з тридцяти послав м’яч у лівий нижнім кут 
воріт гостей, збільшивши цим самим рахунок, відкри
тий на 15-й хвилині Товтом. Після цього саратівці 
розгубилися, мабуть, примирилися зі своєю поразкою 
і послабили опір. Ступак, який добре провів весь 
матч, тричі виводив на удар Гнатика (він у другому 
таймі замінив Квасова). Тричі Гнатик був віч-на-віч 
з воротарем гостей Полікановим і не міг влучити по 
ворогах.

На 35-й хвилині неохайна гра Горожанина дозво
лила Чернишкову «розпечатати» ворота кіровоград- 
ців. Останні хвилини не принесли змін — матч 
закінчився з рахунком 2:1 на користь «Зірки».

Відділ веде 
кандидат у майстри спорту 

Г. Дубівка.

КОНКУРС - ВІКТОРИНА

Відповіді на завдання № 8
1. Заочні змагання зв’я

зані з передачею ходів на 
віддалі. Є такі види заоч
них змагань:

а) Листуванням. Це най-
розповсюдженішнй вид
змагань. Партії граються 
пересилкою ходів, час на 
обд у м у в а н н я від р а х ову ється 
днями (на кожні 10 ходів 
учаснику дається ЗО днів з 
нагромадженням часу, при
чому час знаходження лис
тів у дорозі не врахову
ється). В середньому гра 
триває півтора року.

Всі турніри листуванням 
мають класифікаційне зна
чення.

б) Змагання по радіо. 
Ходи в партіях передаються 
при допомозі спеціального 
коду (коду Удемана) або 
шифру.

в) Змагання по телефону.
Багато читачів запиту

ють: де можна грати в тур
нірах листуванням. Від
повідаємо: у всесоюзному 
масштабі змагання прово-

дяться Латвійським шахо
вим клубом (Рига, п/с 100), 
а для шахістів другого роз
ряду і вище — турпірнін.ґ'іїяг 
комітетом ЦШК СРСР 
(Москва, Г-19, Гоголівський 
бульвар, 14).
"Для участі в турнірі 

листуванням необхідно вис
лати заяву, довідку про 
наявність розряду і турнір
ний внесок в розмірі 2 кар
бованці (поштовим перека
зом).

2. Чемпіонкою СРСР 1966 
року вперше стала Мана 
Александрія (Тбілісі).

3. Позиція із партії Ду- 
бівка-Євдокимов (першість 
обласної Ради ДСТ «Аван
гард» 1967 р.). Білі прове
ли нескладну, але ефектну 
комбінацію:

1. 65—бо Се7 : 66 (якщо
1... Се7—68 то 2. Ср5 : їб і
66-67)

2. С£б: їб g7: Їб
3. Тбі: 66 Фвб: 66
4. ФЇЗ—£34-Кр§8—(8 (не 

можна 4... Кр£8—118 з-за
5. Кеб: Ї7 з матом)
6. Ке5—£«4-117: £б
7. Ф^З: 66 з виграшем.

ЗАВДАННЯ <№ 9
1. Нещодавно в СРСР 

закінчилися 5 міжнародних 
турнірів. Назвіть перемож
ців цих турнірів (2 очка).

2. Хто з російських пись
менників XIX століття зай
мався шахами? (5 очок).

3. Розв’яжіть етюд:

П’ЯТНИЦЯ, 7 липня. Перша про
грама. Ц.С0 — Телевісті. (К). 
11.10 — Телефільми «Поема про 
полярників» та «Вік, поділений 
надвос». (Кіровоград). 17.00 —
Тиждень Туркменської РСР у

Москві. (М). 18.00 — Телевісгі, 
(К). 18.20 — Програма україн
ського телебачення, присвячена 
дню Луганщини. (К). 19.00 — Ку
бок СРСР з футбола: ЦСКА — 
«Динамо» (Київ). 20.45 — Еста
фета новин. (М). 21.40 — Телерек
лама. (Кіровоград). 21.45 — Те
лефільм та художній фільм «Ді
ти моря». (Кіровоград).

Друга програма. 11.10 — Ху
дожній фільм «Попіл і алмаз». 
(К). 21.40 — Програма україн
ського телебачення, присвячена 
дню Луганщини. (К).

СУБОТА, 8 липня. Перша прог
рама. 14.30 — До 50-річчя Радян-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

ської влади. «Хлопчики і дівчат
ка». (М). 15.10 — «Революцій
ний марш науки». (М). 15.30 — 
«Народний музей «За владу Рад», 
(М). 16.00 — Програма передач. 
(К). 16.05 — До Дня Повітряного 
флоту СРСР. (К). 16.35 — «Бра
терство». Зустріч колишньої роз
відниці Марії Бобиревої з бойо
вими побратимами, (К), 17,05 —

Толевісті (К). 17.25 — «Тисяча по
рад». (К). 17.35 — «Борці Елла
ди». (К), 18.15 — Міжнародні зма
гання з легкої атлетики на приз 
братів Знамснських. (М), 20.40 _
Теленовини. (М). 21.00 — Тиждень 
Туркменської РСР у Москві. «На 
вогнич». (М). 22.00 — Заключний 
концерт лауреатів НІ Міжнарод
ного конкурсу молодих опорних 
співаків. (Софія).

Друга програмо. Ц.00 — Толо- 
оісті. (К). 11.10 — «Укр МІНСЬКИЙ
музичний театр». Передача пер- 
ша. (К). 11.50 — «Ангел блажен
ної смерті», Новий художній 
фільм. (К). 16.00 — До Дня ри
балки. «Господарі голубої ниви». 
(Дніпропетровськ). 16.30 — Дніп
ровські новини. (Дніпропет
ровськ). 16.55 — Е. Рис. «Страх», 
Телеспектакль. (М), 18 00 __
«ЕКСПО-67», (М),

Білі: Крс4; пгг, Н4; Ь5.
Чорні: Крс7; лл; (6; £І.
Нічия (3 очка).
Останній термін надси

лання відповідей 20 липня.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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