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ЗБОРИ ОБЛАСНОГО

ПАРТІЙНОГО АКТИВУ

Вчора в приміщенні обл- 
філармонії відбулися збори 
обласного партійного акти
ву. З доповіддю «Про Пос- 
танозу ЦК КП України 
«Про стан політичного нав
чання в Кіровоградській об
ласній партійній організа
ції» та завдання по поліп
шенню організації і підви
щенню ідейно-теоретичного 
рівня марксистсько-ленін
ської освіти комуністів та 
безпартійного активу» вис
тупила секретар обкому 
КП України Н. П. Сухарев- 
ська.

— На всіх етапах кому
ністичного будівництва ле
нінська партія надавала ве
ликого значення ідейно-по
літичному вихованню кому
ністів і всіх трудящих, — 
підкреслила Н. П. Сухарев- 
ська. — Нині, в період бу
дівництва комунізму, роль 
ідеологічної роботи ще 
більше зростає.

В нинішньому навчально
му році у всіх ланках пар
тійного навчання підвищу
ють свої знання 66,5 тисячі 
трудівників області, в тому 
числі близько 45 тисяч ко
муністів. Однак, як пра
вильно відзначалося в Пос
танові ЦК КП України, стан 
політосвіти ще не відпові
дає вимогам XXIII з’їзду 
КПРС і XXIII з’їзду Компар
тії України, Багато партій
них комітетів, первинних 
парторганізацій глибоко не 
займаються навчанням ко
муністів, не виховують у 
них почуття високої відпо
відальності за справу ово
лодіння марксизмом-лені- 
нізмом.

Вказані недоліки мають 
місце в сітці комсомоль
ської політичної освіти. Не
задовільно організоване 
політичне навчання юнаків і 
дівчат в Новоукраїнському, 
Новгородківському, Зна- 
м’янському, Компаніївсько- 
му, Устинівському, Гайзо- 
ронському і Голованівсько- 
му районах — гуртки, семі
нари, політичні клуби пра
цюють нерегулярно, занят
тя проходять на низькому 
ріЕНІ.

Значну увагу в доповіді 
було приділено питанням 
добору, виховання і навчан
ня пропагандистських кад
рів. Доповідач підкреслила, 
що міськкомам, райкомам 
партії необхідно докорінно 
поліпшити ідейно-теоретич
ний та методичний рівень 
міських і районних семіна
рів пропагандистів.

В обговоренні доповіді 
взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськ
кому КП України І. П. Ва- 
лявський, директор Завал- 
.лівського графітного комбі
нату А. К. Ремеслиніков, 
перший секретар Маловис- 
ківського райкому КП Ук
раїни В. В. Гуля, секретар 
партійної організації кол
госпу «Дружба» Новоукра- 
їнського району Л. Д. Фе- 
дорова, пропагандист шко
ли основ марксизму-лені- 
нізму колгоспу імені Фрун- 
зе Компаніївського району 
В. Ф. Шаповалова, перший 
секретар обкому комсомо
лу М. Д. Сиротюк та інші.

На зборах виступив пер
ший секретар обкому КП 
України М. М. Кобильчак.

В робот: взяв участь ін
структор ЦК КП України 
А. І. Погрібняк.

Збори активу прийняли 
розгорнуте рішення.

(Читайте на 2-й сторінці).

»..І озвалась <Вишиванка«,

В Надії ОСЕТРОВОЇ, бригадира городньої 
бригад» — радість: веселки над нивою будуть 
ікиттедайннмн.

Молоді тваринники Л. ШОВЕНКО, Л. УР
СУЛ, М. УРСУЛ, М. ВЛСІІЛЕВСЬКА, Н. АДА
МЕНКО та зоотехнік М. ВЕРБИЦЬКИИ поспи 
шають. Зараз розпочнеться чергове заняття » 
зоогуртку. „ < „ *Фото В. КОВПАКА.

Ця розповідь про послідовників заспівував 
чів ювілейного змагання — молодих трудівни
ків артілі «Шлях до комунізму» Добровелич- 
ківського району,

СЕСІЯ ОБЛАСНО! РАДИ
Відбулася четверта гссія обласної Ради 

депутатів трудящих одинадцятого скли
кання.

Депутати одностайно схвалили порядок 
денний: 1. Звіт про роботу виконкому об
ласної Ради за 1967 рік. 2. Про соціаліс
тичні зобов’язання місцевих Рад, колгос
пів і радгоспів області по ініціативному 
будівництву в 1968—1970 роках шляхів та 
соціально-культурних закладів нз честь 
100-річчя з дня народження В. 1. Леніна. 
3. Про вибори обласного суду,

З доповіддю в першому питанні висту
пив голова облвиконкому П. С. Кошеп- 
ський, у другому — заступник голови — 
Д. С. Сиволап.

В обговорених гін ганцях сесія прийняла 
розгорнуті рішення.

Сесія обрала обласний суд в новому 
складі.

На сесії розглянуто організаційні пи
таний.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рін видання ЇХ. ф № М |891) СУБОТА, 23 БЕРЕЗНЯ 1968 РОКУ. ф Ціна ) иоп.
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У ЦК ЛКСМУ

МК

клг 1

ша стежка — в поле, до людей.
Розгортаю блокнот.
Ось ще одна нова цифра. Спе

ціальна ланка молодих механіза
торів вже вивезла в степ 2400 
тонн місцевих добрив. Є вони і на 
садибах бригад: там дівчата виго
товляють гранули з перегною.

ж
3 1 вересня по 30 листопада 1967 року в нашій рес

публіці проходив тримісячних молодіжної преси, під 
час якого обкоми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ здійс
нили конкретні заходи по пропаганді і розповсюджен
ню комсомольських і піонерських видань. У ряді об
ластей, зокрема у Полтавській, Кіровоградській, Чер
каській, Житомирській, Миколаївській, Тернопільсь
кій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Іва
но-Франківській, ефективно використовувались різно
манітні форми і методи пропаганди молодіжних газет 
і журналів: було створено штаби і ради громадських 
розповсюджувачів преси, налагоджено випуск рек
ламних плакатів, листівок, радіоролнків, практикува
лись усні випуски газет, журналів, читацькі конфе
ренції, зустрічі з героями газетних .матеріалів. Ши
роко проводились такі заходи, як зірково-фізкультур
ні естафети, дні і декади передплатників, зустрічі 
друзів комсомольської преси.

ІДК ЛКСМУ прийняв постанову «Про підсумки пе
редплати союзних і республіканських молодіжних 
та піонерських видань на 1968 рік комсомольськими 
організаціями Української РСР». У постанові відзна
чається, шо обкоми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ, ре
дакції молодіжних газет і журналів республіки про
вели значну роботу по пропаганді та розповсюджен
ню союзних і республіканських молодіжних та піо
нерських видань на 1968 рік. Порівняно з минулим 
роком збільшилась кількість передплатників на газе
ти «Комсомольская правда*, «Молодь України», «Пн-. 
опереная правда», «Зірка», «Юный ленинец», на біль
шість обласних молодіжних газет та журнали «Ком
сомольская жизнь», «Сельская молодежь», «Піонерія', 
«Барвінок» та інші, що є свідченням постійного зрос
тання авторитету комсомольських і піонерських газет 
та журналів — надійних помічників партійних, ком
сомольських організацій у комуністичному вихован
ні підростаючого покоління.

ЦК ЛКСМУ відзначає, що чималу роботу по про
паганді своїх видань провели колективи газет «Мо
лодь України», «Зірка», «Юный ленинец», «Комсомо
лец Донбасса» (м. Донецьк), «Ленінська молодь» 
(м. Львів), « Комсомолець Полтавщини» (м. Полта
ва), журналів «Піонерія», «Барвінок», «Малятко».

Поряд з цим Чернівецький, Одеський, Кримський, 
Вінницький, Луганський обкоми ЛКСМУ допустили 
зменшення кількості передплатників на ряд молодіж
них газет і журналів: Незадовільно займалися пропа
гандою і розповсюдженням своїх видань редакції 
газет «Молодогвардієць» (м. Луганськ), «Корчагі- 
пець» (м. Хмельницький). «Молодий буковинець» 
(м. Чернівці), журналів'«Дніпро», «Ранок» і «Знання 
та праця».

ЦК ЛКСМ України визначив переможців тримі
сячним молодіжної преси.

За велику організаторську і агітаційно-масову ро
боту під час тримісячника молодіжної преси, значне 
збільшення кількості передплачених комсомольських 
газет та журналів ЦК ЛКСМ України представив до 
нагородження Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ і 
присудив:

Перше місце із врученням грошової премії в сумі 
1000 крб. Полтавській обласній комсомольській орга
нізації;

Друге^ місце із врученням премії В сумі 500’ крб. 
кожній — Кіровоградській і Черкаській обласним 
комсомольським організаціям;

Третє місце із врученням премії в сумі 400 крб. 
кожній — Житомирській га Миколаївській обласним 
комсомольським організаціям.

За велику роботу по пропаганді та розповсюджен
ню піонерських і дитячих видань ЦК ЛКСМУ пред
ставив до нагородження Почесною грамотою ЦК 
ВЛКСМ і присудив третю премію в сумі 400 крб. 
Тернопільській обласній комсомольській організації.

До нагородження Почесними грамотами ЦК 
ВЛКСМ за активну роботу по пропаганді та розпов
сюдженню молодіжної преси представлено ряд міськ
комів, райкомів ЛКСМУ, первинних комсомольських 
організацій та велику групу кращих громадських 
розповсюджувачів преси Української РСР. Почесною 
грамотою ЦК ЛКСМУ та грошовими преміями в 
сумі 300 крб. кожна нагороджені 25 міських та ра
йонних комсомольських організацій.

До нагородження Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ 
представлено перших секретарів Полтавського, Кіро
воградського, Черкаського, Житомирського, Микола
ївського, Тернопільського обкомів ЛКСМУ. Почесни
ми грамотами ЦК ЛКСМУ нагороджено секретарів 
обкомів ЛКСМУ згаданих областей, групу працівни
ків обласних відділень га республіканського управ
ління «Союздруку», відповідальних редакторів рес
публіканських газет «Молодь України», «Зірка», 
«Юный ленинец», головних редакторів журналів 
«Піонерія», «Барвінок», «Малятко».

ЦК ЛКСМУ звернув увагу бюро Чернівецького, 
Одеського, Кримського, Вінницького, Луганського об
комів ЛКСМУ, редколегій газет «Молодогвардієць», 
«Корчагінсць», «Молодий буковинець», журналів 
«Дніпро», «Ранок», «Знання та праця» на незадовіль
ну роботу по пропаганді та розповсюдженню моло
діжних видань.

Редакціям молодіжних газет і журналів, молодіж
ним редакціям радіо і телебачення запропоновано 
широко популяризувати досвід кращих комітетів ком
сомолу та громадських розповсюджувачів преси.
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БРОДІ
Ватажок колгоспних комсомольців Валентина ДОВ

ЖИН — З добрим неспокоєм: завтра — комсомольські 
збори. Завтра вирішувати, якою стежкою йти далі моло
дим хліборобам.

ГОСТИНЦІ: 62 і 1
На чистому аркуші паперу вона 

зробила чотири рядки: «1, Хто ти?
2. Куди тягнеться твоя дорога?
3. Яким був твій вчорашній день?
4. Який твій гостинець піввіково
му ювілею Спілки?»

І одразу відповідь: 1. Молодий 
комуніст, ватажок колгоспних 
комсомольців, агроном. 2. В степ, 
до хліборобського гурту. 3. До 
обіду — безперервні турботи в 
колгоспній агрохімлабораторії. По
тім — зустріч з тваршпвіками кол
госпу. Прочитала їм відкритий 
лист доярки колгоспу ім. Каліиіва 
Раїсн Карпець, що надрукований 
в районній газеті. Випустила в бу
динку тваринника листівку. Через 
дві години — розмова з комсо
мольцями, які працюватимуть вес
ною в полі. Ввечері — засідання 
комсомольського комітету. Ради
мось, як краще організувати не
дільник в містечку механізаторів. 
4. Допомогти хліборобу мати ба
гату пиву. Домогтись, щоб кожен 
з 62 членів 13ЛКСМ дійшов до 
пайщасливішого полустанка за всі 
свої комсомольські роки...

Валентина Довжин одсуває па
пірець. їй здається, що написала 
ці рядки не зовсім виразно. І роз
хвилювалась. Післязавтра ва ці 
запитання мають відповісти всі її 
ровесники, післязавтра па комсо
мольських зборах молодий меха
нізатор, доярка, шофер скаже; як 
має працювати-в ювілейному ро
ці, з яким гостинцем зустріне 
комсомольські іменини.

Знову схилилась над аркушем 
паперу, робила записи, міркувала, 
що має сказати друзям па зборах. 
Останній запис був найкоротший: 
«Дарунків буде 62 особистих і 
один — спільний».

Я попрохал Валентину поясни
ти отой запис. До її красномовної 
розповіді я не зміг ще чогось до
дати...

М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара»»

«ЧИ ВИСТОЇМО!.. ПОВИННІ!..»
Приїхали кореспонденти з моло

діжної газети. Знайомлю їх з мої
ми ровесниками.

...Достигло світання. І одразу — 
відлига. Механік Іван Кащеєв зно
ву непокоїться:

— А чи зуміємо, як годиться 
вистояти?

З кузні котились луни малинового 
дзвону. А на встелений шліфованим 
щебенем майданчик два трактори ви
котили сівалки.

— Робимо першу пробу, — мовить Ка
щеев. — Хочемо ж знати, як посивсться 
зеренце, гранули добрив.

Сказав та іі поспішив до автомаши
ни: треба їхати за запасними частина
ми для сівальпих агрегатів.

Я беруся сама розповідати про 
турботи молодих хліборобів 
М, Гладченкв, І. Шаповала, 
М. Шлушка, О. Мамалиги, що від
гукнулися на заклик свого сусі
да — новоархангельця Василя Мо
торного.

Бони обіцяли мати на гектарі по 
сорок центнерів кукурудзи, три
ста центнерів цукристих.

їхні ровесники виборюватимуть 
28-центнерний урожай пшениці. 
Піщанобрідці вибрали найкращі 
сорти цієї культури — «Безосту-1» 
та «Миронівську-808». Певні, за
сіявши землю такими завидними 
зернами, будуть з багатством.

1 отуючнсь зробити щедрими гектари 
колгоспної землі, молоді хлібороби 
подумали про підвищення своєї профе
сійної майстерності. Мета в них була 
така, щоб біля кожного трактора вес
ною працювало два механізатори.

Людей, вчили у відділеннях «Сіль
госптехніки», в своїй бригаді, п проф
техучилищах. Нині на старті — 37 трак
торів. Коло них — «о механізаторів ши
рокого профілю.

Вчились хліборобського вміння 
піщанобрідці од артільних керів
ників, досвідчених агрономів, ме
ханіка, інженера. А найчастіше 
егрозаняття, уроки механізатор
ського всеобучу були в бригадах. 
Адже ватажки, комплексних 
бригад — теж спеціалісти. Лекції 
колгоспникам читали П. Кишко, 
М. Білоконь, А. Шаповалов, О Цу- 
Цол, М. Бродін,- А. Говорун. І всі 
26-річні фахівці. У всіх їх теж пер

РОЗРАХУНКИ ГАЛИНИ ПОЛОЗ

Сплило надвечір'я. І ми поспі
шили на артільну комсомольсько- 
молодіжну молочно-товарну фер
му. В будинку тваринника —- зна
йомство з піщанобрідськими дів
чатами. Галина Полоз показувала 
своїх рекордисток. Бідкалась, що 
в її групі корів на одну тварину 
за добу є лише 10—11 кілограмів 
молока. Бо лише 8 корів розтели
лось. Так і в Зіни Пашко, і в Ма
рії Шаповал. Мета кожної моло
дої доярки — бути до комсо
мольського ювілею трьохтисячни
ми?!

І ще за одну хорошу справу 
взялися комсомольці ферми — 
вирощують самотужки корів для 
заміни малопродуктивних тварин. 
По 2—3 нетелі доглядає кожна 
доярка.

Є в колгоспі стадо телиць. По 
40__45 їх закріплено за телятни
цями. За сумлінний догляд мо
лодняка дівчата матимуть винаго
роду _ одну телицю. Дорогий 
дарунок. Але й колгосп матиме 
добро. За рік на фермі з'явиться 
120 голів молодих корів.

Оце укомплектуємо стадо, тоді вже н 
можна буде на двозмінну переходити, 
тоді іі механізми як слід використаємо.

Беруться комсомольці допомогти бу
дівельникам відремонтувати літні табо
ри для худоби, влаштують кілька не
дільників. З’являться обсаджені дере
вом доріжки, а біля будинку тварин
ника — сквер, квітники.

Обійшли все господарство тва
ринників. І знову зустріч в просто
рому залі, де видніються книжко
ві шафи, телевізор. А на стінах — 
портрети кращих доярок.

Зібралися дівчата. І двадцятнеемн- 
річпий головний зоотехнік колгоспу Ми
кола Вербнцькнн почав бесіду про 
догляд за коровами, які тільки-но роз
телились, розповів про досвід доярок 
З колгоспу «Правда» Знам’янського 
району. Після заняття зоогуртка — всі 
вирішили подивитись гуртом телефільм. 
А Микола розповів нам про свої госпо
дарські плани. Сподівається він вручи
ти дояркам спеціальні посвідчення, бо 
прослухали цілий цикл лекцій, готує
ться виступити на засіданні правління 
колгоспу, пропонує платити тваринни
кам гроші залежно від того, яку освіту 
вони мають, скільки років працюють на 
фермі...

— А що, це необхідне, — під
креслює зоотехнік. — Наші дояр
ки нині самостійно1-роблять ' роз
рахунки. Вони можутьг скласти 
денний раціон годівлі; худоби, на
перед знають, скільки молока тре
ба надоїти в тому чи іншому міся
ці, передбачають, які надої будуть 
в липні, які в грудні; Тоне і плани 
в них реальні... .

ВІН СПІШИВ. ВІН НСОДМІІШО хотів сьо
годні дізнатись, який успіх у птахарок. 
Приїхав і мав утіху: від 3600 несучок 
зібрано за день понад дві тисячі яєць.

— А як малесенькі?
— Не за.зябло жодне курча, — відпо

відають дівчата-птахаркн.
Микола задоволений. І вже повідом

ляє, що птахоферма в цьому році буде 
найбільш рентабельною.

- — Матимемо до кінця року 16 тисяч 
несучок з СО тисяч молодняка птиці, 
який закупимо протягом весни. 1 від 
м яса буде прибуток, і за яйця. Ось 
тільки б пташники швидше закінчити 
будувати...

і

-

НАДІЯ НА ЩЕДРІСТЬ
Віктор Мусіяха торкнувся пер

ламутрових клавішів баяна, і на 
сцену вимчали у_ вихорі україн
ського танцю хлопці й дівчата.

Виступала дівоча вокальна гру
па в складі доярок Марії Василев- 
ської, Люби Шобєнко, Зіни Шапо
вал, телятниці Надії Адамєнко. 
Співали «Вишиванку» комсомолки 
Марія Денисенко та Люба Була*. 
Потім були вірші, куплети, гумо
рески, співанки, частівки.

В складі агіткультбригади, яка 
виїде в степ під час весняно-по
льових^ робіт, агітатори — заві
дуючий колгоспним клубом Во
лодимир Туренко, бібліотекар Та
мара Савенко, з лекціями висту
патиму я...

Пізно ввечері розійшлися піща- 
кпубуАСЬК' хлопці й Дівчата а.

Йшли селом понад річкою. А 
над ними стигли на бузковому 
полотні неба зорі. | стигли мрії 
молодого хлібороба. Зріла в ньо
го и надія, Надія на щедрість 
зомлі...

Валентина ДОВЖИК, 
секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу «Шлях ДО 
комунізму».
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ОЖНА радянська людина, бажаю
чи стати С9ЇДОМИМ будівником ко
муністичного суспільства, вчиться 
будувати життя по Леніну, вихо
вує в собі ленінські риси характе
ру. В цій важливій справі нам до
помагає радянська художня літе

ратура, яка правдиво і яскраво змалю
вала дорогий усім трудящим образ Ле- 

' > ніна, розкрила багатство і багатогран
ність його особистості.

Перші творчі удачі в художньому 
створенні образу Леніна належать Горь
кому. Його розповіді про великого вож
дя понині лишаються неперевершеними 
і мають принципове значення в худож
ній Ленініані. Горький, працюючи над 
творчим втіленням образу Леніна, ви
ходив із правильного, марксистського 
розуміння ролі народу та особи в істо
рії. У нього панує думка про Леніна як 
виразника сподівань, волі і енергії най- 
ширших трудящих мас —- творців істо
рії, про крозні зн язки вождя з наро
дом, про єдність партії і народу.

Горький змалював образ Леніна у ба
гатьох статтях, листах і художніх творах. 
Перші ескізні зарисовки образу Воло
димира Ілліча були зроблені Горьким у 
його промові на урочистих зборах, при
свячених п’ятдесятиріччю Леніна, 23 
квітня 1920 року. У серпні того ж року 
в журналі «Коммунистический интерна
ционал» з’явилася стаття Горького «Во
лодимир Ілліч Ленін» — творча заявка 
письменника на тему про великого 
вождя. Уже на перших підступах до те
ми Горький відмічав, що ніхто із відо
мих йому великих людей не може зрів
нятися з В. 1. Леніним. Він висловлює
тривогу про те, що йому не вдасться 
знайти «слів, які б досить яскраво 
окреслили б таку кремезну, таку сильну, 
величезну фігуру».

Ленін високо цінив і любив Буревісни
ка революції, виявляв постійну турботу 
про творчість і здоров’я великого про
летарського письменника. Горький із 
незмінною любов’ю і захопленням ста-
вився до свого учителя і друга. Коли 
помер В. І. Ленін, Горький глибоко су
мував разом з усім народом. На труну 
Володимира Ілліча був покладений ві
нок з простим написом: «Прощай, друг!» 

Із нестихаючим болем втрати, в туж- 
чому душевному стані Горький починає 
лясати спогади про Леніна. У листі до

М. Ф. Андрєєвої від 4 лютого 1924 ро
ку Горький повідомляв про це:

«Иисав і — обливався слізьми. Тав я не ту
ка тртмзнть3 1 зараі ось питу’ а ру*
смепть «н?' МСХ “рлзвла ця передчасна 
■^хораб ’’ На АУ“ важко- Керманич пішов

У 19з0 році Горький переробив свої 
спогади^ про великого вождя у нарис і 
назвав його «Б. І. Ленін». У ньому образ 
Ілліча постає в новому, яскравому світ
лі.

В. І. Ленін у зображенні Горьного — 
це реальна історична особа з усіма при
таманними їй особливостями і одночас
но «небувала Людина з великої літери», 
яка є взірцем, тим високим ідеалом, за 
який письменник боровся усією своєю

„ВИ 
ЛЮБИЛИ
ІЛЛІЧА“

творчістю. В Леніні нерозривно поєдна
ні геніальний вождь партії, мудрий 
політик, проста людина, близький і чуй
ний друг. Незрівнянно велике і багато
гранне коло інтересів Леніна, незвичай
но багата 1 глибока індивідуальність цієї 
«великої, справжньої людини світу 
сього».

Першою і, можливо, найважливішою 
рисою характеру В. І. Леніна в зобра
женні Горького є його народність, 
близькість до народу.

І народ із щирою любов’ю ставиться 
до Леніна, бачить у ньому людину рід
ну, близьку і в той же час велику, 
справжнього вождя, втілення багатові
кової лдрії людства.

«Під час Лондонського в’їзду партії, — роз- 

нояідзс Олексій Максимович Горький — в 
Гайд-парку кілька чоловік робітників' іцо 
вперЕле иачили Леніна, заговорили про його 
поведінку на в’їзді. Хтось із них характерно 
сказдв:

— Чс знаю, можливо, тут, у Європі, в робіт
ників с й інша, така ж розумна людина — 
Бебель чи ще хтось. А от. щоб була інша лю
дина. яку о одразу полюбив, як цю, — не ві- 
рнться!

Іншим робітник додав, посміхаючись:
— Цей — наш!
Йому заперечили:
— 1 Плехаиов — наш.
Я почув влучну відповідь:
— Плехаиов — наш учитель, наш барив, а 

Левів — вождь і товариш наш».
Горький милується, захоплюється ду

шевним здоров'ям Володимира Ілліча: 
«Нікоян я не зустрічав людини, яка б уміла 

так заразливо сміятись, як сміявся Володимир 
Ілліч. Було навіть дивно бачити, що такий 
суворий реаліст, людина, яка так добре ба
чить, глибоко почував неминучість великих со
ціальних трагедій, непримиренна, непохитна в 
своїй ненависті до світу капіталізму, може 
сміятися по-дитячому, до сліз, захлинаючись 
сміхом. Велике, міцне душевне здоров’я треба 
маги, щоб так сміятися».

Ленінська життєлюбність і войовничий 
оптимізм нерозривно зв'язані з його гу
манізмом, його глибокою людяністю.

Спід сказати, що й останні дні свого 
надзвичайного напруженого творчого 
життя Горький провів у роботі над обра
зом великого вождя. У незавершених 
начерках останнього розділу роману 
«Життя Клима Самгіна» говориться про

В. І. Ленін і О. М. Горький п Горках.
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приїзд Леніна в Петроград, про його 
зустріч з народом на Фінляндському 
вокзалі. Начерки ці пройняті думкою 
про злиття вождя і народу.

Своїми творами про Леніна Горький 
вніс великий вклад у розвиток методу 
соціалістичного реалізму. Його досяг
нення опановувалися і ставали надбан
ням усієї багатонаціональної радянської 
літератури. Зараз вони широко вико
ристовуються радянськими письменни
ками — прозаїками, поетами 1 драма
тургами.

І. ЖАРКИХ, 
кандидат філологічних наук, 
доцент Кіровоградського пе
дагогічного інституту.

Фоторепродукція позаштатного фотокора Ф. Волкова 
з картини художника В. Єфанова, то експонується 
п Центральному музеї В. І. Леніна.

ПРО ЛЮДИНУ
Два дні в міському Будинку культури тривав мі

ський огляд-конкурс виконавців художнього слова, 
присвячений Горьківському ювілею. В конкурсі взяли 
участь самодіяльні читці, початкуючі поети — близь
ко 80 чоловік.

В їхньому репертуарі були не тільки твори велико
го пролетарського письменника, а й багато інших ра
дянських авторів.

Якщо говорити про майстерність виконання, то тут

перш за все треба відзначити І. Пікуліну, учасницю 
художньої самодіяльності міського Будинку культу
ри, яка прочитала казку М. Горького «Дівчина і 
смерть». її сильний красивий голос передавав пай- 
тонші нюанси людського почуття.

Для студентки Кіровоградського педінституту 
Т. Левченко притаманний ліризм і пристрасть. Вона 
прочитала уривок з твору Горького «Людина».

Приємне враження справила робітниця машинно- 
лічильної станції заводу «Червона зірка» Ж. Тере
щенко, яка підготувала до конкурсу твір М. Горько
го «Мати зрадника».

Читання творів відзначалося своєю індивідуальніс

тю. Айатори-чіпці вірно зрозуміли авторський задум і 
зуміли донести його до глядачів.

Серед новачків у цьому жанрі вдало виступили 
В. Солодяпкіпа, робітниця взуттєвої фабрики № 28, 
П. Барабаш, комсомольський працівник, учасниці 
художньої самодіяльності клубу ім. А. П, Крючкова 
заводу «Червона зірка». Видно, то творчу молодь 
надихали яскраві горьківські образи, його глибока 
думка про Людину.

П. ЧОРНОМОРЧЕНКО, 
секретар жюрі міського огляду-копкурсу роз
мовного жанру, переможець обласного і рес

публіканського конкурсів читців-декламаторів.
м. Кіровоград.

ЗАНЯТТЯ
В
АКТОВОМУ

Гарний дєруиок одержали учні се
ла Лікарівки: перед ними широко 
відкрилися двері нової школи. До 
послуг дітвори — світлі класи, кімна
ти для гурткової роботи, спортивний 
зал.

Ви ще не знаєте нашу школу? Про
стуєте сонячним коридором, а ваш 
слух вловлює ніжну мелодію україн
ської пісні. Тихше! Це в актовому за
лі готуються до наступного концер
ту домбристи. В іншому приміщенні 
— чути удари по м’ячу, свисток вик
ладача фізкультури. Не підведуть 
честь школи юні спортсмени!

У повітрі запахло весною. Скоро й 
веселі струмки задзвенять, на їх го
лос вийдемо з класів, обсадимо рід
ну школу зеленим гасм.

Люда ПОТАПОВА, 
учениця 10-го класу Лікарів- 
ської середньої школи Олек
сандрійського району.

І
І
І
І
І
І
І
І 
І

ПОЧЕРК...
Березень — співучий місяць. В ці дні видо

бувають з-під снігу свою зелену мелодію ози
мі, співає сонце, співають руки хлібороба про 
майбутній врожай. І в цьому ансамблі луна
ють голоси артільних культармійців. Вже про
йшли кущові та обласні огляди агітбригад, і 
самодіяльні артисти готові вплести свої голо
си в зелений хор, яким диригує синьоока 
весна...

Славиться на Бобринеччнні Витязівський Бу
динок культури не своїм тіснуватим примі
щенням (половина його відведена Під конто
ру), славиться він дзвінкоголосими митцями. 
Далеко за межами рідною колгоспу знають 
агітбригаду, якою керує Людмила Михайлівна 
Кириченко.

Ця агітбригада має свій почерк. Він своє
рідний і багато кому запам’ятовується надов
го. Славним трудівникам села він лишає ав
тографи у вигляді популярних пісень, танців. 
П’яницям та неробам він дається втямки без
жальним сміхом і сатирою.

Учасники цього невеликого колективу теж 
відрізняються своїми творчими почерками. Де
сятикласники Валентина Солодаренко та 
Михайло Бондаренко виводять каліграфічно 
малюнок запального молдавського танку 
«Жок». А голос соліста, вчителя 1. І. Мака- 
репка не сплутаєш ні з чиїм. Сильний окса
митний баритон.

У гумориста, директора Будинку культури 
М. А. Грнзоглазова, почерк трохи різкуватий, 
але правильний.

Якщо Ж говорити про загальний почерк ко
лективу, то він не претензійний, без непотріб
них закруток. Культармійці відмовились від 
бутафорії иа зразок автопоїзда, намальовано
го на днктнпі. чи такої ж космічної ракети. 
Вони тягнуться до простоти форми.

«Цікавий колектив, — відгукнувся про них 
директор обласного Будинку народної твор
чості М. Є. Кубрянський. — добре він себе по
казав на кущовому огляді. Виступив навіть, 
краще за Бобринецькнй Будинок культури».

Зараз питязівці в добрій формі. Скоро по
везуть вони своє мистецтво па польові стани, 
ферми, де їх з нетерпінням чекатимуть ко-т- 
іоспиики рідної артілі і сусідніх колгоспів.

«ДЯДЬКУ. ПІДВЕЗІТЬ!»
Що такс агітбригада? Це звичайна бригада 

артистів-амагорів, які віярізняютьсп від «ро-

СЦЕНАРІЙ САМОТУЖКИ
фесіоналів тим, що вона не має транспорту і 
тиступае безкоштовно. Щоправда, в неї с свої 
□ереваги. Ну, скажіть, хіба не приємно в лип
неву спеку пройти курним шляхом від села до 
села кілометрів десять, несучи на плечах баян, 
чемодани з костюмами тощо? Потім, відспі
вавши і відтанцювавши пару концертів, тюпа
ти додому, милуватись далекими обріями, до 
яких, здасться, можна скоріше дістатися, чим 
до власної домівки.

Для чого така преамбула? На цс запитання 
зміг би найкраще відповісти голова колгоспу 
<Росія» Бобрпнсцького району т. Байда.

Якось того року питязівці мали виступати в 
артілі, де головує т. Байда. М. А. Гризоглпзов 
подзвонив до нього і домовився, що за культ* 
армійцями буде вислана машина із «Роси». 
Людмила Михайлівна зібрала спій невеличкий 
ансамбль, і всі разом сіли обабіч дороги чека
ти чотириколісну обіцянку. Чекати довелося 
довго, вірніше — даремно. Правда, нудьгува
ти не давали вантажні авто, які залишали 
після себе довгий шлейф куряви, що сірим 
серпанком осідата на спітнілі обличчя та свят
кове вбрання. „ , ,,

Що думав я цей час т. Байда? Мабуть, пш 
міркував так: «Для того, щоб зробити моїм 
людям приємне, витязівці подолають як-не
будь 27 кілометрів...». І дійсно, знайшлась 
добра душа, яка на грузовику підкинула агіт
бригаду до артілі «Росія»...

«Ми до цього звикли вже. Найнадійніший 
■транспорт — це наші ноги». — посміхається 
Олександра Фещснко, секретар комсомольської 
організації внтязівської артілі і активний учас
ник агітбригади.

САМОТУЖКИ...

— Тієї весни на базі нашого Будинку куль
тури був проведений районний семінар керів
ників ’агітбригад, — очі М. А, Грнзоглазова 
світяться гордістю. — на ньому був схвалений 
сценарій нашого колективу і розповсюджений 
по інших клубах.

— Ви самі пишете сценарії? — запитую.
— Так. Тиорнть його Людмила Михайлівна.
Я беру в руки цс «творіння» і гортаю. Шаб

лонно ііезліікі вірші пурхають із сторінки на

І 
сторінку, як сірі горобці з соняшника на со
няшник. Незграбні рядки наївною патетикою 
вбивають всю охоту дочитати до кінця цю пи
санину. Але я дочитую.

— Ну, і як глядачі сприймають паш твір?
— Ви знаєте, добре. — М. А. Гризоглззов 

посміхається і зізнається: — Мн і самі розуміє
мо, іцо написаний він слабо. Але, якщо під 
час концерту мн конкретно називаємо прізпи- 
ще передової доярки чи механізатора, що тут 
присутні, то люді) не зпертають уваги на недо
вершеність і безпомічність нашої творчості.

Звичайно, глядач не так вимогливо стави
ться до сценарію ще і тому, що той енра- 
шусться репертуаром: прекрасними піснями, 
танцями, гуморесками. Але якщо такі безпо
радні сценарії розповсюджують кращі агіт
бригади, то які ж вовн тоді у гірших?

НЕУЗГОДЖЕН1 ДІАЛОГИ

— Людмило Михайлівно, обласний Будинок 
народної творчості кликав на семінари керів
ників агітбригад?

— Ні. А дуже хотілося б...
А через кілька дніп директор Будинку на

родної творчості М. Є. Кубрянський:
— Семінари керівників агітбригад ми прово

димо десь восени, щоб після цього вони мали 
змогу підготувати гарну програму до огляду, 
впий відбувається напередодні весняних по
льових робіт...

— Скажіть, будь ласка, у вас методичної лі
тератури досить?

— У нас її майже зовсім немає. А та, що є, 
не відповідає нашим вимогам і умовам. От І 
стаємо мимовільними сценаристами, — цс від
повідь Людмили Михайлівни Кириченко.

— Методичну літературу, розробки ми над
силаємо в районні відділи культур», — запев
нили методисти в О Б НТ.

Неузгоджені діалоїн працівників Буднику 
творчості і Будинку культури. Чому гай 
іраішлося? Сподіваємось, обласний відділ 
культури докладно пояснить, а заодно і дасть 
відповідь на Інші порушені питання.

В. ГОНЧАРЕНКО.
с. Витязіака ;
Бобринсцького району.
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ВЕСЕЛКА
„СІВАЧА“

ЗАВТРА — ОБЛАСНІ ЗБОРИ ЛІТЕРАТОРІВ 
КІРОВОГРАДЩИНИ

Відбулось чергове заняття молодіжної літера
турної студії «Сівач», що працює при газеті «Мо
лодий комунар*. На цьому занятті веселка поетич
них голосів грала всім своїм різиббарв’ям. Що
правда, вона мала не сім традиційних кольорів, 
а двадцять.

Шматочок цієї райдуги 
па сторінці нашої газети.

мп сьогодні, вміщуємо

М 85 (891)

УДЗВІНКІ хлопчачі голоси иибухпулп великою юж- 
І І гЛ »зю квіткою і розсипались різнобарвними пе-

Д люсгками на переповисиі ряди залу міського Будинку
культури імені Каліиіиа. Го хор хлопчиків Доброве-

ПІСНЯ
.1804,11 IIА

Людина не любить гучні слова
І не поважа єлейні.
Та гордість проміниться, ожива,
Як іуби шепочуть: Ленін.
В людини і втома, і біль в плечах,
1 смуток в душі недремний,
І псе ж я читаю н її очах
Високе і світле: Ленін.

Володимир БАРАМ БА,

День — не день 
Из таинственной

нынче, дивная сказка 
области снов!

Дмитрий ТА ИСКИ Л.

ПАМЯТИ 
БЕТХОВЕНА

©

ЖУРАВЛІ
Мати вранці журно проводжала 
Журавлів крилатих край села, 
Піднімала журавлино руки, 
Та услід злетіти не могла.

7 Журавлі мої крильми махали, 
Розливали співи на лапи.
...Не вернулися журавлики до хати. 
Плаче мати. Тс були сини.

Василь ЛИКОВ.

Я играю, играют пальцы.
Мозг играет и осаждает новью. 
Я играю не Штрауса вальсы, 
Я играю сейчас Бетховена..
И мой мир заполняется светом, 
Наливается золотом музыки. 
Распахнулось навстречу рассвету 
Мое сердце, разбитое музами.
Я играю до боли в суставах, 
Я
Я 
Я

ДЕКАДА

ХОРОВОГО

СПІВУ

ПОЧАЛАСЯ

J

культури імені Калінінз 
ліічківського’ районного Будинку культури іііснєю 
«Ленін і весна» відкрив другу об іасну хорову дека
ду, присвячену 100-річчю з дня народження Ілліча.

Згодом зал виповни.т:і чарівні мелодії української 
народної пісні. Це вже висі у паю гь дорослу добровс- 
личківиі — хорові колективи Помічнягіськоі реалбазч 
хлібопродуктів та колгоспу «Правда», які вперше 
демонструють свою майсіериість на обласній сцені, 
Полонила’ і схвилювала слухачів пісня Пашкевича 
«Степом, степом» у виконанні колгоспників артілі 
«Правда».

Вже багато років не було чути віл шпанських співа
ків. Теплі оплески глядачів були доброю оцінкою їх
ньої виконавської майстерності на цій декаді.

Добре виступили хори Ульяновського, Онуфріїв- 
ського та інших районів області.

Декада почалася. Триватиме вона дев’ять днів. 
Отже, дев’ять Диш звітуватиме в нашому місті пісня.

А. БОНДАРЕНКО, 
член жюрі.

м. Кіровоград.

е « ♦

Удаляют пропитанный шлаком 
Битый слой непригодного льда. 
Нахожу я приятною слякоть, 
Где по улицам мчится вода. 
Ручейка благозвучное пенье 
Простотою пленяет мой слух. 

И нельзя сообщить без волненья, 
Что весна объявилась вокруг. 
Месяц март придает ей окраску. 
Композиции гулких ветров.

V. —------------ —-------------!

играю так’ жадно неистово, 
сегодня огонь достала; 
нашла Про нет ея искру.

Я играю сейчас стихиями,
Я играю сегодня судьбами.
Не пустою бездушной нднлией,
А поэмою нынче будем мы.
Я сегодня вам жизнью играю,
В каждой нотке ищу ей убежище.
Я люблю ее. Я замираю 
От ее бесконечной нежности. 
Я сейчас упиваюсь волнением. 
Свою жертву терзаю бездушием. 
Как мне хочется хоть на мгновенно 
Стать кипящею бездной Везувия. 
Да! Мне надо в огне возродиться, 
Пока в сердце он жив и волен. 
Не мешайте мне, люди н птицы, 
В моем миро сейчас Бетховен.

Лариса ЧЕРНЕНКО.
J

ПРОТЕСТ ОЛІМПІЙЦІВ
ПХЕНЬЯН. (Кор. ТАРС Б. Куласвський). 

Олімпійський комітет Корейської Народно-Де- 
мократичіюї_ Республіки рішуче зажадав від 
МОКУ негайного скасування рішення про до
пуск НАР до участі в XIX іграх у Мехіко, а 
також про найменування команди КНДР 
командою «Північної Кореї».

В опублікованій сьогодні заяві Олімпійський 
комітет КНДР розцінює рішення С6-Ї сесії 
МОК но Південній Африці, де пласті прово-

дпть політику расової дискримінації як «грубе 
нехтування ідеалу і статуту олімпіади, які 
відкидають расизм у спорті» і «провокаційний 
акт проти африканських народів».

У заяві вказується, що коли ЛЮК 
сус спою рішення про участь ПАР у 
них олімпійських іграх, а також по 
назви команди КНДР на законну — 
ська Народно-Демократична Республіка», 
спортсмени КНДР не поїдуть п Мехіко.

ИЄ СК1- 
наступ- 
змінить 
«Корсй- 

то

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 24 березня. Перша 
програма. 9ЛК) —- Ранкова гім
настика для школярів. (М). 9.15
— «Будильник». (М). 9.45 —
Тслсиовиии. (ЛІ), 10.00 — «30
хвилин з М. Горьким». (Ленін
град). 10.30 — Дарунок М. Горь
кого. (Горький). 11.00 — «Шлях 
в науку». Відповіді па питання 
другого туру математичної олім
піади (М). І2.СЮ — Телевізійний 
театр для дітей. (М). 13.30 — 
Для вас, жінки. Тележурнал. 
(Чернівці). 14.С0 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
15.30 — Для воїнів Радянської 
Армії 1 Флоту. (Ленінград). 16.09
— Паща афіша, (К). 16.05 — 
«ТЕК-68». (К). 16.30 - «Музич
ний кіоск». (М). 17.00 — «Чоти
ри танкісті) 1 собака». Багато
серійний телефільм. (К). 18.00 — 
В ефірі «Молодість». (Харків). 
19.00 — Документальний фільм. 
(К). 19-45 — Камертон доброго 
настрою. (Харків). 20.45 — «Сім

„А Я ВАС
ГУЧНОМОВЦЕМ III

фе<М»І

днів». Міжнародна приіра.мз. 
(М) 21.30 — Розповіді про ге
роїзм. Виступ письменника 
С. Смирноті. (М) 22.00 — «Вес
ні» Недільна розважальна про
грами п Софії.

ПОНЕДІЛОК. 25 березня. 
Перша програма. Д2.25 — У дні 
шкільних канікул. «Чотири тан
кісти і собака» Багатосерійний 
телефільм 3 серія. (К). 17.00 — 
Республіканська школа юних 
математикін (К). 17.30 — Тсле- 
тісгі, (К) 18.00 — Для жовте
нят. «Іскорка». .(Донецьк) 18.30 
— Соратники Ілліча Г. і. Пет- 
ровськніі І’.).ї<: — «Співає До
неччина». 4 іт ьм-концерт. (К) 
19.30 — До ІОО річчя з дня на
родження М. Горького «У спе
ку». Прем'єра телеспектаклю 
(Одеса) 20 ІЗ — Музичний ан
тракт. ('і) 20.31' — Програма 
«Час» (М). 21.15 — ,Художній 
фільм «Старша сестра». (Кіро
воград)

Друїа проірама. 21 15 — «Кри
ла буревісника». Телевікторанл. 
22.15 — Сторінки ваших листів. 
Музична передача. «.Львів).

ВІВТОРОК, 26 березня. Пер
ша програма. 12.30 — «Чотири 
танкісти І собака». 4 серія. 13.00 
«— Програма промислової ре
дакції. (Кіровоград). -----
Уро г.істнй вечір, 
100-рІЧЧЮ 3 ДНЯ 
М. Горьксго. 22.30 
і життя». (Львів).

Друга програма, 
дітей. Луганський .___
ганськ). 18.21) - Мультфільми 
(Кіровоград). І3/л 
потрібне живим».

19.00 — 
присвячений 
народження 
— «Музика

18.00 - Для 
гулівер. (Лу-

18.40 — «<3опцв
Телефільм.

Індекс 01197,

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, аідпо' 
відального секретаря — 2-45-35, еідді< 
лів - 2-45-36.

Кажуть, що сільські хлопчаки обірвали 
в садку голови колгоспу «Україна» 
Олександрійського району Григорія Кли
мовича Буй-.сва яблука. Трапилося це, 
мабуть, не дуже давно, бо раніше не 
помічалося за ним нелюбові до галас
ливого ппемені. А зараз не любить Гри
горій Климович дітвору 
побачить десь 
в рот йому 
фрукт.

Ця нелюбов 
сом набирає 
страждають від неї не лише дітлахи...

Скажімо, розуміє Григорій Климович, 
що вихованцям дитячого садка не зов
сім приємно спати на подушках із сіна. 
Прийде, подивиться, як сплять вони, по
рожевілі, розкидавши рученята, І в сер
ці зароджується щось таке тепле, хоро» 
ше, на зразой «треба б їм пухові». Та як 
згадає, що_й вони, коли виростуть, бу
дуть пазити на дерева, і відразу: ні! Ти
ловий випадок, коли серце й розум не 
ладять.

Чекала завідуюча дитячим садком Ні
на Кирилівна Михайлова, коли ці два 
стимулятори діяльності узгодяться, і ви
рішила проявити ініціативу, Разом із 
співробітниками садка назбирали на 
птахофермі пір’я, набили ним подушки. 
Григорій Климович задоволений:

— Оце гак завідуюча!
Походжає між ліжками, потирає руки. 

Коли раптом: «А оті, що скраю, мабуть, 
будуть пазити в садки, В них і носи та-* 
кі: кирпаті, задерикуваті. Хай ще пос
плять на сіні».

— Ніно Кирилівно, половину віддасте 
в інший садок.

— Та як же це, Григорію Климовичу?
— Наказую.
— Не віддам.
— Здасте садок виховательці.
— А... рішення правління?
— Буде.
Отак захищати тих, хто може рвати 

чужі фрукти. Даремно скаржитися на 
несправедливість у газету та райком

— І край. Як
— так і скривиться, наче 
потрапив зеленкуватий

Григорія Климовича з ча- 
все активніших форм, і

партії. Григорій Климович побачить тут 
порушення моральних норм, етикету 
та ще й у відповіді на лист з району з 
пропозицією поновити завідуючу дит
садком Н. К. Михайлову на роботі назве 
жінку наклепницею. А до роботи не до
пустить.

Про дітлахів Григорію Климовичу і не 
згадуйте. Лише почує про них, як від
разу псується настрій на цілий день. 
Ось хоч би й тоді, коли в кабінет до 
нього завітав директор Бандурівської 
восьмирічної школи 8. Ф. Зайцев.

— Ростуть дітки, Григорію Климовичу. 
—• Знаю.
Григорій Климович..кривиться, згаду

ючи про яблука.
— їх же годувати треба.
— Беріть продукти й годуйте. Школі ” 

віддам дешевше.
—- У нас же ні кухні, ні кухаря. Може, 

а колгоспній їдальні готувати?
— Тільки по загальних цінах.
Неспокійно живеться Г. К. Буйнову. 

Школярам треба то на олімпіаду, то на 
спортивні змагання, а голові колгоспу 
— давай машину. Ні, краще відмовити 
раз і назавжди.

А це придумали підвозити з далеких 
бригад учнів до школи. Ба, які паненята! 
їм уже зажко пройти 5—6 кілометрів з 
Оліївки чи Морозівки в Бандурівку.

Григорій Климович цього 8Г0Л0С не 
говорить, Він говорить інше:

— Трансгіорг буду давати, а хто мені 
заплатить?

— Так діти ж наші, — це директор 
школи.

— Вираховуйте із заробітної плати 
вчителів і платіть.

І цього разу переміг Григорій Климо
вич. Хай побігають щодня кілометрів по 
десять, не будуть думати про чужі 
садки.

Суперечка пре те, хто сильніший — 
голова колгоспу чи бандурівсь.кі хлоп
чаки, 
вич : 
бо 
ла 
на перерву, здіймуть галас, а Григорій 
Климович увімкне гучномовець і пере
кричить. Сядуїь учні на урок, галасува
ти не можуть, а Григорій Климович гуч
номовець не вимикає.

Мабуть, хлопчакам все ж доведеться 
здавати позиції, бо змагання йде не на 
рівних. Григорій Климович може поче
кати, поки скінчиться перерва, а їм же 
треба слухати пояснення вчителя.

— От якби не оті яблука! — зітхають 
вчителі, дослухаючись до ревища гучно« 
мозця, ще прилаштований на даху кол» 
госпноі контори,

Григорій Климович переможно посмі
хається:

•— А таки я вас...

триває. Тепер Григорій Кпимо- 
знає, щ-о таке спортивне змагання, 
захопився ним всерйоз. Шко- 

і контора поряд. Вийдуть• учні

В. ШАРІЙ.

«МОЛОДО П КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
f, Кировоград.
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ДРУГІ ІЗ ШЕСТИ
В ялтинській зоні весняного розиграшу призу федерації 

футбола України «Кримський пролісок» закінчились ігри. 
В останньому турі кіровоградська «Зірка» зустрічалась з 
«Дніпром».

• Початок матчу буя багатообіцяючим для наших земляків. 
Грали воші злагоджено, агресивно, переважаючи своїх су
перників в усіх лініях. Уже на 13-й хвилині Віктор Квасоз 
відкрив рахунок.

За півтори хвилини до кінця матчу, коли дніпро- 
пстровці подали кутовий, м’яч, торкнувшись ноги Володими
ра Дирябіпа, влетів у ворота «Зірки», Таким чином, ні
чия — 1:1.

«Таврія» перемогла (3:0) футболістіо запорізького «Мета
лурга». Внічию (0:0) зіграли між собою київські армійці та 
«Суднобудівник».

Отже, у «Таврії» 8 очок з !•) можливих, 1 вона братиме 
участь у фіналі переможців трьох зон. «Зірка» має 7 очок, 
київське СКА — 5, «Металург» І «Суднобудівник» — по 4. 
«Дніпро» — 2 очка.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Меловськпй ветеринарний технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1968-69 навчальний рік

Технікум готує ветеринарних фельдшерів.
Строк навчання 3 роки 6 місяців.
Ііа 1-й іо рс приймаються особи з освітою за 8 класів.
Вступники складають екзамени:
з російської мови (диктант)
з математики (письмово й усно)
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня 1968 п.
Для вступу, до технікуму необхідно подати запну пз 

ти Л° 31 ■’"'ПНЯ 1908 року, свідоцтво про осві-
см-ппнн часпорт та свідоцтво про народження, пій*
ськовиїї квиток (пред являються особисто), автобіогра- 
?Ф°’л? 286)ОКа₽ТКИ СМ ’ АаиіАкУ чр° стан здоров^ 

до ТСХ"'КУ1У приймаються особи, які 
ІИР°?ЬПП В?6 П сга? у сі-'іьському господарстві не мсн- 
итми яґіп піп ?п?вавлеііі |іа “апчапня колгоспами, р.ідгос- 
нами або Підприємствами, відмінники навчання. 
ліетнчТппЬІ«?МУ забезіІС,|Уються гуртожитком і стипен
дією на загальних підставах.
і ппчпБип'.’иі. ,,аАГ0Спи. направляють кращих колгоспників 

...I а ввникїн радгоспів на навчання з виплатою стипен
дії за рахунок господарства.

а Т.сх"1кУмУ; селище Меловс. Меловського району, 
«і)ганської області, вул. Леніна 37
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