
ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 
1 РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибоким сумом 
сповіщають, що 27 березня 1968 року в результаті 
катастрофи при виконанні тренувального польоту на 
літаку трагічно загинув перший у світі покоритель 
космосу, прославлений льотчик-космонавт СРСР, 
член КПРС, депутат Верховної Ради СРСР, Герой Ра
дянського Союзу, полковник Гагарін Юрій Олексі
йович.

В цій авіаційній катастрофі загинув командир авіа
ційної частини, член КПРС, Герой Радянського Сою
зу інженер-полковник Серьогін Володимир Сергі
йович.

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР висловлюють гли
боке співчуття сім’ям і рідним загиблих товаришів.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ РАДА МІНІСТРІВ 
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ СРСР
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ЯК ТИ ПРАЦЮЄШ З КАДРАМИ?

Велике горе спіткало весь наш народ, 
•всю радянську молодь. Трагічно обірва
лось життя першого в світі космонавта, 
Героя Радянського Союзу, депутата Вер
ховної Ради СРСР, члена Центрального 
Комітету ВЛКСМ Юрія Олексійовича 
Гагаріна і командира авіаційної части
ни інженера-полковннка Героя Радян
ського Союзу Володимира Сергійовича 
Серьогіна. З глибоким сумом радянська 
молодь схиляє голови над прахом ге
роїв.

Юрій Гагарін відкрив людям планети 
шлях до зірок, його ім-’я стало симво
лом НОВОЇ ЛЮДНІШ ери комунізму, симво
лом мужності, відваги, цілеспрямованос
ті, прикладом яскравого творчого горін
ня. Для нього над усе була справа Ко
муністичної партії, інтереси великої Ра
дянської Вітчизни. Ми завжди будемо 
пам'ятати Юрія О іексійовича як люди
ну доброї і красивої душі, твердої волі, 
великої скромності. В ньому відбились 
найкращі риси радянського народу, вір
ним сином якого він був до останньої ми
ті життя.

Ім’я Юрія Гагаріна навічно зв'язано з 
Ленінським комсомолом. У Ленінграді й 
Узбекистані, на Україні і в Заполяр'ї, у 
Поволжі і на Далекому Сході, в бага
тьох інших кутках нашої Батьківщини і 

Від Центрального Комітету 
ЛКСМ України

Центральний Комітет Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України від імені всіх комсомольців, 
юнаків і дівчат республіки внслсвлює глибокий сум з 

1 приводу трагічної загибе пі першого в світі льотчика- 
космонавта, члена КПРС, депутата Верховної Ради 
СРСР, члена ЦК ВЛКСМ, Героя Радянського Союзу, 
полковника Юрія Олексійовича Гагаріна і командира 
авіаційної частини, члена КПРС, Героя Радянського 
Союзу, інженер-полковника Володимира Сергійовича 
Серьогіна.

Безсмертний подвиг, який здійснив Юрій Олексійо
вич на зорі космічної ери, завжди буде для молодого 
покоління чудовим прикладом героїзму, беззавітного 
служіння соціалістичній Вітчизні.

Безмежно відданим справі комунізму, талановитим 
і мужнім дослідником, людиною з полум’яним серцем, 
яка гаряче любила життя і не шкодувала його в ім’я 
Батьківщини — таким залишиться, в наших лавах 
вихованець Ленінського комсомолу, вірний син Кому
ністичної партії і радянського народу Юрій Олексі
йович Гагарін.

Світлу нам ять про Юрія Олексійовича Гагаріна і 
Володимира Сергійовича Серьогіна наша молодь 
назавжди збереже в своїх серцях.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ 
УКРАЇНИ.

всього світу — скрізь, де побував Юрій 
Олексійович, він захоплював молодь сп
лою своєї комуністичної переконаності, 
величезним зарядом енергії і працездат
ності, невичерпним оптимізмом. Наша мо
лодь вчплась'у нього активного ставлен
ня до життя. На прикладі його коротко
го, але прекрасного і натхненного життя 
комуніста, комсомольця, громадянина 
Країни Рад виховувались і будуть вихо
вуватись мільйони юнаків і дівчат нашої 
країни і всього світу. Всі свої сили, всьо
го себе віддав він народові, благородній 
справі виховання молодого покоління. 
Він рвався в небо, любив свою землю, її 
людей, він любив життя, і живі його не 
забудуть.

Герой Радянського Союзу Володимир 
Сергійович Серьогін пройшов шлях від 
курсанта до командира частини, мужньо 
бився на фронтах Великої Вітчизняної 
війни. Льотчик вищого класу, людина 
широкої науково-технічної ерудиції, він 
усе своє життя присвятив авіації.

Світлі образи Юрія Олексійовича Га
гаріна і Володимира Сергійовича Серьо
гіна назавжди залишаться в серці кож
ної молодої людини.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВЛКСМ

У ЦК КПРС 
і Раді Міністрів 
СРСР

ЦК КПРС і Рада Міністрів 
СРСР постановили:

1. Для організації похоро
ну льотчика - космонавта 
СРСР, Героя Радянського 
Союзу, полковника Ю. О. 
Гагаріна і Героя Радян
ського Союзу, інженер-пол
ковника В. С. Серьогіна ут
ворити Урядову комісію в 
складі тт. Кириленка А. П. 
(голова), Полянського Д. С., 
Устинова Д. Ф., Гришина 
В. В., Якубовського І. Г., Єпі- 
шева О. О., Вершиніна К. А., 
Келдиша М. В., Ніколаєва 
А. Г., Смиртюкова М. С,

2. Поховати Ю. О. Гагарі
на і В. С. Серьогіна на Крас
ній площі біля Кремлівської 
стіни.

В ОБКОМІ лксму -

На черговому засіданні 
бюро обласного комітету 
ЛКСМУ заслухано питан
ня про практику добору, 
розстановки та виховання 
комсомольських кадрів і 
активу в Кіровоградській 
міській комсомольській 
організації. Відзначалося, 
що міськком комсомолу, 
виконуючи рішення XXIII 
з'їзду КПРС та XV з'їзду 
ВЛКСМ, провів деяку ро
боту в цьому напрямку. 
Разом з цим міськком 
ЛКСМУ, комітети первин
них комсомольських орга
нізацій допустили серйоз
ні недоліки в доборі та 
вихованні комсомольських 
кадрів і активу.

Бюро обкому ЛКСМУ 
зауважило, що в міській 
організації має місце 
значна плинність кадрів. 
За останні три роки, на
приклад, в 71 первинній 
організації обираються 
щорічно нові секретарі. 
Погано вирішуються пи
тання внутріспілкової ро
боти в комсомольських 
організаціях телеграфно- 
телефонної станції, буді
вельного управління № 1

тресту «Сільгоспбуд», за
воду «Червоний Жов
тень», обллікарні, інститу
ту сільськогосподарсько
го машинобудування. МК 
ЛКСМУ безвідповідально 
ставиться до роботи з 
секретарями цехових, фа
культетських, класних ор
ганізацій та групкомсор- 
гів.

В занедбаному стані на
вчання активу. Слабо по
повнюються ряди ВЛКСМ 
за рахунок робітничої мо
лоді. Протягом минулого 
року в 90 первинних ком
сомольських організаціях 
в комсомол не прийнято 
жодної молодої людини.

Свідченням істотних не
доліків у стилі діяльності 
МК ЛКСМУ є, наприклад, 
і те, що протягом двох 
років бюро не слухало 
питання про стан політич
ного навчання молоді. 
Підкреслювалося, що в 
міській комсомольській 
організації відсутній на
лежний контроль за вико
нанням власних рішень.

Роботу бюро міськкому 
ЛКСМУ по добору, роз

Вінцем всенародного святкування 100-річчя З 
дня народження О. А\. Горького стало- урочис
те засідання в Кремлівському Палаці з'їздів. 
28 березня сюди прийшли письменники і гро
мадські діячі, майстри мистецтв і партійні 
працівники, передовики виробництва столич
них підприємств і кращі люди підмосковних 
господарств, гості столиці. Над сценою — ве
ликий портрет Горького і дати: 1868—1968.

Вітальними оплесками зустрічають присутні 
появу в президії керівників Комуністичної 
партії і Радянського уряду, а також членів 
Всесоюзного ювілейного комітету.

Перед тим, як відкріпи урочисте засідання, 
перший секретар правління Спілки письменни
ків СРСР К. О. Федін говорить:

— В цей світлий весняний День на нашу 
землю прийшла скорбота. Загинули Герої Ра
дянського Союзу перший в світі льотчнк-кос- 
монавт Юрій Олексійович Гагарін і інженер- 
полковник Володимир Сергійович Серьогін.

Присутні вшанували вставанням пам'ять 
трагічно загиблих героїв.

К. О. Федін виголошує вступну промову. Він 
повідомляє, що на торжества. присвячені 
100-річчю О. ЛІ. Горького, прибули гості з 
Болгарії, Великобританії, Угорщини, Демо
кратичної Республіки В’єтнам, Німецької Де
мократичної Республіки, індії, Канади. Л\он- 
гольської Народної Республіки, Пакистану, 
Польщі, Румунії, Франції, Чехословаччини, 
Швейцарії, Югославії, Японії.

Зал вітав зарубіжних гостей.
Спинившись на значенні творчості О. М. 

Горькоіо, К. О. Федін, зокрема, сказав: так 
само, як все своє життя Горький черпав натх
нення у визвольній боротьбі пролетаріату, так 
само як він навіки злив свій геній з могут
ньою енергією Великого Жовтня — так в ре-

ка

ВІД УРЯДОВОЇ КОМІСІЇ ПО З'ЯСУВАННЮ 
ОБСТАВИН ЗАГИБЕЛІ ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА 

СРСР, ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, 
ПОЛКОВНИКА Ю. О. ГАГАРІНА 

І ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, 
ІНЖЕНЕР-ПОЛКОВНИКА В. С. СЕРЬОГІНА

Льотчіїк-космонавг СРСР полковник 
Ю. О. Гагарін вдень 27 березня вилетів 
у черговий політ з підмосковного аеро
дрому з інструктором льотчиком-випро- 
бувачем 1-го класу В. С. Серьогіннм на 
двомісному реактивному навчально-тре
нувальному літаку для опрацювання 
техніки пілотування.

Закінчивши виконання навчального 
завдання в зоні польотів, при повернен

становці та вихованню 
комсомольських кадрів 
визнано незадовільною. 
Першого секретаря МК 
ЛКСМУ А. Ніцоя суворо 
попереджено. Бюро об
кому ЛКСМУ зажадало 
від Кіровоградського мі
ськкому, комітетів комсо
молу в найближчий час 
усунути наявні недоліки, 
суворо дотримуватися 
партійних принципів добо
ру, розстановки і вихо
вання комсомольських 
кадрів, звернувши особ
ливу увагу на роботу з 
кадрами низової ланки.

Бюро обкому ЛКСМУ 
зобов'язало міськкоми і 
райкоми комсомолу до
корінно поліпшити на
вчання комсомольських 
кадрів та активу, систе
матично підвищувати рі
вень їх ідейно-теоретичної 
та практичної підготовки, 
більш цілеспрямовано 
працювати з пропагандис
тами, посилити боротьбу 
проти буржуазної ідеоло
гії та її впливу на молодь.

Слід зробити все, щоб 
у ювілейний комсомоль
ський рік добитися но
вих успіхів у справі ко
муністичного виховання 
юнаків і дівчат.

ПИСЬМЕННИК,
ТРИБУН,
ГУМАНІСТ

волюції знаходив він незмірний запас сил 
опору її ворогам. Книги мрійника і реаліста, 
відзначив далі тов. Федін, дружелюбно ведуть 
нас в прекрасне майбутнє, де — за його сло
вом — переможуть творчі сили розуму і ду
ховне здоров’я людини.

В цьому переможному майбутньому, як і 
сьогодні, підкреслив промовець, у вшановува
не століття з дня народження письменника 
Олексія Максимовича Горького, слава його 
ширятиме високо над нами.

Слово про Горького — письменника, трибу
на, гуманіста виголосив Леонід Леонов.

На урочистому засіданні виступили також 
радянські письменники Л. Соболев, Аї. Ба
жай. М. Тихонов, Ч. Айтматов, К. Кулієв, 
О. Сурков, бригадир електрозварників горь- 
ковського заводу «Красное Сормово» В. Пай
щиков, народна артистка СРСР А. Тарасова, 
член Всесвітньої Ради Миру пакистанський 
пост Фаїз Ахмад Фаїз і голова Спілки пись
менників Болгарії Георгій Джагаров.

(ТАРС).

ні на свій аеродром літак зазнав ката
строфи поблизу села Новосьолово Кір- 
жацького району Владимирської облас
ті. В результаті катастрофи загинули 
льотчик-космонавт СРСР полковник 
10. О. Гагарін і інженер-полковник В. С. 
Серьогін.

Причини катастрофи розслідуються на 
місці урядовою комісією з участю ви
значних авіаційних спеціалістів.
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• НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

КОМПАС 
ПРОФЕСІЇ

В Кіровограді ще в 1959 
році створено народний 
університет. Аналіз бага
торічної роботи показав, 
що питання дитячої та 
педагогічної психології 
викликали значний інте
рес в учителів середньої 
школи, виникла потреба 
організації консультпунк- 
тів як методичних центрів 
роботи з учителями. Бю
ро обласного педагогіч
ного товариства організу
вало консультпункт в се
редній школі № 6 м. Кі
ровограда, де мають роз
глядатися проблеми 
профорієнтаційної роботи 
в школі.

Роботу консультпункту 
очолює Рада в кількості 
шести чоловік. До складу 
Ради увійшли представни
ки громадських організа
цій, директор школи, до
свідчені учителі, праців
ники кафедри педагогіки 
та психології Кіровоград
ського педінституту ім. 
О. С. Пушкіна, члени мі
ського відділення товари
ства «Знання». Рада ви
значила зміст та форми 
роботи, подає методичну 
допомогу учителям з 
проблем профорієнтації.

Школа повинна готува
ти учнів до професійного 
самовизначення всім змі
стом і методами нав
чально-виховної роботи. 
Для забезпеченая свідо
мого вибору професії по
трібна і спеціальна систе
ма заходів, яка здійснює
ться через профорієнта
цію. Певний досвід захо
дів нагромадив педко- 
лектив СШ № 2 обласно
го центру. Тому тут не
давно відбувся міський 
семінар директорів шкіл 
та їх заступників по нав
чально-виховній роботі. 
На семінарі було заслу
хано доповіді на теми 
«Система профорієнтацій
ної роботи в середній 
школі», а також «З досві
ду профорієнтаційної ро
боти в школі». Цікаві 
думки про ДОСВІД роботи

школи висловив директор 
СШ № 6 Г. І. Антоненко. 
Він розповів про триріч
ний перспективний план 
роботи, в якому визначе
но мету та основні зав
дання, зміст та види ро
боти, а також про орга
нізацію кабінету профорі
єнтації. Школа склала 
річний план роботи, в 
якому розкрито проф
орієнтаційну роботу з ос
нов наук, класного керів
ника, роботу з учнями та 
батьками.

В школі проведено 
аналіз програм і підруч
ників, що допомогло ви
значити можливості цієї 
роботи в різні вікові пе
ріоди, а саме: в початко
вих класах через озна
йомлення з видами пра
ці, в середніх класах — 
розвиток пізнавальних ін
тересів, в старших — ви
ховання професійних ін
тересів.

Для вивчення індивіду
альних особливостей уч
нів проводиться анкетне 
опитування раз на рік, 
учні пишуть твори на те
ми «Моя улюблена пра
ця», «Мій шлях у життя», 
«Яким бути» і т. д. Учи
телі та класні керівники 
ведуть спостереження за 
учнями на уроках, що 
допомагає визначити яко
сті психологічних проце
сів та вивчити риси ха
рактеру учнів. Одночас
но проводиться робота 
по відбору та контролю 
участі в гуртковій роботі 
та підготовці до олімпіад.

Вже другий оік метод- 
об’єднання класних ке- 
рівників систематично ви
вчає новини періодичної 
педагогічної преси та 
проводить конференції 
по обміну досвідом. Не
щодавно на такій конфе
ренції жваве обговорен
ня викликали такі питан
ня: «З досвіду організації 
екскурсій в початкових 
класах школи», «Можли
вості профорієнтації в 
піонерській роботі з уч

БЕРЕЗНЕВИЙ
ПЕРЕДДЕНЬ

Нещодавно провели конференції вчи
телі міст та районів області, а позавчо
ра зібралися освітяни на свій форум у 
Кіровограді. Отже, березень став перед- 
днем великих розмов, які незабаром від
будуться на Всесоюзному та республі
канському з’їздах учителів.

Проблема удосконалення навчального 
процесу, комуністичне виховання, зміц

нями», «З досвіду проф
орієнтації у випускних 
класах школи».

В цій школі організова
но радіопередачі, відкри
то лекторії для учнів та 
батьків. Ось його тема
тика: «Класики марксиз- 
му-ленінізму про вибір 
професії», «Здібності і 
вибір професії», «Нові 
науки — нові професії», 
«Перспективи розвитку 
економіки нашого міста», 
«Професійні інтереси та 
їх виховання у старшо
класників» і т. д.

Є також і куточок 
профорієнтації. В ньому 
лозунги, стенди про види 
роботи класного керівни
ка, зібрана художня та 
довідникова література, 
тематика бесід з учнями 
різного віку.

Учасникам семінару бу
ло організовано уроки та 
виховні заходи, що ілю
стрували втілення проф_ 
орієнтації в практику 
школи. Особливо цікаве 
обговорення викликали 
уроки на теми «Соціаліс
тична праця в творчості 
В. Маяковського»; «Пого
воримо про професії»; 
«Закон Бойля—Маріотта».

В проведенні виховних 
заходів взяли активну 
участь батьки. Так, В. І. 
Калашникова розповіла, 
як вона з медсестри ви
росла в головного лікаря 
дитячої поліклініки. Я. І. 
Ревека поділилася думка
ми про моральне задово
лення професією учителя.

Учні С. Корчемський, 
Л. Хоменко, Н. Михай- 
ленко та інші висловили 
думки про обрані ними 
професії. Присутні висло
вили задоволення органі
зацією досвіду профорі
єнтаційної роботи в 
школі.

Проведення і підготов
ка семінару показали, що 
організація такого кон
сультпункту згуртовує пе
дагогічний колектив, віді
грає роль методичного 
центру підвищення педа
гогічної майсте р н о с т і 
вчителя.

В. АНТОНЕНКО, 
старший викладач 
кафедри педагогіки і 
психології Кірово
градського педінсти
туту ім. 0. С. Пуш
кіна.

нення зв'язків школи з життям — ось те 
головне коло тем, які були підняті на об
ласному форумі. Воно знайшло яскраве 
вираження і в доповіді завідуючого об
ласним відділом народної освіти 
Д. Стельмухова, і у виступах члена-ко- 
респондента Академії педагогічних наук 
СРСР В. Сухомлннського та голови кол
госпу імені Леніна Новгородківського 
району І. Кімлача.

В роботі конференції взяли участь за
ступник голови виконкому обласної Ра
ди депутатів трудящих Д. С. Сиволап 
та секретар обкому КП України Н. П. 
Сухаревська.

На фото: Наш земляк, парторг танкової 
роти Т Шашло і старший механік-водш 
М. Крииторо.. (репродукція ,

ГЕРОЇЧНІЇ II 
ЛІТОПИС

Слід вітати вихід у світ 
першого тома видання «Ук
раїнська РСР у Великій Віт
чизняній війні Радянського 
Союзу 1941 — 1945 рр.». під
готовленого Інститутом іс
торії партії ЦК КП України 
— філіалом Інституту марк- 
сизму-ленінізму при ЦК 
КПРС з участю науковців 
Інституту історії Академії 
наук УРСР, викладачів ву
зів республіки і військових 
істориків. Це перше моно- 
•графічне дослідження, в 
якому автори висвітлюють 
участь українського народу 
у Великій Вітчизняній вій
ні. В цьому томі висвітлюю
ться перший період війни — 
22 червня 1941 — листопад 
1942 рр.

Як відомо, він був найтяж
чим і найскладнішим в істо
рії минулої війни.

У першому томі на осно
ві документального матеріа
лу показано багатогранну 
діяльність ЦК КП(б)У, пар
тійних організацій, уряду 
України, спрямовану на те, 
щоб мобілізувати трудящих 
на боротьбу з фашистськими 
загарбниками, перебудувати 
господарство республіки на 
воєнний лад і подати все
бічну допомогу фронтові, 
організувати партійне, ком
сомольське підпілля і парти
занську боротьбу, евакуюва
ти в глибокий тил людей, 
промислові підприємства, 
МТС, колгоспи, наукові 1 
культурні заклади.

В томі розповідається, то 
звістку про віроломний напад 
фашистської Німеччини на 
радянську землю трудящі 
Кіровоградської області, як і всі народи на
шої країни, сприйняли як заклик до захисту 
соціалістичної Вітчизни. На території області 
створювались добровільні формування зброй
них сил (народне ополчення).

В місті Кіровограді було сформовано опол
ченську дивізію в складі 1600 бійців, а всього 
по області до загонів народного ополчення 
вступило 66281 чоловік. Поряд з чоловіками в 
народне ополчення вступили 11454 жінки.

В зв’язку з тим, що багато кваліфікованих 
робітників пішло на фронт, гостро постало 
питання про кадри в промисловості. Сотні, ти
сячі людей гаряче відгукнулися на заклик пар
тії і уряду своєю працею допомогти Червоній 
Армії громити ненависного ворога. В книзі міі 
знаходимо, що на заклик партії пішли на 
підприємства Кіровоградщини юнаки і дівча
та, жінки, які не знали виробництва, але щи
ро прагнули замінити батьків, братів, чолові
ків, що були на фронті, щоб допомогти їм у 
їх важкій ратній справі. Тільки з 22 червня 
по 20 липня на підприємства і в установи при
йшло працювати 2066 жінок, серед них —
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1251 домогосподарка. Жінки сідали за кермо 
трактора: за перший тиждень війни прийнято 
на роботу 546 трактористок.

Обком партії, облвиконком, міські, районні 
партійні і радянські органи вживали терміно
вих заходів для підготовки трактористів і ком
байнерів з числа жінок, невіиськовозооов я- 
заних чоловіків і підлітків. В області на кур
сах механізаторів навчалось близько трьох ти
сяч чоловік, серед них — 2493 жінки.

В томі детально розповідається про підго
товку партійного підпілля на Україні і зокре
ма в нашій області.

Швидке просування німецько-фашистських 
військ вглиб країни особливо ускладнювало 
цю роботу Незважаючи на тяжкі умови 
комплектування, було створено 251 підпільну 
організацію, підібрані і затверджені керівни
ки Кіровоградського і Знам’янського міськко
мів і райкомів. Керівництво підпільними парт- 
оргаиізаціямн області очолили П. К. Васи.пі
на і М А'. Скирда. Партизанські формування 
дислокувались головним чином у Знай ям
ському, Єлисаветградківському. Новогеоргнв- 
ському. Чигиринському і Кам’янському райо
нах.

В томі розповідається про героїчні бойові 
дії партизанських загонів під командуванням 
А С. Куценка, які були сформовані на оазі 
винищувального батальйону і розгорнули з 
перших днів окупації бойовГ дії на території 
Кам’янського. Златопільського, Олександрів- 
ського районів.

Стривожені бойовими діями партизанів, гіт
лерівці висунули їм «ультиматум»: якщо во
ни протягом 24 годин вийдуть з лісу і припи
нять боротьбу, їм буде збережено життя, а 
командирові і комісарові дадуть грошову ви
нагороду. У відповідь на це партизани роз
громили ворожий гарнізон у селі Мотронівцй

Активні бойові ді» вів також партизанський 
загін під командуванням І. 1. Нечаєва, що 
базувався в Чорному лісі, і загін під коман
дуванням другого секретаря Єлисавстградків- 
ського РК КП(б)У 1. С. Щученка, місцем пе
ребування якого був Чутянський ліс. Вони 
нападали на транспорт ворога, штаби підроз
ділів гітлерівської армії в Знам’янці, Єли- 
саветградківці, вели бої з карателями.

Плакат військового часу.
(Репродукція з книги).

В томі висвітлюється величезне значення і 
в плин успіхів Червоної Армії під Москвою і 
Сталінградом на розвиток загальнонародної 
боротьби українського народу у ворожому ти
лу, показано, як під впливом перемог радян
ського народу у війні зростають антигітлерів
ські сили в Європі.

Для зручності користування в кінці тома 
подано перелік найважливіших дат, іменний 
покажчик. В книзі близько 340 документаль
них фотоілюстрацій, 16 карт і схем.

Видання «Українська РСР у Великій Віт
чизняній війні Радянського Союзу 1941 — 
19-15 рр.», перший том якого вийшов, — яскра
вий літопис героїчної боротьби українського 
•'ЛРОДУ проти німецько-фашистських загарбни-

Незабаром вийдуть у світ другий і третій

О. НАГОРНИЙ, 
директор обласного державного архіву.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

НАЦІСТСЬКА ЧУМА АМЕРИКИ
В США все голосніше І голосніше ЛУнаит, 

антидемократичних, войовничих організацій, що%орют[ся₽°зї 
відміну демократичних свобод, за встановлення режиму жоосто“ 
кої реакції І фашистських порядків До опиісї У жор5 0
цій відноситься папістська партія Во.< ■ ₽ пп,,7 “"Х організа- 
реакційиішої політики і нещадного гніту' негритян£кХ°руху "в 
США. Хоч ця «партія» нечисленна і оЖіпііі..^ 0 . хузареєстрована. однак П існування набгає «бмпечно^’^ам

Характерно, що дії американських націстів запхпих-лт. 
якими офіційними особами і прикриваються поліцією Під час 
недавніх виступів націстів поліція захищала їх від розгнівана 
мас, що вимагали заборони цієї Ультрареакційної Організації

На знімку, вборяще націстів у ФілатсльЛії ні., '
тики. Після вбивства лідера американського нтнЬмуЯС' 
Рокуелла рух переживає організаційний розлад ате -і "в и ф?- 
шистів ростуть. ФОТО «Темно» - АПН Ф

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

Нова вимога підвищити податки
п • П резиден г
США л. Джонсон знову 
звернувся до конгресу з 
закликом якнайшвидше під
вищити податки,

У спеціальній прокламації, 
яка оголошує про проведен-

ня V США з 19 травня «Тнж- 
І1Я міжнародної торгівлі, 
президент підкреслив. що 
підвищення податків «сприя
ло б стримуванню інфляції» 
Вю.реднні країни і поенлеп- 
ню конкурентної спромож
ності на Світових ринках.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

ГЛЕЗОС 
тяжко 

ХВОРИЙ
БЕЛГРАД. Радіостанція 

« олос правди» у передачі 
грецькою мовою повідоми
ла,~ що грецький національ
ний герой Маноліс Глезос, 
якого військова хунта вже 
протягом 11 місяців тримає 
як заложника в таборі на 
острові Лерос, тяжко хво
рий і переведений в лікар- 

.. пов'Домляе агентство 
ТАНЮГ.

Радіостанція вказує, що 
лезоса та інших політичних 

в язнів тримають в небез
печних для життя умовах.

(ТАРС).ч
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ВИ НАМ ПИСАЛИ
ЛСЇАННІЙ ЛИСТ надійшов учора з Роз- 
”соховатця. А перед ним — десятки 
листів. Хвилюючі і наївні, запитання і 
констатація, сумніви і надії, радість і 
плач, осуд і схвалення, холодні слова і 
безмежна віра. Листам можна дивувати-* 
ся, можна співчувати. Але не відповісти 
на них не можна: вони — про людське 
почуття. Почуття молодої людини. Особ
ливої людини — сімнадцятилітньої. Того 
віку, коли почуття --- як швидкоплинні
хмари на весняному небі.

І менше його порівняєш з ясним днем 
або стійкою погодою.

А чи може, взагалі, бути стійкою пого-*’ 
да, копи тобі сімнадцять літ?..

Наталка під листом підписала своє 
прізвище. Але я навмисне не згадувати
му п прізвище. Це ж для неї краще.

«Мені 17 років. Я кінчаю десятий клас. Ду
же боляче про це писати, але далі терпіти не
має сили.

...Через батька я втратила дорогу мені лю
дину... Втратила назавжди...

Він працював маляром. я з ним дружила 
ще з восьмого класу. Він був хорошим щирим 
другом, і от він тяжко захворів. Коли я зби
ралась в лікарню провідати, батько не пустив 
мене, незважаючи ні на мої, ні на мамині 
сльози. Він і раніше був проти моєї дружби.

Два тижні батько пильнував мене і не пус
кав у лікарню. А на початку третього до ме
не прийшла звістка, що його не стало. Я від
чула за собою тяжку провину, мені здалося, 
що тільки я винна в смерті Сергія, адже я 
жодного разу не прийшла до нього в лікар
ню. В той вечір я сказала батькові, що нена
виджу ного. Тоді батько вдарив мене по лиці 
і сказав:

— Я одягаю тебе, годую, а ги так дякуєш 
мені? Я забороняю тобі приводити додому різ
них твоїх друзів. ,

А навіщо мені вбрання, <шлн я хочу мати 
друзів! Чому в мене батько відібрав це пра
во?! Тамуючи образу і біль, я сказала, що 
ніколи цього не буде, і годі батько відповів:

— Тоді не розраховуй на мою допомогу, 
щоб вчитись далі».

Наталка у відчаї. Вона гадає, що на
вчання у вищому закладі продовжити 
після таких слів батька не зможе. Разом 
з Сергієм вона мріяла вступити до інже
нерно-будівельного інституту, разом по
їхати на новобудову. А нині...

«Проводжаючи Сергія в останню дорогу, я в 
Думках дала собі клятву: продовжити життя 
Сергія. Мені здається, що провина перед ним 
стане не такою тяжкою. Тоді я твердо вирі
шила оволодіти спеціальністю маляра, а потім 
вступити до інституту»...

Наталка просить підказати їй адресу 
закладу, де б вона могла здобути про
фесію маляра...

Що це? Швидкоплинна хмарина, що 
пробіжить і розтане загубиться десь на 
горизонті? Мабуть, я не помилюся, коли 
назву почуття дружби (можливо, там 
було й почуття любові), про яке написа
ла Наталка, міцним, вистиглим, справж
нім.

Навряд чи знайдеться людина, яка виправ
дає заборону батька. Ми не знаємо подро
биць, всіх обставин, а значення мають навіть 
дрібниці, навіть відтінок почуття і не тільки 
вчинок, а й слово. До того ж — як тс слово 
сказане.

Як би там не було, та, зрозуміло, що не 
такими «методами»-, які застосував Наталчнн 
батько, слід виховувати молоду людину. По
дібне ставлення до світлого почуття можна 
назвати і безсердечним, і, коли розповідь На
талки — чиста краплина вони, навіть — 
підлим.

Дивуватися з того, що в сімнадцять літ у 

дівчини з’явилося справжнє почуття, мабуть, 
не треба. Довгі століття, які прожили люди, 
підказують, що дивуватися, дійсно, не слід. 
Про інше ж можна говорити. Говорити про 
СИЛУ почуття дружби і любові у сімнадцять 
літ.

Отже, Наталка цінила дружбу з Сергієм. І 
те, що вона сьогодні так картав себе, говорить 
про щирість її почуття. Але яку силу мало во
но, які крила виросли? Крила чи крильцята?

Батько не дозволив відвідувати його в лі
карні: але ж. вибачаюсь, він не ставив грати 
на вікна, не ставив варти до дочки. І, мабуть, 
в школі нікого не попереджав: «Дивіться мені 
обома очима, бо Наталка може піти до 
Сергія...*

У Наталки боролися два почутгя: треба ж 
піти до НЬОГО, йому важко. Адже я — по
друга. Що він скаже, коли вилікується. А ін
ше: а що потім говоритиме батько, будуть 
неприємності — і мені, і мамі. І, мабуть, пе
ремогло останнє. Зараз заговорила совість. 
Совість дружби, совість любові, яка хоче бути 
чистою.

Але тоді... Тоді не вистачило сили. Хіба по
чуття можна заборонити? Та за почуттями — 
вчинки. Отож, настільки менший розрив між 
нашим почуттям і вчинком, наскільки сильні
ша наша дружба і, коли вона народилася, — 
любов.

На вікнах вашої хати, Наталко, грат не 
було. Тож ти повинна була відвідати йо
го в лікарні, прийти до нього, коли йому 
було тяжко. Я не хочу тобі досадити, 
прищемити. Ти зрозуміла. Ти картаєш 
себе. Справді, життя дало безліч прикла
дів, коли ніякі ліки не могли врятувати 
його. А рятувала її постать, що, нарешті, 
з'явилася на дверях, дотик ніжної її 
руки...

Я хочу тільки підкреслити, що варто 
нам говорити про СИЛУ почуття у сім
надцять літ. Бо ж виходить цікаво. В мо
лодої людини не було тієї сили, або не 
було в її друга, а вона пише до редак
ції: «Чи є справжня дружба, любов?»

Катерина Л. з села Цибульового після то
го, як хлопець, освідчившись їй у коханні, по
чав зустрічатися з іншою дівчиною, пише: 

«Чи е справжня любов? Я не вірю в те, що 
е справжня любов нд світі». При чому туг 
любов, Катю? Просто твій товариш віпівився 
негідником. Він не знав сили свого почуття до 
тебе, і вже клявся...

«Чи можна дружити з хлопцем, що в Радян
ській Армії? Моя подруга дружила з ним. 
Через Деякий час вона з ним посердилася, і 
цей хлопець хоче зі мною дружити.,. Чи мож
на мені з ним дружити?» — пише Олена Іг- 
натьєпа з с. Тишківки.

Мабуть, Олено, під «дружити» ти ро
зумієш і «любити»? Коли б у тебе з'яви
лося справжнє почуття, навряд чи ти б 
питала редакцію. Ти просто любила 6...

«Вечір я провела з товаришем мого брата. 
Звичайно, пін провів мене додому. Юрій про 
Цс дізнався. Ну, і почались докази і ревно
щі», — розповідає Лариса С. з села Злинки.

Ларисо, ти просиш відповісти, хто 
правий? Мабуть, в одного з вас або з 
обох немає ще справжнього почуття, не
має сили любові, коли ви звертаєтеся 
вже: «Розсудіть нас»,

«Я зрозуміла, що він соромиться моєї прос
тоти, мого скромного вбрання...» (Любов М. л 
м. Олександрії).

«Я думала, що він буде таким близьким » 
рідним». (Галя В. з м. Бобрннця).
Сумніви, зневір’я. Хай вони будуть В 

людині, яка вас зрадила, яка посміялася 
над вами. Але «ж хай це зневір'я не пе
реноситься на дружбу, любов взагалі. Цї 
гочуття вічні, справжні.

І мені хочеться побажати вам, Любо і 
Галю, зустрітися з ними. І не гріх, коли 
це буде навіть у сімнадцять. Тільки ж 
дорожити треба нею, любов’ю, вірити в 
її силу.

«А чи говорити про неї?» — питає Ок
сана Нейман з м. Кіровограда. Мабуть, 
краще, коли, як пишеться в останньому 
листі з с. Розсоховатця, підписаного Ва
лею К., «віч їй нічого не говорить, вона 
йому також не гозорить, а як вони не 
разом, вони мріють одне про одного...»

І

І1 UlA'llClrJ 
ІНШИМ.

Це не жарт- В першоквітневий день в 
Кутаїсі, Фрунзе і Кіровабаді — стартує 
XXX ювілейний чемпіонат країни з фут
бола. Два матчі будуть проходити з 
участю повноважних представників на
шого футбола в європейських турнірах— 
динамовців Києва і Москви, а в третьо
му зустрінуться дебютант вищої ліги — 
кіровабадське «Динамо» і їх земляки— 
футболісти бакинського «Нефтчі». Гра, 

1.... ...... призначена була на 9 трав
ня, але її перенесли на 1 квітня (це ще 
до початку’ чемпіонату!).

В суботу, 6 квітня, на поле вийде і реш
та команд першої групи класу «А». В 
ці ж весняні дні футболісти другого еше
лону почнуть попередні ігри па Кубок 
СРСР.

Так візьме старт новий сезон, в якому 
вітчизняному футболу сповниться 70 ро
ків. Багато хвилюючих хвилин доведе
ться пережити любителям популярної 
гри. Нашій збірній, яка «в табелі рангів» 
зайняла в минулому році перше місце 
па континенті, передбачається важка бо
ротьба одразу на двох фронтах. Уже 4 і 
11 травня вона зустрінеться в чвертьфі
нальній матчах на першість Європи із 
збірною командою Угорщини, а в черв
ні її суперниками в боротьбі за олімпій
ську путівку в Мехіко стануть футболіс
ти Чехословаччини.

Перші матчі чемпіонату країни... Во-

ни, як правило, завжди проходять нудно. 
Хочеться надіятися, що провідні клуби 
цього разу покажуть цікаву гру. Адже 
за плечима турнір «Пролісок», що став 
невід’ємною частиною футбольного ка
лендаря.

На старті чемпіонату ми, мабуть, змо
жемо побачити гравців збірної країни, 
які повернуться із закордонного турне. 
Шкода тільки, що влітку вони будуть 
рідкими гостями в своїх рідних клубах. 
Адже світова практика підказує, що са
ме національні чемпіонати є головною 
школою підготовки кандидатів у збірну 
країни.

Минулий рік був динамовським роком. 
Усі медалі і Кубок країни розподілили 
між собою «біло-голубі» із Києва, Моск
ви і Тбілісі. Та й четверте місце також 
дісталось їх одноклубникам із Мінська. 
Навряд чи з таким становищем прими
ряться нині профспілкові команди, а та
кож армійці Москви і Ростова-на-Дону. 
Одне можна сказати точ
но: переможе той колек
тив, в якому буде по
єднуватися досвід з мо
лодістю. хто правильно 
розподілить сили у 8-мі- 
сячному марафоні.

А. КАЧАЛОВ,

кор. ТАРС.

І
І

Чемпіони обласної ради ДСТ «Авангард» з баскетбола — команда міст* Олек* 
сандрії.

Спортсмен на футбольному полі, на бор- 
цівському килимі, на гімнастичній коло
ді, на рингу чимось схожий на вартового, 
який охороняє важливий об’єкт. У них обох 
думка працює в одному напрямі — вико
нати чесно свій обов’язок, бути пильним, зі
браним. Виходячи 
залишав

порт

1ЦО НЕ ДЕНЬ, ТО МАТЧ
В червні любителі футбола по
бачать, мабуть, виступ чемпіо
нів світу — спортсменів збір
ної Англії, клубні команди 
Угорщини, Болгарії, Польщі, 
Кіпру. Збірна команда РРФСР 
побуває в 
України — 
славський 
Польщі.

Всього до 
ські Ц
більше трьохсот міжнародних 
зустрічей.

Мабуть, важко знайти краї
ну, де б не виступали радян
ські футболісти. Тільки за ос
танні десять років вони зага
лом провели більше трьох ти
сяч офіційних і товариських 
матчів на п’яти континентах. 
Так само буде насичений ка
лендар міжнародних зустрічей 
наших команд і в 1968 році. В 
42 країнах побувають у цьому 
році провідні клубні команди, 
а до нас в гості приїдуть 
майстри шкіряного м’яча із 
3-І держав.

24 квітня в Москві збірна 
СРСР. готуючись до чвертьфі
нальних матчів чемпіонаті’ Єв-

ропи зі збірною Угорщини (І 
і н травня), зустрінеться із 
збірною командою Бельгії. В 
перших числах квітня у Фран
цію відправиться збірна 
юнацька команда СРСР. _ В 
південних містах цієї країни 
юнаки будуть захищати титул 
неофіційного чемпіонату кон
тиненту на традиційному тур
нірі УЄФА (Європейського сою
зу футбольних асоціацій)

У травні до нас приїдуть 
команди Болгарії, Норвегії. 
Туреччини і Бразілії. В Ірані 
буде гостювати бакинська 
команда «Нефтчі», в Болга
рії—ташкентський «Пахтакор».

Фінляндії, 
в Румунії, 
«Шинник»

збірна 
а яро-

— У

І
. радян-

футболісти проведуть
кінця року І

В. АРХИПОВ.
суддя всесоюзної категорії.

(ТАРС).

на поєдинок, спортсмен 
роздягальні все * зайве, що 
заважало б боротись і пере
могти.

Ми спостерігаємо за 
ротьбою спортсмена, 
оцінку 
якостям, фіксуємо вдалі мо
менти і промахи, 
до деякої міри « 
мось на хвилю», 
працює спортсмен. Тепер ми 
не просто глядачі, а уболі
вальники, тобто люди, які 
близько до серця приймають 
всі події, свідками яких бу
ваємо. А за хвилину до цьо
го ми ще були у владі влас
них турбот і думок, так са
мо, як >і спортсмени, шо 
ось-ось мали вийти на прю

бо-
__ и___ end, даємо 
його бійцівським

Ми теж 
настроює- 

на якій

®й жиию
до яка

І
ПЕРША ГРУПА КЛАСУ „А”

КВІТЕНЬ

1 КВІТНЯ. «Торпедо» (Кт) - «Динамо» 
(К). «Динамо» (М) — «Зоря» (Лг).

6 КВПНЯ. «Динамо» (Тб) — «Спартак» 
(М). «Нефтчі» (Б) — «Чорноморець» (О), 
«Шахтар» (Д) — «Зеніт» (Л), «Арарат» 
(€) — .«Локомотив» (М), СКА (Рд)—«Кри
ла Рад» (Кб), «Торпедо» (Кт) — «Торпе
до» (М), «Кайрат» (А-А) - «Динамо» 
(М), «Пахтакор» — ЦСКА, «Зоря» 
«Динамо» (Мн), «Динамо» (Кр) — «Дина
мо» (К).

10 КВІТНЯ. «Динамо» (Тб) 
тив», «Нефтчі» — «Динамо» 
тар» — «Динамо» (Мн), 
«Спартак», СКА — «Торпедо» 
До* (Кт) — «Крила Рад». ---- ....
ЦСКА, «Пахтакор» — «Динамо» (М). «Зо
ря» — «Зеніт», «Динамо» (Кр) — «Чорно
морець».

16 КВІТНЯ. «Спартак» — «Динамо» (А')*

_ «Локомо-
(К), «Шах- 

«Арарат» — 
(М), сТорпе- 
«Кайрат» —

17 КВІТНЯ. «Динамо» (К) — «Шахтар», 
СКА — «Динамо» (То), «Торпедо» (Кт) — 
«Арарат». «Локомотив» — ЦСКА, «Чорно
морець» — «Зоря», «Зеніт» — «Пахтакор», 
«Динамо» (Мн) — «Кайрат».

18 КВІТНЯ. «Крила Рад» — «Динамо» 
(Кр), «Торпедо» (М) - «Нефтчі».

21 КВІТНЯ. «Динамо» (К) — «Зоря», 
«Локомотив» — «Динамо» (М). «Динамо» 
(Тб) — «Торпедо» (Кт), «Динамо» (Мн) — 
«Пахтакор*. «Арарат» СКА, «Чорномо
рець» — «Шахтар», «Зеніт» — «Кайрат».

22 КВІТНЯ. ЦСКА — «Спартак», «Крила 
Рад» — «Нефтчі».

23 
мо»

27
28

КВІТНЯ. 
(Кр). квітня, квітня.

«Торпедо» (М) — «Діша-

«Локомотив» — СКА.
..... «Динамо» (Мн) — ЦСКА, 

«Нефтчі» — «Динамо» (Тб). «Шах,тар» — 
«Торпедо» (М), «Кайрат»—«Динамо» (К), 
«Пахтакор» — «Чорноморець», «Крила 
Рад» — «Зоря», «Зеніт» — «Динамо» (М), 
«Динамо» (Кр) — «Арарат», «Спартак» — 
«Торпедо» (Кт). І

із суперниками.
Які попи, останні хвилини перед виходом 

на поєдинок? Який пін, отой підрізок часу в 
житті спортсмена? Нещодавно мені довелось 
бути в Олександрії, де проходила першість 
обласної ради ДСТ «Авангард» з баскетбола_. 
Я спостерігав, як спортсмени проводили свій 
час перед виходом на баскетбольний майдан
чик спортзалу. Хай вони мені дарують, що я 
трохи відконю завісу саме над цим періо
дом, бо ж він має безпосереднє відношення 
до баталій, які розгорілись у спортзалі.

Вечір напередодні останнього дня змагань 
баскетболісти провели по-різному. Дівчата із 
Кремгеса пішли подивитись новин кінофільм. 
Не знаю, настільки це їх надихнуло на пе
ремогу, бо останню гру вони програли спорт
сменкам спортклубу «Зірка» (42:50). Мабуть, 
їм більше пішла б на користь зайва година 
тренувань, розбір попередніх ігор, що іі зро
били господарки майданчика — авангардів- 
ки Олександрії.

Драматичним був поєдинок олександрій
ських дівчат і спортсменок Кіровоградської 
швейної фабрики. На дев’ятій хвилині бас
кетболістки із шахтарського міста вели з 
рахунком 16:0. Бачу, як хвилюються на лаві 
запасних подруги Кіровоградові. Декого з них 
тренер вводить в гру. але зайва нервозність, 
а може, й думка, що зараз вони змінять хід 
гри, не дозволяв їм грати на повну силу. 
Відзначаю, що до зустрічі швачки мали виг
ляд впевнених у своїх силах, дещо на зразок 
«закидаємо шапками». Що ж, самовпевне
ність, переоцінка сил добром не закінчились: 
вони програли — 33:60.

В команді спортклубу «Зірка» найдосвід- 
ченіїною спортсменкою е Майя Пузакова. 
Після першої половини грн рахунок зустрічі 
з кремгесівськими дівчатами нічийний — 
22:22. Майю оточили колеги по команді. 
Слухають уважно розбір гри, відшукують 
потрібні варіанти. Коли червонозорівки ви
ходять на поле, бачу перелом у їх грі. Во
ни перемагають своїх суперниць.

Хвилювання перед грою, мабуть, не най
кращий стан спортсмена. Та не кожному йо- А 
го вдається побороти. Але як би там не бу
ло, дівчата залишаються дівчатами. Он од
на з них поправляє перед люстерком зачіс
ку, інша тихо розмовляє з подругою про 
спільного знайомого. Звичайно, олександрій- 
ка.м можна дозволити собі цю розкіш, коли 
вони першу половину виграли з різницею У 
25 очок. За хвилину пролунає суддівський 
свисток. Він покличе до гри, і знову дівчата 
залишають за межами майданчика все зай
ве.

Найцікавішою грою у чоловіків була зу
стріч спортсменів Кіровоградського агрегат
ного заводу і олександрійців. Суперники зна
ли сили один одного. Ще в роздягальні по
чались розмови про тактику, про слабкі міс
ця в лініях нападу І захисту суперників. Ні 
кіровоградці, ні Олександрівні не сподівали
ся на легку перемогу, гот увалися до неї за
здалегідь. В кожній команді визначено го
ловних бомбардирів. Бачу, як під час роз
минки кіровоградці виводять на удар А. Гле
зера, а олексаидрійці — І. Вітряка. А щоб 
сплутати карти, під час гри часто змінюють 
тактику. Більш -вдало це робили агрегатів- 
ські спортсмени і перемогли (80:52),

В перерві уболівальники оточили суддю, 
олександрійця В. Ларіонопа. їх земляки про
гравали, і вони почали звертатися до патріо
тичних почуттів судді. Що він міг відповісти 
їм на це? Палив мовчки цнгапку, а коли 
один з уболівальників, людина об’єктивна, 
сказав: «Треба грати краще», суддя потис
нув йому руку І пішов виконувати свої 
обов’язки.

Ось і закінчилися змагання. Переможці 
нагороджені перехідними кубками, учасники 
першості — дипломами. Та жоден із цих 
трофеїв не розповість про ті хвилювання, 
про ті кілька хвилин перед зустріччю, які 
так чи інакше відбилися и результатах поє
динків.

В. ГАНОЦЬКИЙ,
спецкор «Молодого комунара».

м. Олександрія. J
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Є АМАТОРИ У 
ВЕРБЛЮЖЦІ

КІМНАТА — 
ЧАРОДІЙКА

«МОЛОДОЙ КОММУНАР! 
орган Кировоградского 

обкома Л КОМУ 
г. Кировоград.

ВСІ ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ, ЛИСТОНОШІ

лен», який запропонував 
модельєр Віктор Русін.

Т. КОВАЛЬОВА.

(М). 20.00 — «Запрошення до
фільму». (Кіровоград). 20.30 — 
Програма «Час», (М). 21.15 — 
Наші прем’єри. А. Умеренков. 
«Посол». Телевнстава. (Мико
лаїв). 22.45 — Першість СРСР з 
футбола: «Зоря» (Луганськ) — 
«Динамо» (М). Другий тайм. 
(Луганськ).

СУБОТА, ЗО березня. Перша 
програма. 11.00 — В дні шкіль
них канікул. «Чотири танкісти і 
собака». Багатосерійний теле
фільм. VIII серія. (К). 12.00 — 
Екран дружби. «Альба-Регія». 
Художній фільм. (М). 17.00 — 
Молодіжна програма. «Погляд». 
(К). 18.00 — «Клуб кіномандрів- 
ників». (М). 19.00 — «На вог
ник». (Гомель). 20.30 — Переда
ча з Москви. 21.00 — Літератур
на вітальня. (К). 22.00 — Май
стри мистецтв. *Е. Євстігнєєв*. 
(М). 23.15 — Теленовинн. (М). 
23.35 — "Танцювальний зал. (М).

НЕДІЛЯ, 31 березня. Перша 
програма. 12.30 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. (Ка-

ВІ ВТОРОК, 2 квітня. Перша 
програма. 10.00 — Для дітей. 
Телефільми: «Му.ха-цокотуха»,
«Чародій із країни 03». (Кіро
воград). 17.00 — «Краса люд
ська». Телеаль.манах. (Львів).
17.30 — Телевісті. (К). 17.50 — 
«Па шкільних шпротах». (К)-
18.30 - «Старт-68». (К). 19.00 — 
Для дітей. Телефільм «Чародій 
з країни 03». (Кіровоград). 
20.35 — Програма «Час». (М). 
21.15 — «Зустріч з Норвегією», 
«Записки божевільного». Теле
фільми. (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Те
левісті (К). 11.15 — Художній 
фільм. (К). 19.00 — Літературна 
вітальня (К). 19.45 — Вечір ук
раїнської радянської лісні. (К). 
21.15 — Художній фільм. (К).

зань). 13.00 — Для школярів. 
«Операція «Сіріус-2». (Ленін
град). 13.30 — Для вас, жінки. 
Тележурнал. (М). 14.00 — Про
грама кольорового телебачення. 
(М). 15.00 — Першість СРСР з 
хокея: «Спартак» — «Динамо» 
(М). 17.15 — Програма передач. 
(К,). 17.20 — Телефільм. (К).
17.45 _ Камертон доброго на
строю. (Одеса). 18.15 — Музич
ний кіоск. (М). 18.45 — М. Горь
кий. «Діти сонця». Вистава 
Львівського театру імені 
М. Заньковецької. 21.55 — Роз
важальна програма. (М).

ПОНЕДІЛОК, І квітня. Перша 
програма. 10.45 — Першість
СРСР з баскетбола: «Динамо» 
(Тбілісі) — «Спартак» (М). 17.15 
— Рішення ХХШ з’їзду КПРС— 
у дії. «Багатство тепличних го
родів». 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Концерт учнів музучили- 
ща. (Кіровоград). 18.30 — Слу
хачам шкіл основ марксизму-ле- 
пінізму. Історія КПРС. «Партія 
в боротьбі за розвиток револю
ції і зміцнення Радянської вла
ди». (М). 19.00 — «ІЗ стільців». 
Телевізійник театр мініатюр.

ГРОМАДСЬКІ УПОВНОВАЖЕНІ 
ПО РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ПРЕСИ

ЕИЗАЖ1 Дібровного, 
Будулатьєва і деяких ін

ших авторів схожі на карти
ни Шншкіна і Левітана, — та
кий докір кинув один з при
сутніх, коли обговорювалися 
роботи, представлені на мі
ській фотовиставці, присвяче
ній 50-річчю обласної газети 
«.Кіровоградська правда».

А. Дібровний на цс відразу 
кинув:

— Так цс ж добре.
1 присутні посміхнулися, 

бо ж таки це дійсно чудової 
Це ж здорово, коли фоторобо
ти викликають ту ж естетичну 
насолоду, що й полотна вели
ких майстрів! і якщо треба 
шкодувати, то лише за тим, 
що подібну оцінку не можна 
дати всім роботам (а їх там 
було близько двохсот), поба-. 
ясним на виставці.

Зате з приємністю можна 
відзначити спостережливість 
авторів. Фотолаборані заво
ду «Червона зірка» Віктор 
Бондаренко вдало підмітив 
напруженість і деяку урочис
тість у вогненній професії ли
варників. I його «Ливарники» 
привернули увагу, так само 
як і серія знімків «Кроки в 
майбутнє» студента інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування Валерія Лог- 
внна, де він по-своєму прагне 
вирішити проблему — людина 
і техніка XX віку. Правда, 
деякі із знімків обтяжені зай
вими деталями, «заіндустріа- 
лізовані», але в цілому робо
ти Логвина справляють добре 
враження.

Велике терпіння, а не тіль
ки майстерність фотографа, 
виявив робітник Василь Лось 
і, як результат, — порадував 
серією знімків «Бій жуків-но- 
сорогів».

Цікаві, динамічні сцени з 
життя вихопили редактор кі
ностудії Іван Пазаратій («На 
побивку»), фотокореспондент 
РАТАУ Георгій Удовиченко 
(«Чуєш, сурми заграли»), 
майстер фотоательє Рувім Ру
бін («Куба, любов моя»), вчи
тель Олег Савнцькнй «Розмо
ва»), фотокореспондент Ва
силь Ковпак («На мотокросі») 
та інші,

В багатьох роботах відчутне 
прагнення авторів передати не 
лише динаміку життя, а й 
психологічно розкрити образ. 
В цьому плані найбільш вдалі 
фото «ДІмка» кінооператора 
телестудії Артура Будулатьєна, 
«Співає Гнатюк» Андрія Діб
ровного, «Показує ляльковий 
театр» Василя Ковпака.

1 коли знайомишся із вда
лими знахідками, особливо 
стає прикро, що все ж відчу
вається деяка одноманітність 
почерку (особливо в портре
тах), що фотознімки часто 
втрачають лише через те, 
їх невдало скадрувалн при 
друкуванні.

можли- 
костюм 
світлої, 
«тере-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо 
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів —• 2-45-36.

В. ЛИКОВ, 
студент педінсти
туту.

старша 
місцевої 
Дудчик.

Хоч 
сить 
встиг 
лише 
чан, а 
сідні 
С, М, 
Жовтневої революції.

В. ТРОЯН, 
заворг Новгород- 
ківського райкому 
комсомолу.

Кожний, хто зайде до 
цієї кімнати, потрапляє в 
чарівний світ мистецтва, 
музики. Тут завжди кві
ти. Ось і завідуюча — 
Олена Георгіївна Кири- 
лова. Вона очолює клуб 
естетики при Кірово
градському державному 
педагогічному інституті 
імені О. С. Пушкіна.

Клуб об’єднує два 
відділи: музичний і об
разотворчий. Любителі 
музики мають змогу по
чути розповідь про жит
тя композитора, послу
хати твори Сен-Санса, 
Гріга, Моцарта. Викла
дач міського музичного 
училища Г. Сметанюк 
вчить розуміти музику. 
Цікавим також для від
відувачів є знайомство 
із старовинними музич
ними інструментами.

Відділ образотворчого 
мистецтва веде викладач 
художньої школи Л. Гу- 
ренко. Мистецтво старо
давньої Греції, епохи 
Відродження захоплює 
студентів, збагачує їх 
знання.

колектив ще до- 
молодий, але вже 
здобути шану не 
серед односель- 
й на виїздах у су- 

колгосли імені 
. Кірова та імені

У кравців Кіровоград
ської швейної фабрики 
знову приємність: вони 
впровадили у вироб
ництво двадцять сім ори
гінальних моделей одя
гу. Одяг нового фасону 
зручний, дешевий, ко
ристується великим по
питом у покупців.

Незабаром наші дівча
та й жінки одягнуть лег
кі пальта типу «джерсі». 
Автор цієї моделі — мо
лодий спеціаліст Вален
тина Шевченко.

Буде також 
вість придбати 
для роботи з 
легкої тканини

До пізнього вечора не 
гаснуть вікна у Верб- 
люзькому сільському 
клубі. Тут створено но
вий колектив художньої 
самодіяльності. Ото й 
поспішають хлопці та 
дівчата на вогник. В клу
бі працюють драматич
ний, хореогр а ф і ч н и й, 
гурток художнього чи
тання та інші. Агроном- 
садівник Віра Габуєва, 
доярка Женя Радчук, 
працівник тваринницької 
ферми Василь Глухоць- 
кий — найактивніші сіль
ські аматори. Очолює 
самодіяльність Андрій 
Григір, допомагає йому 

піонервожата 
школи Люба
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