
•завтра червоно
крилих галстуків.

1 сонце завтра викличуть 
в небо піонерські сурми.

Завтра...
Вулиці, майдани, парки і 

сквери проясніють в дитячо
му гомоні, в спалахах прапо
рів.

Скільки 
ріе?..

Скільки
саду?..

Скільки
Ходять _____......... ................

перед тобою, несуть в чисте 
небо вінки доброї юності. А 
десь там — висока вершц- 
на. До неї ідуть, до неї не-
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тобі літ, піоне- 

яблунь в твоєму 

доріг?..
пругкі горизонти

МОЛОДІ ЖУРНАЛІСТИ

^ЕРВОНІ

суть свої здобутки, 
славні діла внуки Леніна.

Ось піонерська організація 
Кіровограда. Очолює її 
штаб піонерів «Салют». До 
штабу входять тридцять 
п’ять хлопчиків і дівчаток. 
Різні характери, інтереси, 
стремління! Одні захоплюю* 
ться технікою І мріють бу
дувати машини, інші нада
ють перевагу мистецтву, 
кругозір їх мрій — театр, 
кіно, живопис. Є любителі 
жарту і гумору, є серйозні— 
з нахилом до філософії. Як 
добре, що вони різні, не схо
жії

Тисячі дерев висаджено 
руками юних кіровоградців, 
зібрано сотні тонн металево
го лому. Огляди-конкурси, 
змагання, операції, Ігри...

Салют тобі, піонеріе Олек* 
сандрійщнни!

Це ж вони, сини І дочки 
вугільників, вийшли пере
можцями республіканського 
«Чсрвонозоряного маршу».

А хто не знає піонерської 
дружини імені В. К. Круп- 
ської з восьмирічної школи 
№ 4 м. Знам’янки! Справж
ня дружба, любов до техні
ки, пісні І танцю єднають 
хлопчиків і дівчатов. В за
гальноміських змаганнях з 
волейболе, шахів, лиж і 
футбола учні цієї школи 
завжди виборюють призові 
місця.

Кожна справа піонерії, 
кожна добра справа, то — 
великий вклад на честь юві
лею комсомолі/.

— Посаджено сад в кол
госпі «Дружба».

— Зібрано не одну тонну 
металолому, сотні кілогра
мів макулатури.

— Піонерські агітбригади 
виступають на фермах, в 
тракторних станах.

Про це салютують юні ле
нінці з Долинського району.

На карті добрих вістей — 
піонерські штаби шкіл Кіро
воградського, Кремлів
ського, Гаіїворонського ра
йонів, Яіі додому, заходять 
хлопчики І дівчатка в цехи 
заводів і фабрик, в бригад
ні стани колгоспів, зеленого 
мережкою прикрашають рід
ну землю.

А ще пишуть листи, ходять 
в походи. Тоді їх веселі ОЧІ 
стають серйозними, як у до- 

~_Ш?слнх. Бо не одну могилу 
стрїчають па своєму путі, не 
одну згорьовану. постать за
бачають біля високих обеліс
ків. «Уславити подвиг бать
ків. Герої мали Імена» — 
девіз червоних слідопитів.

Завтра День народження 
нашої піонерії.

І сонце завтра викличуть 
в небо піонерські сурми.

Комсомольський привіт 
вам,. сини І дочки країни 
Піонерії?

їх єднає пісня, завзятий танок, міцна піонерська дружба.
На фото: учасники художньої самодіяльності Кіровоградського Палацу піонерів. Фото А. БУДУЛЛТЬЄВА.

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ — 
ПІДГОТОВКА І ВИХОВАННЯ 
РОБІТНИЧИХ КАДРІВ
Що необхідно зробити для підвищення якості під. 

готовкн кваліфікованих робітничих кадрів і поліп
шення ідейно-політичного вихований учнів — цьому 
витанню була присвячена нарада, що відкрилася в 
Москві 16 травня, представників державних коміте
тів по професійно-технічній освіті союзних республік.,

В навчальних закладах системи профтехнавчання 
оволодівають зараз робітничими спеціальностями 
більше двох мільйонів юнаків і дівчат. В минулому 
році підготовлено і направлено на підприємства, бу
дови, в сільське господарство більше 1 мільйона 200 
тисяч молодих кваліфікованих робітників. Багато 
зроблено для зміцнення навчально-матеріальної ба
зи, організації виробничих майстерень, учбових кабі

нетів, забезпечення їх новими верстатами і механіз
мами. . ‘ •

Велика увага на нараді була приділена питанням 
дальшого підвищення ідейно-політичного виховання 
в світлі рішень квітневого (1968 р.) Пленуму ЦК 
ІхПРС. Говорилось також про поліпшення побуту і 
відпочинку учнів, кращої підготовки і розстановки 
викладачів і майстрів виробничого навчання.

Виступаючі наводили приклади умілої організації 
виховання молодих спеціалістів на трудових тради
ціях робітничого класу. Недавно в Ульяновську дано 
старт всесоюзній ленінській експедиції учнів по міс
цях, зв’язаних з іменем В. 1. Леніна. Готується 
всесоюзна виставка технічної і художньої творчості 
учнів профгехосвітн, яка буде експонуватися в Моск
ві. На честь 50-річчя ВЛКСМ і 25-річчя спортивного 
товариства «Трудові резерви» буде проводитись все
союзна спартакіада.

Відмічались недоліки в навчальній і виховній ро
боті. Деякі міністерства, господарські організації і 
органи профтехбсвіти мало приділяють уваги будів. 
шштву нових і розширенню діючих училищ і гурто
житків. Не всюди добре організовано виробниче на
вчання. Окремі училища не повністю укомплектовані 
кадрами вихователів.

В нараді взяли участь відповідальні робітники ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, Держплану СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

Розповісти на сторінках молодіжних газет Болгарії, Угор-» 
щини, НДР, МИР, Польщі, Румунії, Чехословаччини, Югославії 
про працю молодих будівників комунізму е Радянському 
Союзі — таку мету поставили перед собою журналісти із цих 
країн, що прибули 16 травня □ Москву на запрошення ЦК 
влкем.

Протягом місяця гості будуть знайомитися з життям і діла
ми молодих новаторів промислового і сільськогосподарського 
виробництва, вчених, студентів країни Рад, з 50-річною істо
рією Ленінського комсомолу. Маршрут творчої поїздки — 
міста Білорусії, України, батьківщина В. І. Леніна — Улья
новськ, інші історичні місця Поволжя.

В ювілейному році очікується також приїзд групи журналіс
тів молодіжних комуністичних і прогресивних видань із ба
гатьох країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки.

ІКор. ТАРС}.

ФИ ЗАДИВЛЯЄШСЯ на давні фотогра- • ЮВІЛЕЙНА ЕКСПЕДИЦІЯ 
* фії. Бачиш усміх юнака в шапці-бу- млппппгп
дьонівці, бачиш ровесників Корчагіна. «МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
А далі перед тобою постають образи 
твоїх земляків, однолітків, які вперше 
вийшли на колгоспну ниву. Ще портре
ти. Це вже ті, що дійшли трудними 
фронтовими дорогами до Берліна, ті, що 
піднімали з руїн своє рідне місто, село,- 
а потім їхали на ударні будови. Всі ці 
молоді звитяжці пронесли своє комсо-. 
мольське знамено, на якому з’явилися 
п’ять орденів. То нагороди за п’ять ве
личних звершень, п’ять подвигів, що 
сьогодні, мов червоні спалахи блиска
виць, світять на широкій дорозі степови
ку. А він, степовик, вже йде на новий 
подвиг.

Щоб якнайбільше дізнатись про своїх 
молодих земляків — творців п’яти 
подвигів, їх тривожну юність, перші пе
реможні кроки, щедрість неспокійного 
серця, і вирушила у мандрівку ювілейна 
експедиція «Молодого комунара».

Починається маршрут від берегів 
Дніпра, від Кремгеса, міста, яке будува
ли комсомольці 50-х років.

В складі першої експедиції: Вячеслав

ВІХИ” І
ЖУРАВСЬКИЙ — краєзнавець, Лука. 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО — колишній секретар^ 
Новогеоргіївського райкому комсомолу,д 
Герой Соціалістичної Праці Михайло 
Дмитрович КАРПОВ — колишній вата
жок бригади арматурників Кременчуць
кої ГЕС, Анатолій ТКАЧЕНКО — сек-, 
ретар Кремгесівського міськкому комсо
молу, Михайло ШЕВЧУК — спецкор 
«Молодого комунара». ?■

(ТАРС).
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Розповідь про діла комсомоль

ців Крсмгеса читайте на 2-й crop. в
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2 crop.

ЮВІЛЕЙНА ЕКСПЕДИЦІЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» «ЧЕРВОНІ ВІХИ»

І
1. БАГРЯНІ МОТИВИ

Ріс у бідній багатодітній сім’ї, 
ходив на заробітки на шахти. На 
повертався з далекої Юзівки до- 
Повертався, та не міг принести 
і достатку в сім'ю, бо заробітки

Сюди, до придніпровських берегів, 
якийсь сміливець привіз кілька газет. І 
одразу поміж хліборобів, ремісників 
пішла чутка про перші ленінські декре
ти.

На початку 1918 року в придніпров
ському місті Новогеоргіївську стало ві
домо про рішення І Всеукраїнського 
з'їзду Рад, який проголосив Радянську 
владу на Україні. Загони Червоної гвар
дії в Кременчуці, Новогеоргіївську і 
навколишніх селах почали встановлюва
ти революційний порядок. В одному з 
них боровся і п’ятнадцятирічний Віктор 
Коршенко. Стара трилінійна гвинтівка 
сягала йому вище голови.

За свої 15 років багато довелося йо
му пережити, сьорбнути не один коряк 
лиха.
Батько 
свята 
дому, 
щастя ... 
ті шахтарські були надто мізерними.

Тож Віктор знав, за що він йде у бій. 
і коли Новогесргіївський загін Червоної 
гвардії під натиском азстро-німецьких 
окупантів відступив з рідного міста, хво
рого Віктора залишили вдома. Біль об
рази стискав серце. Хотілося бути ра
зом з усіма червоногвардійцями. Тоді 
політрук загону, коли прибули до Кре
менчука, повів юнака на тютюнову фаб
рику, де містився комітет Спілки рево
люційної молоді.

У невеликій напівтемній кімнаті піп поба
чив близько десяти юнаків І дівчат. Його 
почали розпитувати про батьків, як і коли 
вступив до Червоної Гвардії, чи зможе бе
регти революційну таємницю. Дізнавшись, що 
його батько шахтар, а дядька вбили пстлю- 
рівіії, присутні варішклії прийняти хлопця до 
Спілки і залишити для підпільної роботи в 

; Новогеоргіївську.
Так почалась комсомольська юність 

одного з перших комсомольців Кірово- 
градщяни, секретаря першого на Кіро- 
воградщині Нозогеоргіїзського райкому 
комсомолу.

З Кременчука Віктор повернувся до 
свого рідного міста. Не йшов — ніби 
легіз на крилах. В Новогеоргіївську вже 
хазяйнували кайзерівці. Віктор швидко 
зв'язався з більшовиками-підпільника- 
ми, разом з ними почав боротися з ін
тервентами. Не раз він брав участь з 
роззброєнні охорони окупантів, ліквіда
ції їх застав, звільненні арештованих.

Новогеоргіївська підпільна більшови
цька організація невдовзі настільки зміц
ніла, що своїми силами визволила місто 
від окупантів ще задовго до приходу 
частин Червоної Армії.

В цей час в місті була створена ком
сомольська організація. її ватажкам об
рали Віктора Коршенка.

Тоді потрапив до рук комсомольців перший 
радянський календар за 1918 рік. В ньому бу
ли вміщені портрети В. І. Леніна і його со
ратників, видатних діячів революції, надруко
вано багато революційних пісень. Портрети 
К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, Я. М. 
Свердлова, К. Лібкнехта та інших, юні ху
дожники Михайло Грабовськнй, Петро Кодьеи 
і Григорій Бондаренко перемалювали на ве
ликих аркушах паперу, пісні переписали від 
руки І почали поширювати серед молоді міс- 

| та, сіл. Революційні пісні вивчили напам'ять, 
5 і кожні збори осередку починалися виконан
ії ням цих пісень:

— Туди, де сонце сходить, 
Рушаймо на борню...

Рая ПРИХОДЬКО.

Комсомольці міста швидко поширили 
свій вплиз на сільську молодь. Вже че
рез деякий час виникли перші комсо
мольські осередки в селах Крилові, 
Табурищі, Андрусізці, Миронівці. До 
комсомолу потяглася сільська трудова 
молодь. Сільські комсомольські осеред
ки ставали надійною опорою місцевих 
комуністів у боротьбі за зміцнення Ра
дянської влади.

MR

Якось військовий комісар Новогеор- 
гіїаська Фока Карталалов звернувся до 
комсомольців допомогти в комплектації 
з добровільців кавалерійського полку. 
Комсомольці міста і навколишніх сіл 
провели велику роз’яснювальну роботу 
серед молоді, і полк вдалося сформу
вати за дуже короткий час — всього за 
Ю днів. Міська комсомольська організа
ція направила в полк кращих своїх акти
вістів Миколу Філоненка, Пазла Зайце- 

Петра Кодьсва, Павла Клочка.

Лука ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

в бла- 
під-

А коли до міста підступила бандз бі
ляків, з комуністів і комсомольців був 
сформований Перший зведений Олек
сандрійський комуністичний батальйон, 
бійці якого прославилися при розгромі 
банди під Знам’янкою і Олександрією.

В шістнадцять років, в грізному 1919- 
му, ватажок Новогеоргіївської комсомо
ли вступив до лав більшозицької партії. 
В найсуворіші дні 1919-го року, коли де- 
нікінські війська окупували Україну, 
Віктор Коршенко стаз зв’язківцем-ін- 
форматором Зафронтового бюро ЦК 
КП(б)У. Не раз він, із зашитим ь 
генький піджачок посвідченням з 
лисом Косіора, вирушає в окуповані де- 
нікінцями міста і села, збирає розвіду
вальні дані, передає директивні листи 
ЦК КП(б)У місцевим партійним органі
заціям, які перейшли в підпілля.

Нелегко було пересуватися від села 
до села, від міста до міста. Денікінська 
контррозвідка лютувала, брала кожного 
підозрілого. Ледве не потрапиз а її 
лабети і Віктор. Та завжди виручала 
кмітливість і хоробрість.

Віктор Дмитрович пригадує випадок, який 
стався з ним під час переходу з Черкас до 
Канева. Біля села Мотни його зупинила гру
па куркулів На запитання, чи не більшо- 
пицькіїй він розвідник, Віктор показав своє 
посвідчення, що він є учнем Бобринецької 
школи садівництва. Та цс не заспокоїло син
ків сільських багатіїв. Вони відчепилися, але 
невдовзі догнали розвідника і пострілом з на
гана поранили п ногу. Кілька годин пролежав 
юнак на шляху. Потім підібрав його якийсь 
проїжджий селянин І иідвіз до Канева у гос
піталь.

Через два тижні юний розвідник зно
ву вирушав у дорогу. На милицях він 
добирається до Миронізки, стає свідко.м 
і учасником бою між частинами Черво

ної Армії і донікінцями і, 
нарешті, потрапляє до сво
їх. Тут і згодилося те заши
те в піджак посвідчення, на 
якому стояв підпис Косіора. 
Віктора підліковують і на
правляють у Москву. Сюди 
він прибуває у знаменитий 
день — 6 листопада 1919 
року.

Зразу ж іде в ЦК РКП(б), 
щоб передати привезену з 
України інформацію. Тут, у 
приймальні секретаря ЦК 
О. Д. Стасової, він вперше 
бачить Володимира Ілліча 
Леніна. Керуюча справами 
ЦК С. Б. Бричкіна, врахо
вуючи цінність привезених 
розвідувальних даних, ви
писує В. Д. Коршенку пере
пустку у Великий театр, де 
наступного дня відбулося 
урочисте засідання з нагоди 
другої річниці Революції, і 
де з доповіддю виступив 

Ілліч. «Сотні людей, затамувавши по
дих, ловили кожне слово вождя, --- пи-
саз у своїх спогадах В. Д. Коршенко. — 
Простота його мови, залізна логіка не
мов приковували присутніх до цієї най
дорожчої нам людини, яка вказалз краї
ні шлях до світлого майбутнього і впев
нено вела цим шляхом.

Потім я бачив В. І. Леніна на II Конгре
сі Комінтерну, на IX з’їзді РКП(б), на

з. провідна зоря

дверей 
райкому

щоб до- 
зробити
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сонце сн уже 
за метр.

лісу: го-

І пішли каравани суден. 
■Думка одна тут — а тисячі рук.

Всеросійській Раді працівників села».
Ленінська простота, тверда перекона

ність в перемозі комуністичної спрззи, 
глибоко вразили юнака з-над Дніпра. 
Працюючи в гой час в ЦК РКСМ, він 
знову проситься на Україну. В жовтні 
1920 року повертається в рідний Ново- 
георгіївськ, і його зразу ж обирають 
секретарем райкому комсомолу.

І знову неспокійні будні, тривожні 
ночі, горіння палких юнацьких сердець.

Восени 1920 року перша Кременчуць-

Лука познайомив її з агрономом і лин- 
ської МТС. Той обіцяв прочитати для 
дівчат кілька лекцій.

Через день — телефонний дзвінок у 
райком партії:

— Ваш агроном утік.
Чередниченко мчить в Семигір я, • ю- 

тім — в райком партії. І дівчата таки 
домоглися свого: агроном знову при
їхав у село, тиждень збирав молодих 
кукурудзозодів з артільній конторі, пра
цював з ними в полі...

Експедицію провели: Вя
чеслав ЖУРАВСЬКНЯ — 
краєзнавець, Лука ЧЕРЕД
НИЧЕНКО — колишній сек
ретар Новогсоргіївського 
райкому комсомолу. Герой 
Соціалістичної Прані Михай
ло Дмитрович КАРПОВ — 
колишній ватажок бригад« 
арматурників Кременчуць
кої ГЕС, Анатолій ТКАЧЕН
КО — секретар Кремгесів- 
ського міськкому комсомолу, 
Михайло ШЕВЧУК — спец
кор «Молодого комунара».

ка губернська комсомольська конфе
ренція вирішила послати в Чигирин
ський повіт, який кишів антирадянськими 
бандами, оргбюро повіткому КС МУ на 
чолі з В. Ксршенком.

Тут Віктор познайомився з 
комсомольським працівником і 
молодим постом Іваном Шев
ченком. Вкнй пізніше став ві
домим комсомольським поетом. 
Потім вони створювали комсо
мольські осередки на Чнгнрпн- 
щнні, разом випускали листівки 
і відозви, а згодом і першу міс
цеву комсомольську газету. Во
на швидко здобула популярність, 
поширювалась п Злагоиолі. Се
редній і Новій Осоті, на Капі- 

тачівській цукроварні, в Подо
рожньому, Ада.мівці та інших 
селах. Часто комсомольські .ко
респонденції з Чигирина публі
кувала республіканська газета 
«Вісті».

Зараз В. Д. Коршенко ни
зе в Києві, зустрічається з 
молоддю, розповідає їм 
про свої зустрічі з Іллічем, 
про свою тривожну бойову 
юність. Як і 50 років тому 
в його грудях б’ється неспо
кійне комсомольське серце.

2. УКЛІН РІДНОМУ 
ПОЛЮ

Чередниченко ди-

З’юрмилися біля 
та й до секретаря 
комсомолу:

— Ми прийшли,
помогти щось

отут...
Лука

вується:
— Та

землею
— Ми про приміщення 

райкомівське кажемо...
До пізньої години дівчата 

білили стіни, шили фіранки, 
а хлопці лагодили двері, 
підлогу.

В недільний день — всі до . 
тували паливо для райкому.

І тоді, напровесні 19l(j року, d блокноті 
Луки Чередниченка з'явився запис: «Оце jiVTUnt/nul Q .........._ _ _____

їхав полями Бачив, і '* •
ли воли, йшли за плугом. З усього 
Що вчасио не засіють ниву. Бо ж з 
щодня треба йти в г.слс за “ 
метрів. А вдома ж ще треба дітям

Луки Чередниченка _______
активісти? З такими можна розганятись...».

V - як літ|ц жінки води-
" І видно,

. села 
25 ~ 35 к1л°-

- дітям радудати Лука вирішує згуртувати ударні модо- 
діжні загони. Почав про Це розмов? на бю
ро райкому. J

Першими в Новогеоргіївському районі 
Зробили добру справу юнаки та дівчата 
колгоспу імені Котовського. Цілими тиж
нями не поверталися вони в село. Там, 
серед стелу, жили в наметах, там засівам 
ли ниву. Повернулись на центральну са
дибу колгоспу тільки тоді, ЯК був засія
ний останній гектар ярини.

А в селі Семигір’ї заспівувачем стала 
комсомолка Клава Оніцова. Вона згур
тувала бригаду кукурудзоводів. Тоді до 
голови колгоспу: '

Т" Як же нам мати багатий урожай? Ми 
ВМ.МО вимахувати сапами. А^им Хоту

Голова розводить руками:
- Ти ж узялася, то й продовжуй...
Клава одразу в райком КОм/омолу>

За стрімкими берегами Славутича — 
тополі. Далі —- прямокутники багатопо
верхових будинків. Ще далі — широкий 
проспект, алеї, сквери. Це — Крсмгес, 
наймолодше місто на Кіровоградщині, 
місто, збудоване молодими руками. Тут 
десять літ тому народжувалися завидні 
сторінки біографій степовика.

...Перед начальником відділу кадрів 
стоїть висока дівчина.

— З Онуфріївни я. Приходько, Раїса.
— Будеш прописуватись? Чи ти лиш на 

тиждень, як деякі?
— Чого ж...
В кабінеті якийсь час тиша. А потім на

чальник:
— О, то ти медалістка!
Наступного дня вже була в бригаді 

різноробочих. Дехто з дівчат пробував 
кепкувати:

— Ти просто дивачка, штучно хочеш 
собі біографію гарну зробити.

— Вона вже написана. Я — дочка хлі
бороба.

Завидні біографії і в синів Михайла 
Дмитровича Карпова, бригадира арма
турників. Всі три працювали з батьком, 
всі три до останнього дня були в гурті 
кращих гідробудівників. Про них писали 
в газетах, журналах, передавали по ра
діо. А про бульдозериста Бориса Кова
ленка довгий час ніхто не знав. І раптом 
в управлінні розмова яро ківш бульдо

зера. Борис переобладнав його і за ко
роткий час з товаришами записав на 
свій рахунок більше двох мільйонів ку
бічних метрів грунту.

Він був у бригаді, яка перекривалв 
Дніпро. А коли на берегах засвітились 
зорі, до кремгесівців приїхав поет Па«' 
ло Григорович Тичина. Зустрівсь з моло4 
дими гідробудівниками. Скоро написав 
цикл віршів. Так і назвав — «На буд°3, 
Кремгесу».

Чуєш, як в серце епоха торкає? 
Думка одна тут — а тисячі рук... і 
Ось де ця думка оформлень чекає. 
Ось де глибинне пізнання наук! 
Хмарки нехай бо летять куди вгодл°- 
Що в них цікавого? Ти їх облиш'- 
Ми ж тут будуємо всі всенародно
• УДо таке, що н не снилось раніш.

Борис читав ці рядки своїм друзям. ■ 
вони:

Виходить, про нас це...
Як кращий спеціаліст, Борис "їхав Е 

Єгипту, мав будувати греблю в АсУ3*1
Біографії, біографії... В кожного моло

дого кремгесівця ВОНИ освітлені ПрО3 " 
ною зорею, яка кликала юнака чи А:* 
чину до найзаповітнішого берега, на3* 
«кому Краса людська...
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Вона ще молода. Тільки сім 
років. Але давно вже скинула 
дитяче вбрання і стала відо
мою у вслнковищаи. До неї 
звертаються за допомогою і 
щоб привселюдно сказати щи
ре спасибі за добрі справи чи 
поздоровити з святом.

«Прошу передати мою щи
ру подяку лікарю Ганні Заха
рівні Кулик за чуйність і пе
редати для Ганни Захарівни 
пісню «Черемшина», — це 
лист Надії Петрівни Флоренко.

«Прошу поздоровити з Днем 
Радянської Армії мого батька, 
колишнього бійця Чапасвської 
дивізії Ралька Костянтина 
Опненмовича піснею «Дыми
лась роща», — пише його 
донька Галина, учениця Кіро
воградського медичного учи
лища.

«У нашому селі -Ленінському 
вже чотири місяці немає світ
ла», — скаржаться молоді 
колгоспники.

Це листи з редакційної пош
ти «Сільського вісника» — 
кущової радіогазети, ш.о вихо
дить у селі Велика Виска Ма- 
ловіїсківського району. Подіб
них багато надходило і торік, 
і зараз. Вони, листи, чи не 
найкраще свідчення авторите
ту радіогазети. І ні трохи не 
збираючись його принизити, а 
якраз прагнучи посприяти 
дальшому його зростанню, хо
чу поставити деякі крапки 
над і.

ШКІЛЬНА
ЧИ КУЩОВА?

Коли знайомишся з переда
чами, виникає відразу саме 
таке запитання: «Шкільна чи 
кущова?» Хоч слухачі газе
ти — це в основному трудів
ники колгоспів імені Ждано
ва, «Росія», «Победа». Мар'я- 
нівського радгоспу, промком
бінату та ряду інших установ і 
організацій, які знаходяться 
на території ВелнкоЕпскісської 
сільської Ради, та про їх жит
тя, турботи розповідей не так

вже багато. Зате по.
дн. особливо місцевої серед, 
НЬОЇ школи, висвітлюються до
сить широко. Це, звичайно, 
добре, що газета багато уваги 
приділяє підростаючому поко
лінню. 1 біда не в тому що 
о , а то й СО процентів матс- 
Ріал.в передач присвячені шко. 
лі, біда в тому, що Щ замітки 
'асто одноманітні, написані 
тоХйЮ;загааяГ«Ваного мово*о. а 

н взагалі випадкові.
Наводжу кілька і ,,ит її*, 

будь-яхпх ЗМІН. 3 и,ІХ без 
толіїИ1 Кочж₽ласу ПП‘ець Ана- 

2ж7°вя5угій₽"®',^0>"®"ЦзЯн^ 
по чи «₽уг,.й ЧВСРТ1 одержав 
по Щ)—35 оцінок. І ВСІ 
тіркн. Спитаєте, що ж'допо' 
магає Анатолію і Володнмноу тільки Рстб.°„Т,? ,Ст*₽ЖьГ^ 
тільки старанність!»

«В справі доброї підготовки 
до екзаменів велике значення 
ли ^'лв’АУванпя учнями шко- 

прикро, що цю істину 
забувають навіть учні-стап- 

‘І“и всл ”ковиск і вської 
О°лшколи- Ось візьміть 

учнів 9 «б» класу. Тут з вілві- 
пегЯап,Ш,Я П,КОЛ” У’тями - 
іегаразд...» | далі перелічує
ться, скільки учнів не було на 
уроках.

«Вже стало традицією гене
ральне прибирання класної 
кімнати щосуботи в учнів 

«б» класу». А далі розпові
дається, що в класі складено 
графік чергування, перелічує
ться багато прізвищ, хто ста
виться до «генерального при
бирання» добре, а хто погано.

«Учні першого і другого кла
сів^ навчилися тримати свої 
рооочі місця 1 класи в чисто
му санітарному стані. Але...» 
І знову довгий перелік пріз
вищ малюків, у кого «під пар
тами папірці, крихти».

І що не передача, то зустрі
нете подібні повідомлення, які 
закінчуються або «молодці, 
так тримати!», або «як не со
ромно».

Звичайно, певну користь та
кі замітки приносять. Та чи 
не краще не підмінювати 
шкільну І класні стіннівки, а 
братися за більш глибокі < 
більш потрібні теми? Адже 
питання профорієнтації, зв’я
зок школи з життям, ювілейне 
змагання шкільної комсомолі! 
і багато інших — це іце ціли
на. яку треба піднімати ра- 
діогазеті.

А ЯКИЙ АКТИВ?
Напрошується питання, чому 

газета так часто згадує про 
школу і так поверхово висвіт
лює життя педагогічних ко
лективів, піонерських і комсо
мольських організацій?

<1 БАЧИВ цих хлопців у класах, ко- 
“ ли вони вивчали теорію польоту, 
або до деталей розробляли теоретично 
поки що посадку літака в складних ло- 
годних умовах. А потім зустрічався з 
ними у тренажерних, коли вони «літали», 
й на міліметр не відриваючись від землі.

А ось цього дня відбулась зовсім ін
ша зустріч, яка, здавалось би, не має 
нічого спільного з майбутньою профе
сією моїх старих знайомих — ми зустрі
лися в обласній філармонії на звітному 
концерті Кіровоградської школи вищої 
льотної підготовки всесоюзного огляду 
самодіяльного мистецтва Аерофлоту, 
присвяченого 50-річчю Ленінського ком
сомолу.

В цей вечір виконавці школи залітали 
на крилах пісні і на крайню північ, і в 
далекі країни світу, бо для пісні немає

На першу частину питання 
відповідь можна дати коротко 
< просто: редактором газети 
вчитель ВеликовнсківськоТ се
редньої школи Микола Мики
тович Колесник.

Чому поверхово? Бо ж акти
ву газета не має. А одному ре
дактору і диктору Валентині 
Федорівні Швидулко, до речі, 
вона теж працює о школі, не 
тільки не під силу знати всі 
НОВИНИ колгоспного життя, їм 
просто не під силу грунтовно 
підготувати кожний матеріал 
із своєї школи. Навіть захоп
лення, гідна старанність, пра
цьовитість Миколи Микитови
ча. Адже, крім того, що він 
класний керівник, крім того, 
що пін ось уже сім років ре
дактором на громадських за
садах, він ще Її пропагандист 
теоретичного семінару, лектор, 
йому цс легко справлятися з 
усіма громадськими доручен
нями. 1 товаришам це, без
сумнівно, треба врахувати,

«НАМ НІХТО
НЕ КАЗАВ»

«Сільський пісник» — ра- 
дюгазета на громадських за
садах. Без широкої участі гро
мадськості важко робити ціка
ві випуски. Але трапилось так, 
що, крім Миколи Микитовича 
Колесника та Валентини Фе
дорівни Швидулко, навіть чле
ни редколегії, не кажучи вже 
за інших активістів, від ви
пуску самоусунулися. Осто
ронь газети і комсомольці.

— Чому не дописуєте? — за
питую секретаря комсомоль
ської організації колгоспу 
«Росія» Василя Матвієнка.

— Нам про це ніхто не ка
зав, — дивується він.

Та ще більше дивуюся я, ад
же Василь — не новачок У 
комсомольській роботі, третій 
рік секретарем, не може пін 
не знати, що сила змагання — 
в гласності, що дієвість «про
жектористів» — знову ж у 
гласності.

«Прожектористи» цього кол
госпу па чолі із зоотехніком 
Григорієм Дудкою весною пе
ревчили готовність техніки до 
сівби, потім — побутові умо
ви механізаторів у польових 
станах. Ллє про результати до
відалося небагато людей.

У колгоспі створено ще од
ну комсомольсько-молодіжну 
тракторну бригаду, і знову ж 
у газеті — ні слова.

Перелік подібного можна 
продовжувати.

Щоб повніше висвітлювати 
багатогранне наше життя, га
зеті треба мати актив. І коли 
її, газету, робитимуть нс одни, 
не два ентузіасти, а десятки 
людей. тоді“її авторитет буде 
ще вищим.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

кордонів. Зал філармонії був вщерть 
переповнений. І перед початком, здава
лось, наче зараз має відбутися концерт 
митців, які вже завоювали собі автори
тет.

Того вечора слухачі одержали чимало 
хвилин справжньої естетичної насолоди: 
і коли виконувались ліричні пісні, і коли 

.на сцені демонстрував свою майстер
ність танцювальний колектив школи.

А що скаже жюрі? Це питання хвилю
вало на лише аматорів, а й їх друзів — 
слухачів. Адже наступний етап огляду — 
Ленінград, де у жовтні цього року має 
відбутися другий тур.

10. КАМІНСЬКИИ.

КРИЛА
БІЛОГО ГОЛУБА

Різноманітна робота по вихованню в 
школярів почуття пролетарського ін
тернаціоналізму з успіхом проводиться в 
Кіровоградській тридцятій середній шко
лі. Велике виховне значення має ін
тернаціональне листування учнів. Листи, 
які надходять на адресу школи, диха
ють палкою любов’ю до нашої молоді, 
свідчать про бажання встановити міцну 
дружбу.

Вже багато років окремі піонерські за
гони, учні листуються з піонерами Народ
ної Республіки Болгарії і Німецької Демо
кратичної Республіки.

«Як приємно звернутися до радянських 
піоіісріз з цим листом, — пише шестиклас
ниця з далекого міста Толбухіна Рум’яна Ві
чева до своєї однокласниці Валентини Кап- 
нонкіиої, — хоч я не знайома ні з ким і? 
вас, але знаю, що радянські школярі — на
ші друзі, а ваші батьки — ентузіасти і бор
ці за мир, будують світле майбутив люд
ства — комунізм. Я сподіваюсь, що наша 
дружба розквітне, ях квіти весною». Слід 
зазначити, що Рум’яна І Валя ще й одно
літки, їм по 13 років, обидві — відмінниці.

Крім листування, друзі 
обмінюються й посилками. 
На день народження Рум'я
нії Вічевої Валя Капйонкіна 
зі своїми подругами надіс
лали в сонячну Болгарію 
піонерський галстук, різно
манітні ювілейні значки і 
іграшки, книжку «В степах 
Кіровоградщинн».

Болгарська школярка на
діслала в тридцяту школу 
альбом з журнальними ви
різками. Окремі сторінки 
ного були присвячені Радян
ській Армії — визволитель- 
ннці Болгарії від фашизму, 
показу щасливого дитинства 
в Народній Республіці Бол
гарії. Крім того, паші піоне
ри побачили галстук своїх 
однолітків, газети Толбухіи- 
ського округу, різні значки, 
фото сім'ї Рум'янії Вічевої, 
фотоілюстрації, в’язані речі 
тощо.

Листи, які надходять з-за 
кордону на ім’я школярів, з 
інтересом читаються і в 
сім'ях. Переконавшись в ко
ристі листування своїх ді
тей з зарубіжними друзями, 
батьки сприяють їм в цьому 
і подають необхідну допомо
гу. Так, мати Валі Копйон- 
кіної — Катерина Микола
ївна, допомагає дочці підбирати знач
ки, листівки, які відправляються в друж
ню нам Болгарію.

Петков Трифон Вічев — батько Рум'я
нії, працює відповідальним працівником 
Толбу.хінського міськкому компартії 
Болгарії — восени минулого року в 
складі делегації Толбухінського окру
гу деякий час перебував о Кіровограді і 
мав приємну радісну зустріч з Валею і 
її батьками. Він гостював і в школі. 
Але трапилось так, що він раптом за
хворів і зліг в обласну лікарню. Майже 
щоденно Валя зі своїми подругами на
відувались до лікарні.

Можна навести чимало прикладів лис
тування піонерів і комсомольців школи 
з зарубіжними друзями. Піонерка Люда 
Дворова листується з своїми ровесника
ми Ольгою Лоїіек з міста Катовіце 
(Польська Народна Республіка), з Єною 
Мардик’яновою з міста Софії. Шести
класниця Надія Юдіяа з Маргаритою 
Петровою з міста Толбухіна. Має зв'я
зок з цим містом і восьмикласниця Спіт-

лаиа Жарикова, яка листується з Єдкою 
Івановою і Єленою Петровою. її подру
га Наталка Калабанова листується з 
Ганною Олтер з Будапешта.

При шкільному комітеті комсомолу 
створений Клуб інтернаціональної друж
би «Голуб миру», очолюваний семиклас
ницею Тамарою Артамоновой). Закінчує
ться обладнання стенду «Хай дружба 
єднає нас».

Незабутні праженнп залишилися в шко
лярів після останньої зустрічі з в’єтнамськи
ми і болгарськими друзями. Вже другий рік 
при школі організований та обладнаний ляль
ковий театр, де вистави проходять німець
кою мовою. Очолює гурток вчителька Кате
рина Андріївна Кріпак.

Значна роль в Інтернаціональному вихо
ванні учнів належить шкільній бібліотеці, де 
бібліотекарем працює Шил Прокопівіїа Шев
ченко. Тут учні мають можливість ознайо
митися із списками визначних письменників 
соціалістичних країн та прогресивних пись
менників країн капіталу. Слід також від
значити величезну роль в інтернаціональному 
вихованні школярів класних керівників Віри 
Панасівни Ткаченко, Леоніда Йосиповича 
Добробатька, Наталку Ліакснмівну Шано-* 
валову і Валентину Миколаївну Бовтнш.

Різноманітні форми інтернаціонально
го виховання сприяють підвищенню ус
пішності школярів, посилюють їх повагу 
до вивчення історії, географії, іноземних 
мов. Позакласна робота по вихованню 
учнів у дусі пролетарського інтернаціо
налізму допомагає зміцненню свідомої 
дисципліни і дружби в колективі.

Р. ДАЯДАКУЛОВ, 
вчитель Кіровоградської СШ № ЗО.

На знімку: піонери Гена ТАРАНЕНКО. На
талка БУИНОВА і Тамара АРТАМОНОВА 
пов'язують галстуки бі

Фото
агарським друзям. (І 
учня 9-го класу' о 
коли РИБАЛКА, в

ПО ЗАКІНЧЕННІ УРОКІВ
Щодня, як тільки про

лунають голосисті дзвін
ки у школах нашого сели
ща, чимало учнів поспі
шає до Будинку піонерів. 
Тут кожен знаходить за
няття собі до душі..,

Зосереджено слухають 
хлопчики пояснення ке

лістіз Сергій Ананьєва. 
Адже незабаром районні 
змагання, і на них треба 
виступити успішно.

З підмостків сцени до
неслися крики. Мерщій 
туди... Це учасники гург-
ка художнього слова го 
тують

ПІСЛЯ
ВИСТУПУ
„МОЛОДОГО
КОМУНАРА”

чергову сценку. І
грає роль хулігана, пов
ністю справляється з сво
єю місією.

У залі проходить занят
тя з учасниками лялько
вого гуртка. Працюють 
вони ще зовсім недавно, 
та вже вивчили кілька п'єс.

В Будинку піонерів діти 
набувають багатьох прак
тичних навичок, охоча 
йдуть сюди, бо робота 
тут проводиться весело й 
цікмо.

В. СУСЛЕН КО. 
Фото автора, 

смт. Повоархапгельськ

«А я В\С — ГУЧНОМОВ
ЦЕМ«... — так називався фей
летон, надрукований п гагеті під 
23 березня 19(18 року. В ньому 
йшлося про тс, що голова кол
госпу «Україна» Олександрій
ського району Г. К. Буйно» 
безспідставпо звілпіив э роботи 
завідуючу дитячим садком Ніну 
Кіірилівіїу Михайлову, що п 
колгоспі не було вирішене пи
тання про підвіх учнів з дале
ких бригад до школи, питання 
харчування учнів.

Як повідомив редакції секре
тар Олександрійського райкому 
партії топ. Красюк, факти, 
кладені у виступі, дійсно мали 
місце. Поведінку Г. К. Буйнова 
обговорювало бюро Олександ
рійського райкому партії і в,,‘ 
несло йому догану.

Питання, підняті у фейлетоні, 
зараз вирішуються.
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4. ГОРЕ ПАВЛІВНИ
«Ну, так пощади не буде нікому...»

В. СОСІОРА, «Комсомолець».

Невеличке село Павлівна простяглося 
своєю єдиною вулицею понад лівим бе
регом Висі. Убогі, вкриті почорнілою 
соломою хатини. Невеличкі городи. А за 
ними несе свої тихі води між столітніми 
вербами спокійна Вись.

На узгір’я правого берега виїхав рид
ван. З нього зіскочив рудуватий огряд
ний, у військовій одежі поміщик Лупен
ко. Вп’явся очима в свій будинок, пере
вів хижий погляд на хатини, на людей, 
що вештались на вулицях.

Недавно він утікав звідси. І вернувсь. 
Не сам. Он з-за гори з’являється ка
ральний загін. Розсипається по полю, 
щоб оточити село.

Дика радість опановує Лупенка. А в 
очах світиться хижа лють. Загін, топчу
чи жита, вже входить у село.

Назустріч Лупенкові навперейми бі
жить управитель. Він живий, 
він уцілів, він падає на ко
ліна.

— Встань, Лаврентію! Я 
радий тебе бачити. Що тут?!

— Все розтягли. Але я 
знаю, що хто взяві

Павлівців женуть вули
цею, б’ють прикладами. Лу
пенко наказує управителю:

— Тих, хто тягнув усе, 
пали!

Управитель витягає з кишені 
клоччя, сірники і підносить па
лаючі віхті до стріх. Гогочуть 
до неба пожежі.

Селян женуть до кузні. Жінок, 
старих, дітей. 1 б’ють. У бага
тьох вже почервоніли від крові 
сорочки... Та панові й цього ма
ло. Він наказує управителеві 
тих, хто розбирав його майно, 
таврувати розпеченим залізом.

Карателі тримають 
готові рушниці.

Лупенко здіймає
руку;

—- Досить! Завтра 
видати всіх більшовиків, хто 
радив вам грабувати моє 
добро. Зносьте всі пограбо
вані речі, зводьте худобу. 
Не виконаєте мого нака
зу — всіх зажену в землю. 
Пощади не буде нікому!

А для німців на перший 
раз з кожного двору — по 
свині або корові, по трид
цять пудів жита, по корзині 
яєць..,

Сонце спускалося за вер
би. Каральний загін виру
шив 
далі, 
сидів 
Вись, 
мітно , ~ .
руки управляючого. Той простягав йому 
лист паперу.

— Що це?
— Список, пане. Тут помічені ті, хто 

грабував ваш маєток.
— Добре, не забуду твоєї пос...
І не встиг домовити. В кімнату зайшли 

з вилами і кілками павлівці. Простяг руку 
до кишені, та один з прибулих насмішку
вато сказав:

—- Не встигнете вистрілить, пане. Ми 
прийшли відповідь дати на ваш наказ.

Лупенко хотів закричати. Хтось не 
втримавсь і вдарив сокирою у панські 
груди. Хряснула голова й лакузи.

— Що ж тепер? — повисло у повітрі 
питання.

— Тепер шлях один — у Каніж, у 
полкі __

Тієї ж ночі павлівці перейшли вбрід 
річку Вись і лугами, поміж вербами та 
вільхами попрямували у Каніж...

19 травня вишикувався полк. 19 травня 
разом з полком стояли старі, жінки, дів
чата, діти і слухали незвичайне слово 
павлівця. Кров запеклася на його тілі, за
сохла на латаній полотняній сорочці:

—- Біда, люди добрі, йде. Я й сказати

не зумію, що витворяли карателі з Лу- 
пенком у селі. Де ж це видано, щоб 
розпеченим залізом катувати матерів, 
дідів? Контрибуцію таку наклали — сви
ней давай, корів давай, хліб віддай, 
одіж тягнуть, доведеться до останнього 
зернятка вимітати засіки в коморі. Вчора 
звечора ми пана й управляючого вбили 
і ось до вас прийшли!

Стояла над селом тиша. Командир 
полку голову звів:

— То що скажемо, люди?
— Не скоримося! Відплати катам! — 

аж луна пішла в левадах.
— Тоді слухайте всі, що скаже наш 

начальник штабу товариш Сушко..
Сушко-Сущенко підтягнутий, стрункий 

ступив крок наперед:
— Командування вирішило йти в бій. 

Найперш визволимо від окупантів во
лость, а потім з'єднаємося з трудящими 
Єлисаветграда і Єлисаветградщини для 
дальшої боротьби з інтервентами.

Вгорі стояв ліс рук — мозолястих, по- 
репаних, чорних. Вгорі блищали багнети 
і коси повстанського полку. Вгорі — 
лум’янів червоний прапор. І посивілі 
тері благословляли синів на битву...

ШАХИ
©
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5. ЗАГРИМІЛИ ГРОМИ

напо-

вгору

маєте

наводити «порядки»
Стомлений Лупенко 

біля вікна і дививсь не верби, на 
Непомітно налягла темрява. Непо- 
й заснув. Прокинувсь від дотику

по-
ма- 1

Відділ веде кандидат 
у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА

ред чоловіків проводився в 
1967 році в м. Харкові. Пер
ше і друге місця розділили 
міжнародні гросмейстери 
М. Таль і Л. Полугаєвськнй.

Шаховий 
ред жінок 
грудні 1967 
Перше місце зайняла Майя 
Ранніку.

2. На Україні є три грос
мейстери: Л. Штейн (Львів), 
ІО. Геллер (Одеса), Е. Гу- 
фельд (Київ).

Етюд розв’язується

фестиваль се- 
проводився в 
року в Сочі.

Вкраїну з краю п край проходили
з боями...

Червоно танув сніг в пожежах 
барикад...

І громом молодим котилося над нами, 
Лунало по ланах: «Вперед, за владу 

Рад!..»
В. СОСЮРЛ, «Червона зима».

Кінна розвідка після чергового походу 
повідомила: найближчий каральний 
гін стоїть у Веселівці. І Веселівку, як 
вісна повінь, затопило лихо. Є вбиті, 
вішені. жінок і дівчат гвалтують.

1. Коли вперше був про
ведений всесоюзний шахо
вий турнір і хто його пере
можець (2 очка).

2. Зараз в Югославії про
водиться матч претендентів 
на першість світу з шахів 
між Б. Ларсеном і Л. 
тішем. Як ви гадаєте, 
переможе? (6 очок).

3. Розв’яжіть етюд:
Білі: Креб; СсЗ; 

п- ег 6 (4).
Чорні: Крав; Т}і2; Се5 (3). 
Білі починають і вигра

ють (3 очка).

Сс8 — (14 + 
с2 — с4
с4 — с5 
с5 — сб
сб — с7 
с7 — с8 Т 

можна 1
. КЬ8 + і пат),

з
6.

Кр7 — а8 
кл —(12 
каг - ьз 
КЬЗ — а5
Ка5 - сб! 
виграшем.

с8 Ф з-за"

Пор-
хто

Сс2;

Обеліск у центрі с. Каніжа. 
Фото В. ЗЕЛІНСЬКОГО.

-т
»раг.тАН«« сгяян

СІЛ КлШАЙАйЧЙА

І МартомЮ» 
ЗайГїі’^ шишками 

йкулхнГами

20 травня 1918 року полк вирушив на 
Веселівку. До села підходили вночі. Спи
нилися на пагорбах, у лозах. Німці на
паду не чекали, але вартові помітили 
наступаючих. Заговорили рушниці, обі
звались кулемети. Ворог палить хати. 
Ніч ожила в стрілянині, у вибухах гра
нат. Німці огризалися люто і відчайдуш
но. Та вперед рвонулися павлівці, їм 
тут всі стежки знайомі. Прибоєм пішов 
полк. Повстанці відкинули окупантів до 
конюшень, ввірвалися і в конюшні — і 
неймовірно важкий бій враз згас.

Командири рот збирали бійців. У відблисках 
пожежі неспокійний Сушко-Сущенко ділив 
добуту зброю. Виводили з стаснь коней. Ван
тажили на вози здобуті кулемети, ящики з 
патронами.

Назад верталися на сході сонця, між пше
ницями й житами, що викидали колос. Пер
ший бій. перша перемога принесла всім ра
дість. Отак пройти з краю в край Україну, 
хай втікають вороги, непрошен! гості, геть з 
рідної землі...

За першим боєм після короткого пе
репочинку послідували інші. Полк визво
лив від ворогів Арсенівку, розгромив 
ворожий гарнізон у Павлівці. Окупанти 
тікали з сусідніх сіл. Полк гартувавсь у 
боях, багато чому навчивсь, все пам'я
тав, про що радили єлисаветградські 
більшовики. Та одну пораду він забув.

(Далі буде).

Відповідь на завдання № 6.

м. Кіровоград, *уп. Луначврського, 36. 
Телефони; редактора — 2’45-00, відпо
відального секретар* — 2-45-35. відді
лів — 2-45-36.

Відповіді чекаємо до 2о 
травня.

Відповіді на завдання № 5
1. Шаховий фестиваль се-

1. Значне місце в житті 
В. І. Леніна займав спорт, 
який він вважав найкра
щим відпочинком. Особли
во Володимир Ілліч захоп
лювався шахами.

В. І. Ленін навчився гра
ти в шахи в дитячі роки. 
Батько, Ілля Миколайович, 
навчив цієї гри всіх синів— 
Олександра, Володимира, 
Дмитра, дочку Ольгу. Гра
ла в шахи і Ганна Іллівна.

Рано навчившись грати, 
Володя вже в 15 років пе
ремагав батька.

Восени 1889 року сім’я 
Ульянових переїхала в Са
мару. Цей період був ча
сом найбільшого захоплен
ня В. І. Леніна шахами.

«...У нас вдома, — згадує 
Марія Іллівна, — процвіта
ла гра в шахи... Нерідко 
проводились шахові вечо
ри».

Всі сучасники, які зустрів 
чалися з В. І. Леніним За 
шаховою дошкою, віданій 
чалй, що В. І. Ленін бачив 
у шаховій грі предмет вш 
ховання сміливості і рішу» 
чості.

2. Гросмейстер СРСР 4* 
найвище шахове спортивне 
звання. Встановлене в 1935 
році. Першим цього званий 
удостоївся М. Ботвпнник.

3. Чемпіоном України 
1968 року серед жінок стай 
ла донецька шахістка Ніна 
Русинкевич.

4. Етюд 
так:

1. ТЬ7-а7
2. Та7 - а2 

(Якщо 2... Ссі
4. К(13 + з виграшем або 

2... С£6 3. Т£2 Се7 . Се7 
4. Кр1)3 Саб 5. К(15 + Кре8 
6. Кс7 + з виграшем або 
2... С(г7 3. Т{2 Саб 4. Кеб 
Крр-8 5. Тд2 з виграшем)’.

3. Та2 — а8 + Кр£8 — 27
4. Та8 —аі з виграшем.

у»

розв’язується

Саб —£1
0)2-$

3. Т£2 С|б

Відповідь на завдання № 7

1. Перший чемпіонат 
ЦШК СРСР був проведе
ний у 1959 році. Перемож* 
цями стали Д. Бронштейн, 
В.Смислов і Б. Спаськин.

2. Тематичне змагання
змагання, всі партії якоро 
граються раніш обумовле) 
ним дебютом. і

3. € ще такі системи зма; 
гань: шевенінгенська, олігЛ^ 
пінська і швейцарська.

4. Етюд розв’язується 
так:

1. С£6 Краб 2. Се7 4?, 
кре5 з. сав крав 4. се? 
Крсб 5. £61 Ь2 6. С£8 })1$ ’ 
7. СЬ6! з нічиєю.

ФУТБОЛНА ТОМУ Ж МІСЦІ
Твердий горішок дістався 

кіровоградській «Зірці» в ос
танньому турі. Футболісти 
кременчуцького «Дніпра», хоч 
вони її дебютанти класу «А», 
вже встигли зарекомендувати 
себе як грізні суперники: вони 
ще не зазнали жодної пораз
ки, мають три перемоги, в то
му числі над таким сильним 
колективом, як харківський 
«Металіст» (до того ж на 
його полі) і п’ять нічиїх.

І нашим землякам не вда
лося зламати опору новачків. 
Гра, яка проходила на кре
менчуцькому стадіоні, закін
чилася нульовою нічиєю.

Втрата ще одного очка по
ки що не вплинула на тур
нірне становище Кіровоград- 
ців, воин так і лишилися на 
четвертому місці. Але за кіль-

кістю втрачених очок посту
пилися миколаївському «Суд
нобудівнику». який ось уже 
три тури підряд перемагає 
своїх суперників на їх же по
лях. По втрачених очках із 
«Зіркою» зрівнялися красно- 
дарці й запоріжці.

Зустріч між дублюючими 
складами «Зірки» 1 «Дніпра» 
закінчилася з рахунком 3:0 нз 
користь перших.

Наводимо результати матчіл 
між іншими командами другої 
підгрупи: «Спартак» —. «Ме
талург» (Лп) — 0:0, «Кубань»
— «Ростсільмаш» — 3:0, СКЧФ
— «Тавріп» — 0:1, «Авангард»
— «Суднобудівник» — 0:1,
«Динамо» — «Металіст» (Хар
ків) — 0:3, «Дніпро» (Дн) — 
«Локомотив» — 2:1, «Сокіл» — 
«Текстильник» — 2:0, «Труд»

— «Шинник» — 0:0, «Мета
лург (Кб) — «Зірка» (Рз) * 
2:3.

Ось яким вигляд мас на сьо
годні турнірна таблиця.

І В Н П М О
«Кубань» 8 5 2 1 9- 2 13
«Дніпро» 8 3 5 0 9- 2 11
«Суднобу

дівник» 7 4 3 0 9- 3 11
«Зірка» (Кг) 7 3 4 0 10- 4 10
«Металіст» 8 4 2 2 9- 3 10
«Металург»

(3) 7 3 4 0 10- 5 10
«Дніпро» (Дн) 8 5 0 3 7- 6 10
«Труд» 7 3 3 1 9- 4 ‘9
«Динамо» 8 2 4 2 7- 8 8
«Текстильник» 8 2 4 2 Б— 6 8
«Ростсільмаш» 8 2 4 2 7- 9 8
«Тапрія» 7 2 3 2 5- 5 7
«Шинник» 8 2 3 3 3- Б 7
«Спартак» 8 2 3 3 7-10 7
«Сокіл» 7 2 2 3 5- 6 6
«Авангард» 8 14 3 2- Б І
«Зірка» (Рз) 8 13 4 3-10
«Металург»

(Кб) 7 12 4 6- 8 4
«Металург»

(Лп) 8 0 4 4 4- 8 4
«Локомотив» 7 0 4 3 4- 0 4
СКЧФ 8 0 3 5 1-13 8

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 19 травня. Перша 
програма. 9.00 — «Слухай пас. 
Батьківщино». Рапортують піо
нери країни. (М). 9.15 — «Бу
дильник». (М). 9.45 — Теленовн- 
нн. (М). 10.00 — Репортаж в
Красної площі, присвячений 
дню народження піонерської 
організації імені В. І. Леніна. 
(М). 12.00 — Для школярів.
«Роби з нами, роби, як ми, ро
би краще нас». (НДР). 13.00 — 
У світі мистецтв. (Тбілісі).
13.30 — Операція «Сіріус-2».
(Ленінград). 14.00 — Для школя
рів. «Завжди напоготові», (М). 
15.00 - «ТЕК-68». (К). 15.20 — 
Готуємось до конкурсу бальних 
танців. (К). 16.00 — Програмо
кольорового телебачення. (М).
17.30 — Для воїнів Радянської 
Армії І Флоту. «Шлях до зльо
ту». (Куйбншев) 18.00 — В ефі
рі «Молодість». (М). . 19.00 — 
Камертон доброго настрою. 
(Одеса) 19.30 — Передача в 
Москви. 20.15 — «Сім днів». 
Міжнародна програма. (М). 21.00 
— До 50-річчя прикордонних 
військ. Художній фільм. (К).

(Донецьк). 18.30 — Слухачам 
шкіл основ марксизму-лсніиізму. 
Історія КПРС. «Партія на чолі 
захисту соціалістичної Вітчиз
ни». (М). 19.00 — Першість
СРСР з футбола: «Динамо» 
(К) — «Динамо» (Москва). (К). 
20.45 — Програма «Час». (М). 
21.15 — Наша прем’єра. «Покій
ник а Медепбурга». Телевнста- 
ва. Перша частина. (Львів). 
22 30 — Щоденник фестивально
го тижня. (К).

Друга програма. 19.00 — Фільм- 
спектакль «Макбет», (Кірово
град).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ПОНЕДІЛОК, 20 травня. Пер
ша програма. 17.30 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Для дошкільників 1 
молодших школярів «Теремок».

В1ВТОРОК, 21 травня. Перша 
програма. 11.00" — Телефільм 
«Незакінчене оповідання». (Кі
ровоград). 11.50 — Художній 
фільм «Вертикаль». (Кірово
град). 18.00 — Телевісті. (К). 
18.30 — П’ятирічку — достро
ково (К). 19.00 — «Прожектор». 
(Кіровоград). 19.20 — Футбол. 
Відбірковий матч олімпійських 
команд: збірні СРСР — ЧССР. 
(Москва). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Паша пре
м’єра. «Покійник з Медег.бур- 
га». Теленистава. Друга части
ла. (Львів). 23.35 — Щоденнім 
фестивального тижня. (К).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
Кировоград,

Друга програма. 20.45 — Те
лефільм «Урал соціалістичний». 
(Кіровоград). 21.05 — Художній 
фільм «Вертикаль», (Кірово
град).

НЕДІЛЯ, 19 травня. 9.00 *■» 
Гімнастика для дітей. (М). 9.15
— «Будильник». (М). 9.45 — Те
левізійні новини. (М). 10.05 48 
«Слухай нас, Вітчизно!». РЙ» 
портують піонери країни. (М)'.
10.30 — «Новини дня», (М). 10.45
— «Салют, піонеріяі». Репортаж
з Красної площі, присвячений 
Дню народження піонерської 
організації імені В. І. Леніна’. 
(М). 11.00 — «Завжди напопй 
тобі!». Театралізована вистава', 
іірнсвяТНіа Дню народження 
піонерської організації імен) 
В. І. Леніна. (М) 15.00 — Пе
редача з Одеси. 15.20 — «Го
туємось до конкурсу бальних 
танців», (К). 16.00 — Для воїніА 
Радянської Армії 1 Флоту. (МИ
16.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.00— В ефі) 
рі «Молодість». (М). 19.00 
«Камертон доброго настрою“ 
(Одеса). 19.30 — Передача Ь 
Одеси. 29.14 — «Сім днів». Міжї 
народна програма. (М). 21.00 4? 
Передача з Одеси. 22.30 — «Ве
чірні зустрічі». (М).
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