
«Піонер дружить з дітьми 
всіх країн світу» — записа
но в «Законах юних піоне« 
рів Радянського Союзу». Ці 
слова близькі серцю кожно
го юного громадянина. Ли
ше кілька днів тому Радян
ська країна, наші зарубіжні 
друзі були свідками вияв
лення палкої, щирої солі
дарності нашої піонерії з 
своїми в’єтнамськими ро
весниками. Радянські діти 
послали до далеких берегів 
ДРВ два кораблі з тисячами 
подарунків. А по Красній 
площі, де проходив уро
чистий парад на честь Дня

народження організ а ц Гі 
юних ленінців, вони несли 
транспаранти Із словами 
«Руки геть від В’єтнаму!», 
«Свободу народові Греції!», 
«Ганьба Імперіалізмові!».

Виховання сьогоднішньої 
підростаючої зміни в дусі 
інтернаціоналізму, боротьби 
за мир І соціальний про
грес — це також одна з 
форм захисту дітей. Адже 
сьогоднішні діти через кіль
ка років самі вирішувати
муть долю майбутнього сві
ту, долю нових поколінь ---
своїх дітей.

(З матеріалів ТАРС).

НАДХОДИТЬ ПОРА ЕКЗАМЕНІВ

Ще кілька дні» тому відмінниці Рів- 
иянської середньої школи Лі б Ново- 
українського району Валентині Чсрни- 
шовій довелося розпрощатися з 
портфелем. То був гарний травневий 
день, день останнього дзвоника для 
десятикласників. А сьогодні Валя, йду
чи на консультацію до школи, стріла 
першокласницю Валю Бсзуглу. Теж 
відмінницю, для якої відсьогодні — 
початок другого класу після літніх ка
нікул. Що ж, тримай, дівчинко, букета! 
Хай принесуть польові квіти успіхів у

навчанні, великого, доброго сонця...
Не встигла Валентина зайти на 

шкільне подвір’я, як побачила гурт 
однокласниць. Дівчата про щось гомо
ніли, весело сміялися. А хто там » 
центрі уваги? Ага, та це ж Марія 
Дмитрівна Кулик, вчителька, шо на
вчила писати перше слово <ма-ма>.

Закінчився навчальний рік... Настає 
гаряча пора екзаменів. А там — літо, 
пора здорового відпочинку, пора похо
дів, екскурсій, цікавих зустрічей.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ДНІ КУЛЬТУРИ УРСР
В ЧССР
27 травня для участі в проведенні Днів культури 

УРСР в ЧССР в Прагу прибула делегація Радян
ської України на чолі з заступником Голови Ради і 
Міністрів УРСР П. Т. Троньком.

В залі прийомів Празького вокзалу відбувся мі
тинг, на якому виступили голова президії ІДК Спілки 
чехословацько-радянської дружби 3. Фірлінгер і за
ступник Голови Ради Міністрів УРСР П. Т. Тронько. і

Цього ж дня в приміщенні радянського посольства 
відбулася прес-конференція української делегації для і 
чехословацьких журналістів.

27 травня в Празі відкрито виставку творів народ- і 
ного художника СРСР В. І. Касіяна.

28 травня в Братіславі відбулось урочисте відкрит
тя Днів культури УРСР в ЧССР.

(РАТАУ).

СЛОВО»
БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ

НА ОБЛАСНІЙ НАРАДІ 
ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВІ

Комуністична партія за останні роки 
провела велику роботу по вдосконалень 
ню ідейно-політичного виховання мас, 

• - зміцненню зв’язків з народом, забезпе- 
ченню систематичної політичної інфор- 
мації трудящих про свою внутрішню і 
зовнішню політику.І І
 На квітневому Пленумі ЦК КПРС під
креслювалося, що необхідно далі вдос
коналювати політичну інформацію, при
водити її у відповідність з вимогами ча
су і запитами мас. Пленум закликав пар
тійні організації спрямувати найактивні
ші засоби ідейного впливу на зміцнен- 

у ня комуністичного переконання, вихован
ні ня почуття пролетарського Інтернаціона
лі лізму, радянського патріотизму у кожної 
и радянської людини, ідейної стійкості і 
1 вміння протистояти будь-яким формам 
« буржуазного впливу.

Про це йшлося на нараді ідеологічних 
ч працівників з питань політичної інфор- 
■ мації населення, яка відбулася в обко

мі КП України. З доповіддю про завдан- 
I ня партійних організацій області по вдос- 

ІІ коналенню політичної інформації у світ- 
I лі рішень XXIII з’їзду КПРС виступила 
і секретар обкому партії Н. П. Сухарев-« 

Н ська.
Доповідач підкреслила, зокрема, що 

В партійні організації області чимало зро- 
II били для поліпшення справи політично- 
й го виховання. Частіше виступають нині 
п партійні, радянські, комсомольські, гос- 
| подарсь.кі працівники та спеціалісти на- 
1 родного господарства. Краще діють гру- 
Н пи доповідачів з числа керівних кадрів, 
Н створених при бюро чи парткомах під- 
Н присмств, будов, колгоспів і радгоспів. 
8 Лише протягом минулого року вони про- 
г читали 21 568 лекцій та доповідей. Не- 
I давно в області створено групи політін- 
| форматорів. Це дозволяє забезпечити 
к систематичну політичну агітацію, піднес- 
I ти іі оперативність, а також ідейний рі- 
| вень. На Кіровоградщині вже працюють 
N 847 таких груп, і в них налічується 5 775 
Я політінформаторів.
Б Ми повинні серйозно підходити до до- 
I бору кадрів у групи політінформаторів. 

До них треба залучати добре підготов
лених керівників підприємств, організа
цій, навчальних закладів, кращих інже
нерно-технічних працівників, представни
ків інтелігенції. Напрями політичного, 
економічного, культурного життя країни 
і міжнародного становища слід покласти 
в основу спеціалізації політичної інфор
мації.

Той, хто інформує трудящих про полі
тичне життя країни, має розкривати по
літику партії, доводити до свідомості 
людей зміст і мету партійних рішень. 
Треба прагнути до того, щоб кожен доб
ре розумів політику партії, був всебічно 
інформований про партійні документи, 
їх значення як для країни в цілому, так 
і для конкретного господарства чи під
приємства, закладу чи установи, для 
кожного особисто.

Найперше, що характеризує діяльність 
політичних інформаторів — їх зв’язок з 
життям і з завданнями, які розв'язують 
слухачі — трудівники підприємств, кол
госпів, радгоспів та будов нашої області.

У цій роботі найактивнішу, найдіяльні- 
шу участь мають взяти комітети комсо
молу, первинні комсомольські організа
ції Кіровоградщини.

В обговоренні доповіді взяли участь 
секретар Кіровоградського міськкому 
КП України А. Д. Суханов, секретар 
Бобринецького райкому партії М. Г. 
Сердюченко, секретар Ульяновського 
райкому партії Ю. В. Ільчевський, ке
рівник групи політінформаторів колгоспу 
імені Леніна Олександрійського району 
В. Ф. Чамлай, політінформатор, старший 
майстер заводу «Червона зірка» Л. В. 
Макаренко, редактор газети «Кірово
градська правда» А. П. Мостовий, секре
тар парторганізації колгоспу імені Фрун
зе Кіровоградського району Г. П. Ста- 
рунський, секретар парторганізації 
Олександрійської ТЕЦ № 1—2 С. А. Ба- 
лаянц, член Спілки письменників СРСР, 
головний редактор видавництва «Совет
ская Россия» В. П. Туркін, заступник за
відуючого відділом пропаганди і агіта
ції обкому КП України I. П. Оліфіренко.

Голубий колір — це небо, висота, повітря, 
молодість. Юрій Гагарін першим сказав лю
дям, що, якщо дивитися із космосу, всю нашу 
планету видно в ореолі ніжноголубого кольо- 
РУ- „ .

.Мабуть, не випадково саме цей колір вибра
ло для себе молоде покоління Німецької Демо
кратичної Республіки: голубі краватки піоне
рів, голубі блузки форменою одягу членів 
Спілки вільної німецької, молоді, голубі зна
мена цієї Спілки. Такі знамена з емблемою 
Спілки ВНМ можна побачити на багатьох за
водах і фабриках республіки.

В окрузі Франкфурт-на-Одері знамена мо-

ДІМ ЛІКИ РАЧІНА
Чверть віку тому в Михай- 

ловградському окрузі, недале
ко від села Помеджін, в боях 
з фашистами і карателями за
гинув смертю хоробрих най
молодший партизан — 15-річ- 
ний комсомолець Ліка Рачін. 
Це був чесний, скромний і 
відважний хлопець. Сотні

комсомольців влились в пар
тизанський загін, щоб помсти- 
тнея ворогові за смерть друга.

Пройшли роки. В МихаЛлов- 
граді створений Будинок піо
нерів, якому присвоїли ім’я 
комсомольця Рачіна Бажаним 
гостем дітей став батько 
юного героя, «дідусь Рачо».

Піонери записували його 
розповіді про сина, збирали

ДЛЯ ПОТРЕБ 
ВІЙНИ

ВАШ1НГТОН. Проводячи 
агресивну політику світового 
жандарма, Сполучені Штати 
безперервно збільшують витра
ти на воєнні цілі. Як повідо
мило міністерство фінансів, у 
квітні воєнні затрати США 
становили 6,81 мільярда дола
рів і досяглії тепер щомісяч
ного рівня витрат часів другої 
світової війни.

За десять місяців 1968 фі
нансовою року, який закінчи
ться ЗО червня, СШ/\ витрати
ли на воєнні цілі 63,2 мільяр
да доларів. Всього в цьому 
фінансовому році на міліта
ристські цілі буде витрачено 
76,2 млрд, доларів, що на 2,5 
мільярда більше, ніж наміча
лося раніш.

Блнзьно ЗО мільярдів дола
рів з щорічних воєнних витрат 
США припадають на варвар
ську війну у В’єтнамі.

ГОЛУБІ 
ЗНАМЕНА

лодих німецьких будівників соціалізму майо
рять зараз на найбільшому в країні металур
гійному комбінаті «Ост» в місті Ейзенхюттен- 
штадте. На цьому гіганті молодь будує новий 
об’ект-завод для холодного прокату металу.

В цьому ж окрузі силами молоді спорудже
ний другий гігант — нафтопереробний завод 
в Шведті, продукція якого зараз задовольняє 
більше половини потреби країни о пальному 
для двигунів внутрішнього згорання.

На VIII з'їзді Спілки ВНМ (травень 1967) 
молодь взяла на себе зобов’язання своїми си
лами побудувати атомну електростанцію 
«Норд», яка повинна відіграти велику роль в 
народному господарстві НДР.

Є. БАШМАЧНИКОВ. (ТАРС).

документи і реліквії, що роз
повідали про життя і подвиги 
юного комсомольця. Вони ор
ганізували в Будинку піонерів 
«Куточок Ліні Рачіна».

Недавно старий Рангел Ра- 
чін звернувся до михайлов- 
градськнх піонерів з листом, 
в якому повідомив, що він за
повідає їм свій дім в селі По- 
меджін, де жив і виховувався 
його син. Піонери вирішили 
перетворити цей дім в музей 
Ліки Рачіна.

Д. БОЧАРОВ, 
кореспондент ТАРС.

м. Софія.

В Західній Німеччині шириться рух протесту проти над
звичайних законів, спрямованих проти скорочення демокра
тичних свобод і прав трудящих.

На знімку: учасники 'Демонстрації проти надзвичайних за
конів на одній із площ Бонна. Фото ЮПІ—АПН.
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НА ТОМУ
БЕРЕЗІ
На душі у дівчини було 

тривожно-радісне відчут
тя. Радісно, бо саме їй, 
двадцятирічній арматурни
ці, кандидату в члени 
КПРС, молодь заводу до
вірила бути комсомоль
ським ватажком лівобе
режного залізобетонного. 
Знала дівчина, честь таку 
заслужити треба. Отож і 
гордістю променились її 
каринки. А щось тривож
не — стук-стук: а чи спра
вишся, дівчино? А чи зумі
єш? Бо ж комсомольців 
тепер у тебе немало-неба
гато — 238 чоловік. 10 це
хових організацій. І завод 
чималенький. І знову ра
дість змінювала щось три
вожне: а чи виправдаєш 
високе довір’я?

...Справи в комсомольській

організації не зовсім лади
лись. Значна запущеність бу
ла в культурно-масовій та 
спортивній роботі. А що най
більше засмучувало нового 
секретаря, то це те, що ком
сомольці якісь безініціативні і 
не дуже дружні між собою. 
Отож першим своїм завдан
ням Валя Онищук вважала 
організацію таких масових за
ходів, які б допомогли розмо
розити оту крижану байду
жість молодих виробничників 
заводу.

Насамперед скликала 
комітет комсомолу. Отут і 
відбулася задушевна роз
мова секретаря з комітет
никами. Більше енергії за
жадала і від того Віктора 
Слабка, який мав відпові
дати за спортивно-масову 
роботу, і від тієї Люби Ко- 
зоріз, котрій доручили на
лагодити культурно-масо
ву роботу серед молоді. 
Побувала також у кожній

цеховій організації, прове
ла семінар групкомсоргів. 
Разом і вирішили, як кра
ще організувати соціаліс
тичне змагання на 
ювілею Ленінського 
сомолу. ’

Незабаром від слів _.-г_ 
іішли до діла. При допомозі 
партійної організації проводи
ли різноманітні тематичні ве
чори, комсомольські збори, за
водські погинки, зустрічі в ка
фе, бесіди з ветеранами пра
ці і знатними людьми міста та 
району.

І лід нарешті рушився. 
Тепер двері в комітет ком
сомолу не закривалися.

— Валю, коли заняття 
хору? — цікавилися Зоя 
Шаповалова і Женя Меще
ряков.

— Валю, який вірш кра
ще підготувати до наступ
ного концерту? — радили-

честь 
ком-

перс-

ТО ЕСНЯНОЇ НОЧІ купалися зорі в 
" ставках, ніби боялись за дня пока-
зати свою красу людям.

Село заколисували спи.
А за Врадіївкою, аж геп туди, де, ви

гнувшись коромислом, зеленіє лісосму
га, другу годину не вщухає стрілянина.

Григорій злився:
— Ну чого більше чекати? І так яс

на — наших тиснуть.
Малофеєвський — ні слова.
— Товаришу командир! Та це що, зра

да? Через півгодини банда Гулька зімне 
передній край. І тоді — поминай, як 
звали.

Малофеєвський мовчить.
— Товаришу командир! А мо, й справ

ді Фурдуй правду каже?

ДО 50-РІЧЧЯ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

УКРАЇНИ

втримався 
Може, і

вибалка...

11

Це вже Дмитро Радченко — ліпший 
друг Григорія.

— Годі базікати! — не 
Вони теж ис ликом шиті, 
нього засада...

Прибіг зв’язківець. —
— Як червона ракета з
— Фурдуй лівий край веде...
Серце Григорія вистукує, як дзвін 

дзвіниці. Хвилюється Григорій, 
нервовість передається од нього 
що, здається, ось-ось із рук — 
жи вітра в полі.

Нарешті — червона ракета!
Вирвались із яру кіннотники, 

голодним вовком край села кулі, 
щали шаблі, і налились кров’ю 
цей.

З лівого флангу дійшло до Василя 
Малофеєвського:

— Фурдуя смертельно ранено. Треба 
рятувати...

... Прийшов до пам’яті Григорій лише 
па четверту добу, почувши різку біль у 
лівій позі і твердий голос:

— Негайно в операційну, ліпше позбу
тись ноги, аніж людини. Зараз кожен 
боєць на великому рахунку в Червоній

на 
І оця 
коневі, 

і дер-

завили 
забли- 

очі ко-

О.

Готування 

ДО 
гостинності

ся заводські декламатори.
— Валю, завтра у нас 

змагання. Приходь, боліль
ником будеш, — запрошу
вали спортсмени.

Нещодавно, коли я завітала 
на завод, Валя Онищук зустрі
ла мене радісними вістями. 
Насамперед похвалилася ус
піхами заводських спортсме
нів, які на міських змаганнях 
з легкої атлетики вибороли 
перше місце.

— От молодці, — задо
волено розповідає дівчи
на. — Бачила б ти наших 
Сергія Доброва і Миколу 
Лопунова. Та вони, мабуть, 
би померли, коли б не ви
грали, — посміхається сек
ретар.

Я слухала Валю і дума
ла над тим питанням — в 
чому ж секрет її успіху?

А дівчина розповідала 
про заняття гуртків худож
ньої самодіяльності, про 
підготовку концерту для 
підшефного колгоспу іме
ні Котовського, про вечір, 
організований комітетом 
комсомолу перед прово
дами хлопця до Армії. Бу
ло що Валі розповісти. Ось 
хоча б про «Берізку». Є 
на заводі такий куточок 
для дівчат.

— Ой, концерт цілий був та 
й годі, — сміється дівчина. — 
Якось Люба Козоріз запропо- 
кувала організувати такий ну- 
точок для дівчат. Назвали но
го «Берізкою». Почергово Це
хові організації випускають 
газету під такою назвою, р 
ній ми розповідаємо про нові 
зачіски, модні танці, ведемо 
мову про моду, розмовляємо 
про дівчачу гідність тощо. 
Хлопцям також це подооа- 
лось. Вони навіть жартували. 
А для нас, кажуть, хоч «Д.У* 
бок» який-небудь придумайте. 
От артисти, нехай самі щось 
цікаве організують.

...Секрет її успіху... Його, 
мабуть, немає. Бо вся 
справа в тому, що Валя 
Онищук безмежно закоха
на в комсомольську робо
ту, не бачить себе без усіх 
тих радощів і печалей, без 
великої комсомольської 
дружби усіх виробнични
ків заводу. Енергійна, ве
села і ініціативна, вона 
зуміла найти той потай
ний ключик, який відкрив 
дорогу їй до серця кож
ного.

Н. КЛЬОВАНА, 
працівник райгазети, 
наш громадський ко
респондент.

м. Кремгес-

Армії. І Григорій, зрозумівши, що це 
стосується саме його, невпізнаним голо
сом крикнув:

— Ні, ні, лікарю, краще смерть...
... На диво всім, він справді перебо

ров смерть. І знову йшов на передову.
* * *

1924 рік.
Не пізнати село, ані людей. Біля Сіль- 

буду, та н так поміж гурту, вістка за ві
сткою:

— Чи правда це, чн брешуть, що її 
куркулеві, як те кажуть, амінь?

— Хтозна...
Згодом колгосп в селі організували. 

Першим- подав заяву Григорій Фурдуй. 
Потім — Федір Лашков, Гаврило Фур
дуй,' Кіндрат Макаренко...

Зібрали сільську сходку. Григорій 
слово бере.

— Треба, — каже він, — кріпити міць 
нашої країни. І не боятися куркулів.

А сільські куркулі Давидовії та Чепі- 
лі аж бісяться од люті, шиплять: «Поба
чимо, чия ще візьме!» їм, як більмо на 
оці, був оцей Фурдуй. Та хоч би робив 
своє діло мовчки, а то ж агітує, при всім 
народові паскудить. І вони посилають 
свого підданого, аби примусив Григорія 
замовчати. На щастя куля тільки проши
ла чобіт...

А люди тягнуться до світла. Фурдуй 
в числі перших віддав для артілі тели
цю, а Кіндрат Макаренко — бідняк із 
бідняків, останні п’ять курок.

Орав, сіяв, збирав урожай Григорій...

1944 рік.
Він повернувся з фронту понівечений 

війною. Відпочити б. Аж тут викликають 
до району. Голова райвиконкому т. Дми
тренко на слова був скупий: «Чоловіків, 
друже, війна забрала. Ото ж посилаємо 
тебе головою сільради в Чистопілля».

Врожай того літа зародив славний. А 
збирати нічим. І Григорій Андрійович 
агітує жінок, йде до престарілих. Сам 
бере косу в руки. І хлібові не дали про
пасти.

Того року села, що прилягають до 
Чистопільської сільради, виконали два 
плани у державний .фонд.

Він уже на 
добирає. А не старіє душею Григорій 
Андрійович.

пенсії. До семи десятків

Віктор ВОВЧЕНКО,
редактор районної газети «Ленін
ська зоря».

Вільшанський район.

СОФІЯ, 27 травня. 
(ТАРС). Тут під голову
ванням Першого сек
ретаря ЦК БКП, Голо
ви Ради Міністрів НРБ То
дора Живкова відбулося 
засідання Національного 
підготовчого комітету до 
IX Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів. 
Перший секретар ЦК 
ЛКСМ, Голова комітету 
в справах молоді і спорту 
при Раді Міністрів НРБ 
Іван ПанСр! докладно поін
формував учасників за
сідання про політичну та 
організаційну підготовку 
до фестивалю. Промовці 
в дебатах розповіли про

культурні, спортивні та 
інші заходи болгарської 
молоді у зв'язку з на
ступним всесвітнім фору
мом молоді.

Почесний голова націо
нального підготовчого ко
мітету Тодор Живков від
значив, що підготовка до 
фестивалю йде успішно. 
Він висловив подяку опе
ративному бюро Націо
нального комітету та ЦК 
комсомолу і закликав їх 
в час, що залишився, ак- ( 
тивізувати підготовчу ро- | 
боту з тим, щоб фести- І 
валь пройшов плодотвор- і 
но і виконав свої високі | 
завдання і цілі.

Фотоінформація—68
м. Кіровоград. І знову буде новизна...
В кімнаті-музеї В. 1. Леніна.

Добрими успіхами зустрі
чають 
хлопці 
«Шлях 
ського

Ще ранньою весною ком
сомольці цього колгоспу 
зібралися, щоб разом вирі
шити, як мають готувати да
рунки до свята. Виступаю
чих було чимало. Говорили 
про посильну частку добрих 
справ, яку внесе в копилку 
на честь свята Спілки ко
жен юнак чи дівчина. Сьо
годні комсомольське за
взяття зростає. Молоді хлі
бороби і тваринники дали 
слово — кожен трудовий 
день закінчувати з переви
конанням виробничих зав
дань.

Нині молодь всюди готує 
трудові подарунки. Тракто
ристи Михайло Болілий, Ва
силь Зайцев, Анатолій Чет-

50-річчя ВЛКСМ 
та дівчата з колгоспу 
Леніна» Маловисків- 
райсну.

вертак, Анатолій Лірник 
перших рядах хліборобів 
поході за високий 
третього року 
Добре потрудилися 
на сівбі, тепер ще 
працюють на обробітку по
сівів. Що не зміна, комсо
мольці перевиконують зав
дання на 26—ЗО процентів.

Буряководи ланки Т. По- 
кусової зобов'язалися ви
ростити не менше, як 320 
центнерів цукристих. Це на 
20 центнерів більше, ніж в 
цілому по колгоспу.

Біля контори колгоспу 
впадає в очі стенд «Наші зо- 
бЬв’язання до ювілею ком
сомолу».

Ось хоча б один з пунктів зо
бов’язань: «Повсякчас підвищу
вати свій загальноосвітній і фа
ховий рівень». 1 цс не тільки 
слова. Юнаки та Дівчата напо
легливо оволодівають знаннями. 
Хилиться молодь в Олександрів
ні до книги. Надія Карповська,

в 
в 

врожай 
п’ятирічки, 

хлопці 
краще

Василь Зайцев, Микола Оснп- 
цов, Таміла Колесник навчаю
ться заочно у технікумах. А 
Євгеній Довгий здобуває вищу 
освіту у сільськогосподарському 
інституті, теж заочно. Ті, хто не 
має середньої освіти, навчається 
без відриву від виробництва.

Люблять в первинній ор
ганізації» спорт. Тому в пунк
ті соціалістичних зобов'я
зань визначено: взяти ак
тивну участь в третіх сіль
ських спортивних іграх, а 
також добитися, щоб кож
ний юнак, який готується в 
ряди радянських Збройних 
Сил, здав норми, на значок 
«ГЗБ». Чималі успіхи вже 
досягнуто. Юні спортсмени 
колгоспу беруть участь май
же у всіх видах спорту тре
тіх сільських спортивних 
ігр.

С. БРОВЧЕНКО, 
працівник маловисків- 
ської районної газети 
«Будівник комунізму».

ДРУЖБА—
ЦЕ 
ПРАПОР 
МОЛОДІ

Масовим недільником, в якому взяло участь більш 
як шістдесят тисяч юнаків і дівчат, закінчився в "сто
лиці України фестивальний Тиждень, присвячений 
ЇХ Всесвітньому фестивалю молоді і студентів, а та
кож 50-ріЧчю ВЛКСМ, Зароблені гроші молодь пере
дає у фонд Софійського фестивалю.

/Молодість протягом семи днів була хазяйкою на 
вулицях і площах, в парках і робітничих клубах міс- 
та-героя. В «Київських зорях» — конкурсі україн
ської пісні і танцю, в театралізованій виставі, яка 
славить дружбу народів-братів, разом з молоддю 
виступали провідні артисти київських театрів

Юнакам і дівчатам стародавнього міста па Дніпрі, 
як і всій прогресивній молоді планети, близькі і зро
зумілі слова — «Солідарність». «Мир», «Дружба». 
Ось чому на міському вечорі «Ми 3 вами, ровесники 
з ероїчното В єтнаму!» тисячі молодих робітників, 
студентів, школярів Києва знову висловили гнівний 
протест проти злочинів американської вояччини на 
в єтнамськін землі. ґРАТАУІ
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ПЕРШИЙ ГВАРДІЙСЬКИЙ
НА АМУРІ

Далекі двадцяті роки. В буйній зелені 
потопає Златопільська семирічна школа. 
Щоранку сюди поспішає дітвора. З по
лотняними торбинками через плечі, у 
полотняних штанцях, фарбованих бузи
ною. Це діти робітників і службовців...

Серед найстаранніших учнів першими 
називають Віктора Корнера. Він на пе
рерві не проти побавитися, побігати, а на 
уроці уважно слухає розповіді вчителів, 
»4асто і багато розпитує. Майже кожного 
дня його можна побачити в шкільній 
бібліотеці. Читає про мореходів, про 
доблесть російських матросів і офіцерів 
у боях з ворогами Батьківщини.

Сестра, у якої він жив, спершу бояла
ся за нього: за книгами може забути 
про навчання. Але цього не сталося — 
Віктор учився добре. Навіть товаришам 
допомагав. Хлоп’яча ватага часто робила 
подорожі по околицях міста. Вже через 

багато років Віктор Корнер у своїх авто
біографічних замітках згадуватиме прд 
ці мандри, про те, що тут для хлоп’ят бу
ло багато цікавого, було «багато чудес
них куточків, Габоровка, куди ходили н$ 
всю ніч ловити рибу і слухати солов’їні 
пісні! А зЛатопільський ставок аж до Ту- 
рії. А над ставком руїни замку...»

На все життя лишилися про Златопіль, 
про вчителів і товаришів найтепліші 
спогади. І чи не найдорожчим було те, 
що кожен ділився останнім шматочком 
житняка чи запеченого на вогні цукрово
го буряка. Таке не забувається ніколи...

Після закінчення школи вступив до 
Олександрівського сільськогосподар
ського технікуму, рік працював дільнич
ним агрономом. Гарна це була робота. 
Але не до душі.

Потім — служба на флоті. Тут уперше 
відчув усією душею — оце найулюбле- 

нііуа спеціальність. Командири запримі
тили старанного матроса, довго говорили 
9 ним і допомогли стати кадровим вій
ськовим моряком. Коли закінчив навчан
ня в Ленінграді, старший командир 
спитав:

— Не шкодуєте, Корнер, що стали мо
ряком? р

— Ні. У мене, напевне, на роду напи
сано бути моряком.

— Добре. Дуже добре. Будете служи
ти на Далекому Сході.

І почалися роки служби на Амурській 
Червонопрапорній флотилії. Командував 
монітором «Сун Ят-сен». В роки війни з 
Японією цей корабель одним з перших 
на Амурі ст.ав гвардійським. Очолюва
ний Корнером загін військових радян
ських кораблів, зламавши шалений опір 
японських самураїв, прорвався крізь во
рожий вогонь, пройшов по ріці Сунгарі 
до самого Харбіна. Японці ніколи не 
ждали такого прориву. За мужність і 
відвагу в боях з ворогом Віктор 
Дмитрович Корнер удостоївся звання 
Героя Радянського Союзу.

Після війни він закінчив Військово- 
Морську академію в Ленінграді, ще

З НАШОГО КРАЮ

кілька років служив знову ж таки на 
Далекому Сході, потім на Чорному морі.

За багато років флотської служби він 
має ряд урядових нагород і багатий до
свід. Цей досвід він щедро передає мо
лодим. З 1952 року Віктор Дмитрович 
працює на викладацькій роботі, піклує
ться про виховання нового поповнення 
флотських офіцерів.

...Над Ленінградом спускаються вечірні 
сутінки. їх прорізують гірлянди, елект
ричних вогнів уздовж вулиць і проспек
тів. Зустрічні військові чітко віддають 
йому честь, знайомі здіймають капелю
хи. Наш радянський, народний адмірал 
чомусь все частіше згадує невеликий 
клас, юрбу однокласників, увінчаний зе
ленню з крепом портрет улюбленого 
Ілліча і гарячі мрії про справжні життє
ві шляхи заради щастя Батьківщини...

І. БОЙКО, 
краєзнавець.

м. Новомиргород.

ЧИ

Шеф
Вони були мрійниками. 

Всім класом сфотографу
вались і вирішили гуртом 
зустріти перший, після за
кінчення десятирічки, сві
танок. Не ВСІМ ПІСЛЯ цьо
го судилося побачитися 
знову, бо того ранку фа
шисти ступили на нашу 
землю.

Ті, що залишилися в 
живих, не здогадувались, 
що фотографію останньо- \ т------------- --------------------------------------------------

передвоенного випуску
1 ПГ)иПАЛ\/Тк titizi nt_t_irskA\/покладуть у шкільному 

музеї під скло, і екскур
соводи будуть називати 
імена полеглих з шаною, 
згадуючи хлопців у косо-

А далі

воротках, що мріяли про 
мирні професії.

Фотографія — це пер
ший експонат. ' 
йдуть портрети учасників 
підпілля, знатних працею 
і бойовими звитягами зем
ляків, дорогі серцю кож
ного з нас реліквії — по
ранені осколками комсо
мольські квитки, медалі, 
особисті речі і документи 
героїв. Зібране важко пе
реоцінити.

... У просторій світлій 
кімнаті, після уроків, про
довжується те, про що 
йшла мова на занятті. 
Знають і не забувають 
сюди дороги живі свідки 
і безпосередні учасники 
багатьох історичних подій. 
Штурм Зимового... Хто 
про це краще розповість, 
як не Павло Якович Кіле- 
са, боєць Червоної гвар
дії, учасник буремних ро
ків.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

у першій 
середній 

традиційни-

Такі зустрічі 
Гайворонській 
школі стали 
ми. їх організовують самі 
учні. Запрошують ветера
нів, знатних людей райо
ну до школи і уважно слу
хають.

Не відмовився від тако
го запрошення учасник 
громадянської війни Во
лодимир Ілліч Кирилов, 
заслужений вчитель УРСР 
Олексій Нестерович Ми
колайчук, комбайнер до- 
линівського колгоспу іме
ні Шевченка, Герой Соціа
лістичної Праці Микита 
Касянович Рябокоровка, 
заслужений лікар УРСР 
Микола Миколайович Не- 
долівко.

Одним з найстаріших 
комуністів у Гайвороні є 
Іван Олексійович Єгоров, 
член КПРС з 1919 року. 
Скільки ця людина бачи
ла, пережила, зробила ко

рисного для Батьківщини! 
Його оповідь про тернис
тий шлях молодої країни 
Рад, про героїчні будні, 
комсомольців 20 років, з 
особливою цікавістю слу
хає молодь.

Звичайно, не про всі зу-> 
стрічі можна зараз розпо
вісти. Однак, у цьому 
важливому виховному за
ході є чітка система. Як 
правило, після першого 
відвідування піонерів ве
терани залишаються на-, 
завжди їх шефами і дру
зями.

Кавалер ордена Леніна 
Олександр Федорович 
Мандель прийшов на збір 
піонерського загону і при
ніс німецьку шаблю. Гіт
лерівські вояки ходили з 
нею на паради. Тепер во
на стала свідченням по
разки фашистів.

Запросили піонери у 
школу Михайла Олександ
ровича Харкевича. Прий

шов. І теж не з порожні
ми руками.

— У мене є багато до
кументів. Щоб не загуби
лися, вирішив передати 
їх до ваших рук.

Гортаємо альбом. Там 
грамоти — відзнака сум
лінної праці, рішення і 
повноваження органів Ра
дянської влади по вико
нанню певних законів.

Альбоми присвячено й 
іншим місцевим ко/луніс- 
там.

Скоро мине рік, як від
крито цю кімнату. Рік ко
піткої роботи цікавих зна
хідок, щирих зустрічей, 
дуже потрібних молодо
му поколінню розмов. На 
них зустрічаються минуле 
і майбутнє.

«Герої — поруч з на
ми». Ось основна тема 
розмов. Вони стали необ
хідними, глибоко хвилю
ють юні серця. Недарма 
ж на обкладинці одного 
альбома рукою юного 
художника виведено сло

ва Максима Горького про 
краплину крові гарячої, 
що запалює на нові под
виги чесні серця.

По експонатах музей
ної кімнати можна також 
вивчати рідний край. Сю
ди приходять на екскур
сії молодші школярі. У 
таких випадках група 
екскурсоводів- старшо- 
класикїв з указками під
ходить до малюнків і фо

тографій, альбомів.
Цікаві заняття після 

уроків в учнів першої се
редньої школи. Всі вони 
беруть участь у грі «Ге
рої поруч з нами». Загін, 
який переможе, як то пе
редбачено умовами, пої
де на екскурсію у Канів 
на могилу Кобзаря. Ті, що 
займуть друге місце, від
відають Умань. А тим ча
сом кожен день їхнього 
життя сповнений романти
кою.

М. СІ ВАК.
м. Гайворон.

Сьогодні Радянській Бурятії — 45 років

ГАЗАР- 
ЦЕ ЗЕМЛЯ 
Про бурятську графіку.
І не тільки графіку...

Бурятія... Прибайкальські гори, Хамар Да- 
баи, уДаг Селенга, Вітім, Усть-Баргузін, тай
гові сопки, без берегів бурятські тихі степи...

1 буряти — хлібосольні,. з постійною посміш
кою па обличчі, з веселим словом, безкінечни
ми жартами, іронією, безмежно в щось зако
хані. Ну, перш за все — в Байкал-батюшку.

«Обов’язково поїдьте на Байкал. Тут по
ряд...»

Хоч від Улан-Уде до Горячинська — близько 
трьохсот кілометрів. А, можливо, й більше.

«Обов’язково киньте в Байкал монету...»
1 це не тому, вірніше, не стільки тому, щоб 

вам захотілося ще приїхати на Байкал, а щоб 
ви продемонстрували своє схиляння перед 
священним озером.А якщо вам пощастило присісти до обідиьо- 
г° столу на човні, на байкальських хвилях, і 
вас пригостили міцним, обов’язково почуєте 
ВІД бурята:

~ Відлийте йому...
Йому — цС Байкалу. І сказано ті слова бу

де, як говорять про живу істоту, більше — як 
говорять... про близьку людину.

А коли вам дорогу білою кішкою перебігла 
метелиця, і ви засіли, не добравшись до озе- 
Р;.'. Десь у Кабанську або Кударіу- зайшли в 
місцеву їдальню і тоді «Відлийте йому», — 
скаже супроводжуючий вас бурят. І ви проллє
те зі склянки на підлогу або на дно кузова 
вашої сВолги» чи «газика», коли ви зупиня
лись на березі самого Байкалу, але не зможе
те навіть дверей відчинити, бо зла, грізна, 

безжальна січа не дасть вам навіть дверцята 
відкрити, щоб побачити хоч останню прибе
режну хвилюй..

— Відлийте йому...
...І буряти — закохані в свої бистрі, холодні 

та чисті ріки. Не тільки в Селенгу, Уду, Бар- 
гузін.

Коли з Сосново-Озсрська з першим секрета
рем Єравиинського райкому комсомолу Воло
димиром Дамдннжаповнм добиралися до дале
кого степового села Ульгурдн, на шляху зу
стрівся невеликий місток.

— Зупини! — гукнув до водія Володимир.
Вийшли, щоб трохи після далекої дороги 

розім’ятися. Володимир відкрив багажннчок, 
порився там і дістав забруднену склянку,збіг 
з насипу до нешвидкої течії, помив посудину, 
і зачерпнувши води, випив одним духом. Та на 
Володю треба було дивитись, коли він запро
шував попити річкової води мені. Я пив чис
ту, холоднючу воду, а Володя, заклавши ру
ки на грудях, стояв таким ото переможцем і 
задоволено посміхався: знай, мовляв, куди, до 
якої первозданної краси приїхав.

Таку ж гордість прочитав я в очах Сергія 
Цирендержієва, починаючого бурятського літе
ратора.

Ми сиділи в накуреному кабінеті редактора 
«Молодежи Бурятии». Сергій розповідав про 
великі зміни у житті бурятів, неповторну кра
су свого краю, про цікавих людей, про своє 
нелегке навчання у перші післявоєнні роки.

— До речі, дуже багато бурятів загинуло у 
минулу війну на Західному фронті, — пові
домив Сергій.

і потім розповів, що з села Бургалтая Джи- 
динського району на фронт із 110 дворів пішло 
120 чоловіків. Повернулися додому живими 
тільки 10. Коли говорив мені Сергій про це. я' 
з«е почув у йога голосі нотки скорботи, жалос
ті до тих вдів-солдаток, що побивалися в сльо
зах при одержанні «похоронок». Говорив він 
про це, трохи посміхаючись, говорив з гордіс
тю: буряти не стояли в стороні, коли Вітчизні 
загрожувала небезпека, буряти нарівні з усі
ма пролили кров на полі борні. «Знай буря
тів» — читав я в очах Сергія Цирейдержієва.

...І живуть в Бурятії буряти — життєрадісні 
хлопці, жартуни і оптимісти, працелюби, фі
лософи і з душею ніжного краю:

— Ви знаєте, що писав один московський 

поет про нашу квітку ая-гангу? — питає мене 
сільський вчитель з Ульгурди Кім Циденов.

Ая-ганга, ая-гаига...
— Ви бачили нашу обліпиху? Ось сок із об

ліпихи. В обліписі більше вітамінів, ніж в 
жень-шені, — похваляє Маси Муханов.

Оптимісти:
— Він хлопець хороший, трохи помилився, 

накапостив, але він хлопець хороший... А ось 
цього ви не згадуйте у статті поганим словом.

— Він трохи не зорієнтувався, «маху дав», 
але це наша надія, наші кадри...

І коли мені йже при від’їзді поталанило пе
реглянути в Улан-Уде на виставці роботи бу
рятських графіків, я знав звідки ота увага і 
до молодої доярки, що несе, боячись не 
схлюпнути, парне молоко, і сільських будівель
ників, які ставлять новий будинок, до череди, 
що в долині під сопками, і забою в шахті, до 
рибалок і юної скрипачки, до варки масла на 
фермі далекого степового села і історичного 
національного епосу «Гесер».

Все то була увага до газару — до рідної 
землі, що розквітла весняною ая-гангою на 
очах у старого бурята, і юного школяра, на 
бчах у молодої матері, на очах в улігершів — 
народних бурятських співців.

Графіка — один з найпопулярнішнх найма- 
совіших видів образотворчого мистецтва в Ра
дянській Бурятії, І характерне те, що від ста
рого художника, основоположника бурятської 
графіки, Циренжапа Сампілова і до молодої 
Олександри Сахаровської — всі митці не кн- 

даються на щось вишукане, їм далекі холодні 
абстракції, вони пишуть життя таким, яким 
воно є. А воно прекрасне у своєму русі, у сво
їй молодості, оновленні, надії.

Я дивився на витвори митців — і ніби знову 
потрапив у далеку Ульгурду, на береги Уди, 
до скотарів Хоринська і рибалок Байкала... 
Лїолоді доярки несуть бідони до молоковоза, 
юні балерини заходять в зал для тренувань, 
їдуть у забій шахтарі. Молода мати злилася 
в одно зі своїм дитям, що припало їй до гру
дей. Швидка Селенга поспішає до батюшки- 
Байкалу. Геологи в дорозі...

Картини землі. Картини неповторні. 1 в них, 
перш за все, відобразилися ті щасливі зміни, 
що сталися за радянських часів па батьків
щині бурятів.

Зайве говорити про вершини майстерності. 
Роботи бурятських графіків були достойно 
оцінені на всесоюзних виставках. Головне, що 
побачиш у творіннях митців — любов до своєї 
землі, — цю найпершу ознаку нового життя.-

Хочеться саме про неї сказати. Бо зустрі
чаєшся з нею п кожному куточку, як побу
ваєш в Радянській Бурятії.

В. ПОГРІБШІЙ.
Улан-Уде — Кіровоград.

На фото: графічні роботи Є. НЕВОЛІ» 
НОІ «Рідна мелодія» та О. САХАРОВ' 
СЬКОІ «Сходка».
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ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ»

ЛІДЕРАМ
СТАЄ ТІСНО

м. Краснодар.

приймає на своєму полі 
досвідчений, із своїм ІІО-

Є. СЕЛЕЗНЬОВ, 
суддя республіканської категорії.

(Кіровоград)., 
;■ і «На 

(Кіровоград), 
18.00 -? 

по*
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Господарі поля футболісти 

кіровоградської «Зірки» ата
кують порота суперників — 
динамівців Ставрополя.

Фото М. ТАРНАВСЬКОГО.

КУБАНЬ (Краснодар)
Сьогодні кіровоградська «Зірка» 

Краснодарську «Кубань», колектив 
черком і добрими багаторічними традиціями.

В 30—40 роках на півдні країни пройшла■ слава про збірну 
команду Північного Кавказу, основний склад якої майже 
повністю був укомплектований спортсменами Краснодара. В 
1948 ропі краснодарці стали відомими всій республіці — 
команда «Динамо» завоювала звання чемпіона Російської 
Федерації. . _

Найбільшого успіху команда домоглася и 1962 році, ви
йшовши у фінал переможців п’яти зон Російської Федерації. 
1967 рік — 3 місце в підгрупі.

В цьому сезоні «Кубань» взяла участь в розиграші призу 
газети «Советский спорт» — «Пролісск». Дебют виявився 
вдалим: 3 місце. Позаду залишились такі колективи, як єре
ванський «Арарат», одеський «Чорноморець» і московський 
«Спартак».

Зараз в команді продовжують виступати її ветерани май
стри спорту Василь Рябенко, Євген Дерьомов, Володимир 
Будагов, Олег Кущ, Анатолій Миронов і футболісти серед
нього покоління Анатолій Снльииков, Юрій Китаев, Вален
тин Спиридонов, Олександр Миронцев та інші. Начальником 
і старшим тренером команди став С. С. Шмерлін. Тренер 
команди майстер спорту П. С. Титов, який колись був во
ротарем «Кубані».,

Зараз «Кубань» очолює турнірну таблицю в своїй підгрупі. 
Після десяти ігор вона має 15 очок. На її рахунку 6 вигра
шів, 3 нічиїх і лише один програш.

В десятому турі чемпіонату країни з футбо
ла серед команд другої групи класу «А» ліде
ри підгрупи втратили по очку. Краснодарська, 
«Кубань» зіграла в Херсоні з аутсайдером • — 
місцевим «Локомотивом» унічию — 0:0. Такий 
же результат було зафіксовано в Миколаєві, 
де «Суднобудівник» приймав спартаківців 
Нальчика. По очку розділили між собою в 
Запоріжжі «Металург» і дніпропетровське 
«Дніпро». Рахунок цієї зустрічі 1:1.

Кіровоградська «Зірка» перемігшії ставро
польське «Динамо» (1:0), залишилась на чет
вертому місці.

Тепер лідерам другої підгрупи стало тісно. 
Харківський «Металіст», персміїшн на чужому 
полі куйбниіевськнй «Металург» (2:0), з шос
того місця перемістився на третє. Він відстає 
від «Кубані» лише на два очка. Такий же 
розрив в очках утворився між харків’янами та 
івановським «Текстильником», яКнй у себе вдо
ма виграв (1:0) у ярославського «Шинника» і 
тепер займає дев’яте місце.,

Першу перемогу в нинішньому чемпіонаті 
здобули моряки спортивного клубу Чорномор-

ського флоту (СКЧФ). Завдавши поразки (1:0) 
авангардівцям Жовтих Вод, вони залишили ос
танню сходинку турнірної таблиці.

Решта матчів мають такі результати: «Тап- 
ріп» — «Дніпро» — 1:0, «Сокіл» — «Мета
лург» — 4:0, «Труд» — «Ростсільмаш» — 1:0.

Перед одинадцятим турим, який відбуде
ться сьогодні («Зірка» прийматиме «Кубань») 
турнірна таблиця команд другої підгрупи має 
такий вигл

□ВИЧАЙНИЙ КОНВЕРТ, 
** яких десятки приносить 
щодня • листоноша до редакції, 
ліг на стіл. Кожний з них’ про 
щось розповідає, вимагає, про
сить, скаржиться. Цей був якраз з 
розряду останніх, його автор — 
методист виробничої гімнастики 
Олександрійської швейної фабрики 
М. Кроет — писав про фінансові 
махінації в міській раді ДСТ 
«Авангард», про занедбаність в 
роботі міського товариства, про... 
Такий лист, як сигнал тривоги, як 
сполох. При першій можливості 
беру відрядження до .Олександрії, 
їду, щоб розібратись в усіх «про». 
Дорогою обмірковую варіанти роз
бору скарги, десь в мені просипає-’ 
ться, як завжди в таких випадках, 
струнка слідчого. Аякже — треба ж 
дійти істини, викрити винуватців.

ків для преміювання своїх колек
тивів, які зайняли перше, друге і 
третє місця, виділив кошти для 
преміювання комплектом спортін- 
вентаря. Тож, мабуть, слід було 
для інших колективів фізкультури 
встановити місця окремо, щоб во
ни не загубились серед «превіле- 
йованих» вугільників. Міська рада 
товариства не стала утруднювати 
себе зайвими клопотами.

«В 1966 році колектив фізкультури 
фабрики зайняв 111 місце в соціаліс
тичному змаганні, за що було вручено 
кубок в березні минулого року, але 
коли ми покинули зал, де проходила 
ця церемонія, у нас кубок забрали і 
так і не віддали».

Як кажуть, поманили калачем і 
тільки. Все було пристойно, уро
чисто: оплески, поздоровлення.
Для виду. А за дверима зразу ж 
відібрали. „Бо, бач, целой кубок 
вручили. Чи не так зникали, а по

П’ЯТНИЦЯ, Зі травня. Пер
ша програма. 11.00 — Телофільй 
«Покликання», 7 . 
11.20 — Художній фільм 
крилах пісні». Є.',
17.30 — Тслевісті. (К). 
Для школярів. «Світлячок» 
чннає сеанс». (К). 18.30 — Те
левізійний атлас народів СРСР, 
«Світлом" леніськпх ідей». Ви
ступ голови Ради національнос
тей Верховної Ради СРСР 10. І, 
Палецкіса. (М). 19.10 — М. За*, 
рудний «Сині роси». Спектакль, 
(К). 21.20 — Телереклама. (К),
21.30 — Естафета новин. (М),
22.30 — «Посмішка по п’ятни
цях». (Вільнюс). 23.15 — В ефі
рі «Молодість». (М).

Друга програма. 19.00 — Теле
фільм «Автомобільний починає
ться». (Кіровоград). 19.20 — Ху
дожній фільм «На крилах піс
ні». (Кіровоград).

1 В н П м о
«Кубань 10 6 3 1 12—4 15
«Суднобудівник» 9 . 5 4 0 10-3 14
«Ліеталіст» 10 1 5 3 2 12—4 13
«Зірка» (Кг) 9 4 5 0 12—5 13
«Металург» (3) 0 4 5 0 13-7 13
«Труд» 9 4 4 1 10-4 12
«Дніпро» (Дн) 10 5 2 3 9-8 12
«Дніпро» (Кр) 10 3 5 2 9—4 11
«Текстильник» 10 3 5 2 6—6 11
«Сокіл» 9 4 2 3 11—7 10
«Таврія» 9 3 3 3 7-7 9
«Динамо» 10 2 5 3 8-10 9
«Ростсільмаш» 10 2 5 3 8-11 9
«Спартак» 10 2 5 3 8—11 9
«Шинник» , . Ю 2 4 4 3-6 8
«Локомотив» 9 1 5 3 5-9 7
«Авангард» 10 1 4 5 2-7 6
«Металург» (Кб) 9 1 3 5 6—10 5
«Зірка» (Рз). 9 1 3 5 4—12 5
СКЧФ 9 1 3 5 2—13 5
«Металург» (Лп) 10 0 4 6 6—15 4

СУБОТА, 1 червня. Іїерша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Те.чснопи- 
нн. (М). 10.00 — «З днем наро
дження» . Музнчно-розважальнц 
програма. (М). 10.30 — «Здоро
в’я». Науково-популярна про
грама. (М). Н.00 — На допо
могу театральній самодіяль* 
пості. (Горький). 12.00 — «Сон,| 
це, пісня і мн». (К). 12.30 -у
Ювілей художника. (М). 12.45 
10. Яновськнй. «Сенька Чапай», 
Телеспектакль. (Свердловськ)! 
13.1-5 — «Чолом тобі, людино!», 
(Дніпропетровськ). 14.10 — Те
лереклама. (К). 14.20 — «Митці 
нашого краю». (Луганські; 
15.00 — «На зустріч життю», 
(М). 15.30 — Літературний те
атр. «М. Кольцов». До 70-річ* 
чя з дня народження. (М). 16.30 
— Програму кольорового теле-' 
бачення.. (М). 18.00 — «Ьелнкиіі 
театр Радянського Союзу». (М), 
19.30 — Клуб кіномандрівннків« 
(М). 20.30 — «На меридіанах
України». (К). 21.00 — «Клуб
любителів пісні».'' (М). 22.00 — 
Кінопрограма. (М). 22.35 — Тан
цювальний зал. (Таллін),

товариства до цього факту. Чомусь 
там вважають^ що залізти в кише-' 
ню до держави, як у свою власну/ 
не такий уже й гріх великий. Ось 
що записано в постанові президії 
облради ДСТ «Авангард» від 27 
лютого 1968 року:

«За грубе порушення фінансово-гос
подарської діяльності, за халатне став
лення до цієї роботи голова міської 
ради ДСТ «Авангард» Стебливець за
слуговує зняття з роботи. Але, врахо
вуючи те, що тов. Стебливець молодий 
працівник, не мав досвіду в фінансово- 
господарській діяльності, недоліки і по
рушення допустив вперше, оголосити 
т. Стебливцю сувору Догану з попе
редженням».

Хотілося б вияснити, чи знав 
цей «молодий працівник», що крас
ти у держави гроші нікому не до
зволено, чи може, по своїй моло
дості сплутав свою кишеню з дер
жавною?

Читаєш лист М. Кроста і пере
свідчуєшся: так, був такий факт; 
так, була така махінація. І постає 
питання: а звідки автор листа ді
знався про все це? Піднімемо тро
хи завісу, щоб вам все стало зро
зумілим. Дружина М. Кроста 
Н. Устинова працювала в міській 
раді товариства головним бухгал
тером. На її очах і робились всі 
ці порушення фінансової і службо
вої дисципліни. Звісно, шо про це 
вона розповідала чоловікові. Тут би 
і забити йому тривогу, аж ні. 
М. Кроста в той час не чіпали, бо 
був новим працівником на фабри
ці, до того ж він чекав квартиру 
і псувати стосунки ні з ким не хо
тів. Коли ж одержав квартиру, 
відчув себе міцно на ногах, почав 
конфліктувати з керівництвом мі
ського товариства. Не заперечую, 
часто його зауваження були слуш
ними. Поступово між ним і 
М. Стебливцсм виникло «тертя». 
Тоді стаз, він у позу розвінчувана. 
Хоч, я думаю, йому слід було б.за
лишатись чесним до кінця, навіть 
у своєму листі до редакції. Чо
му ж ви, М. Кроет, не написали 
нам, що тоді ж гаки, на День шах
таря, самі розписались у трьох ві
домостях? Чому ж ви, автор ви
кривального листа, не зізнались, 
що возили в один і той день 
команди сільських спортсменів 
ГІетрівського і Олександрійського 
районів на обласні змагання і одер
жали командировочні-в обох ра
йонних товариствах? Чому ви, ко
ли йдеться про вашу нечесність, 
сором'язливо мовчите? Всі ці не
приємні речі аж ніяк не сприяють 
розвиткові фізичної культури 
спорту в місті.

ЖЕРЕБКУВАННЯ

ви-

БУДЬМО
вщвєртами

я

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

В ЛИПНІ

зсрнопереробннх

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского 

обкома ЛИСМУ 
г. Кировоград.

денне і заочне

середньої і

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

а

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ 
1 КОМЕНТАРІ
ДО НЬОГО ,

...І ось я знову в Кіровограді. 
Блокнот списано, в ньому свідчен
ня очевидців, виписки з докумен
тів. Тепер я зможу відповісти на 
лист М. Кроста і дати пояснення 
до кожного ного рядка. Отже, чи
таю:

«В 1967 році проводилась 1 спартакіа
да «За труд і довголіття». Наш колек
тив зайняв друге місце, а голова мі
ської ради ДСТ «Авангард» т. Стебли
вець говорить, що у нас п’яте місце... 
Підсумки до цього часу не оголошені 
ца міському пленумі, хоч вже йде И 
спартакіада».

Почну з того, з чого закінчує
ться цей витяг з листа. Так, дійсно, 
до нього часу підсумки минулоріч
ної спартакіади не оголошено. Як
раз в ньому, мабуть, і слід шукати 
Причину того, шо М. Кроет не мо
же погодитись на п’яте місце ко
лективу фізкультури швейної фаб
рики в першій спартакіаді. Якби 
своєчасно на пленумі було пові
домлено, шо спартакіаду було про
ведено разом з обкомом профспіл
ки вугільників, що п’яте місце 
швейної фабрики — це п’яте місце 
серед всіх колективів фізкультури, 
такого б непорозуміння не грани
лось. Обком профспілки вугільии-

тім з’являлись інші, «підставні» 
кубки, дешевші, гіршої якості? Ко
лишній завідуючий учбово-спор
тивним відділом Бабенко па таких 
махінаціях руку набив. Це ж він у 
грудні 1967 року пред’явив у бух
галтерію фіктивні документи на 
придбання призів на суму 54 кар
бованці 60 копійок. Ревізія облас
ної ради ДСТ «Авангард» виявила 
це, але в акті лише констатувала 
факти. Проте, придбання голов
ним бухгалтером міської ради то
вариства Н. Устиновою авторучки 
кваліфікувала як зайву розкіш.

«На День шахтаря в минулому ропі 
було організовано спортивні заходи, на 
яких учасники одержували талони по 
1 крб. 50 коп. Голова міської ради 
ДСТ «Авангард» М. Стебливець припи
сав 50 учасників, яких взагалі не було. 
Талони, які він одержав на них, вико
ристано не за призначенням».

Так, факт незаперечний. М.Сгеб- 
ливець сам видавав талони по 
сфабрикованій відомості на суму 
75 карбованців. Всі пі зловживан
ня викрито ревізією, і М. Стебли
вець повернув у касу відповідну 
суму грошей. «Номер» не прой
шов. Але дивує ставлення облради

В. ГАНОЦЬКИЙ
спецкор «Молодого комунара».
м. Олександрія.

БК 01056, Індекс 01197,

БЕРН. Європейський 
союз футбольних асоціа
цій (УЄФА) визначив ре
гламент XIV розиграшу 
Кубка європейських чем
піонів 
на І 
кубків, 
відомо, 
ступатимуть р а д я н с ькі 
команди «Динамо» (Київ) 
і «Динамо» (Москва). Від
нині команди мають пра
во проводити протягом 
матчу дві заміни (з числа 
16 гравців, внесених у 
протокол перед виходомН 
на поле). Виведений з по

пропускає наступну

і і IX
Кубок

в •
відповідно

змагань 
володарів 

яких, як

Строк подачі заявок на 
участь у наступних зма
ганнях закінчується ЗО 
червня 1968 року. Жереб
кування першого 
відбудеться 10 липня.

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ •• 
П’ЯТНИЦЯ, 31 травня. 1?фі^ 

Фільми для дітей. 17.20 — Те
левізійні вісті. (К). 17.50 — ДОл 
кументальний фільм. 18.30 -*•
«Горизонти вугільної п’ятиріч
ки». (М). 19.00 — «Великий те* 
атр СРСР». (М). 20.30 — Еста
фета новин. (М). 21.30 — Му
зична розважальна програма, 
(Вільнюс).

СУБОТА, 1 червня. 9.00 
Передача з Одеси. 11.00 — Кои^ 
церт вихованців дитячого садка', 
присвячений Міжнародному, 
дню захисту дітей. 13.25 — Сим
фонічні етюди «Тарас Бульба») 
(Прага). 13.45 — Телевізійна 
реклама. (К)- 13.55 — «Чолом
тобі, людино!» (Дніпропет
ровськ). 14.20 — «Митці нашого 
краю». (Луганськ). 15.00 -З 
«Назустріч життю». Передача', 
присвячена Міжнародному дню 
захисту дітей. (М). 15.30 — Т$г 
левізійннй театр для дітей, 
10, Яновськнй — «Сенька-ЛІа- 
най». (Свердловськ). 16.45 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М) 18.15 — «Клуб кіно-, 
мандрівників». (М). 19.15 —
С. Кац — «Любов до запитан*, 
ня». Телевізійний спектакль, 
(М), 20.30 — «На меридіанах
України». (К). ‘Д.00 — «Ювілей 
художника». (До 120-річчя з 
дня народження В. Васнецова), 
(М). 21.15 — «Клуб любителів 
пісні». (М). 22.15 — Художній 
фільм. 23.35 — «Танцювальний 
зал». (Таллін).

Одеський механіко-технологічний технікум
Оголошує прийом учнів па 1968 — 1969 учбовий рік на денне 

і заочне відділення
Технікум готує спеціалістів на базі неповної 

середньої школи по спеціальностях:
1. Електрообладнання елеваторів 1 

підприємств з спеціалізацією:
а) електрообладнання підприємств (на 

відділення на базі 8 і 10 класів школи);
б) автоматизація виробничих процесів (денне відділення 

па базі 8 І 10 класів інколи).
2. Обладнання елеваторів і зернопереробнпх підпри

ємств (на денне і заочне відділення на базі 8 і 10 класів 
школи).

3. Мукомольпо-круп’яне І комбікормове виробництво (па 
денне І заочне відділення па базі 8 І 10 класів школи).

4. Збереження зерна і продуктів його переробки (на денне 
відділення лише на базі 8 класів, на заочне — на базі 8 і 10 
класів школи).

Прийом заяв' на денне підділення — на базі 8 класів се
редньої школи з І червня но ЗІ липня; на базі середньої 
школи з І червня по 15 серпня; на заочне відділення — з З 
травня по ю серпня. г

Вступні екзамени з І по 20 серпня.
Докладні умови внсилаються по запитанню.
Технікум забезпечує іногородніх учнів гуртожитком.
Стипендія виплачується на загальних підставах.
Адреса технікуму: м. Одеса, ГСП-442, вул. Московська, 12.
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