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І ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

26 червня у Москві продовжувала 
роботу четверта сесія Верховної Ради 
СРСР. Після заключного слова міністра 
охорони здоров’я СРСР Б. В. ГІстров- 
ського і прийняття рішення по першому 
питанню депутати розпочали розгляд 
другого питання порядку денного сесії 
— про проект Основ законодавства Со
юзу РСР і союзних республік про 
шлюб та сім’ю.

З доповіддю виступив голова Комісії 
законодавчих передбачень Ради Союзу 
депутат М. С. Соломенцев.

Сім’я, підкреслив доповідач, — це. 
первісний осередок нашого радянського 
суспільства. Характер сім’ї, ступінь її 
матеріального благополуччя, духовне і 
моральне здоров’я багато в чому визна
чає обличчя людини, її громадську і 
трудову активність, правильне вихован
ня підростаючого покоління і, кінець 
кінцем, успіхи і досягнення усього на
шого суспільства.

Перші акти Радянської держави виз

начили принципи організації сімейного 
життя та основні правила, що регулю
ють сімейно-шлюбні відносини в новому 
суспільстві, привели сімейне право у 
відповідність з передовими ідеями і мо
раллю революційного класу.

У. новому законодавчому акті, відзна
чив тов. Соломенцев, втілюються поло
ження програми нашої партії, в якій 
визначено основні принципи побудови 
сімейних відносин, намічено цілий ряд 
заходів матеріального та ідеологічного 
характеру, спрямованих на зміцнення 
сім’ї і поліпшення виховання підро
стаючого покоління в дусі ідеалів ко
мунізму. В ньому знаходить відобра
ження багатющий досвід Радянської 
держави по регулюванню відносин у 
сім’ї, наукові досягнення в галузі права, 
юридична практика останніх років, дум
ка радянської громадськості і широких 
мас трудящих.

_______ (Закінчення на 2-й стор.).

НАРОДЖЕНА
ЖОВТНЕМ

________ ____________________________ _ ' Малюнок В. ОСТАПЕНКА.

Завтра—День молоді
УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ ОБКОМУ КП УКРАЇНИ

Вчора в залі обласної філармонії відбувся урочистий 
пленум обкому партії, присвячений 50-річчю Комуніс
тичної партії України.

Учасники пленуму одностайно обрали почесну прези
дію в складі Політбіоро ЦК Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

З доповіддю «50 років Комуністичної партії України» 
виступив перший секретар обкому партії М. М. Ко- 
бнльчак.

Про успіхи комуністів Кіровоградщини у боротьбі за 
здійснення заповітів великого Леніна, за незалежність 
рідної Вітчизни в часи громадянської та Великої Віт
чизняної воєн, про успіхи в боротьбі за перетворення 
в життя величних планів і накреслень Комуністичної 
партії Радянського Союзу розповіли у своїх виступах 
перший секретар Кіровоградського міськкому КП Ук
раїни І. П. Валявськнй, член КПРС з 1919 року, актив
ний учасник громадянської війни на Кіровоградщині 
М. М. Переверзев, стержневиця ливарного цеху сірого 
чавуну ордена Трудового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» В. В. Полякова, перший секретар Олек
сандрійського райкому партії К. І. Сабанський, ланкова 
колгоспу імені XXII з’їзду КПРС Голованівського ра
йону, Герой Соціалістичної Праці П. Т. Громійчук, рек
тор Кіровоградського педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна доцент Ф. Г. Овчаренко, офіцер місцевого 
гарнізону П. Р. Нікітенко, другий секретар обкому 
ЛКСМУ М. Г. Гайдамака.

Учасники пленуму з великим піднесенням прийняли 
листи на адреси ЦК КПРС та ЦК КП України.

На закінчення пленуму його учасники виконали пар
тійний гімн «Інтернаціонал».

Відбувся великий урочистий концерт.

РАЗОМ з ранковою сві
жістю вийде вона 

завтра на стрімкий бе
рег Славутича, чарівни
цею майне над сонячним 
містом, зрине в гаях і діб
ровах, понад вишневою 
купеллю садків І заквіт
чаною пшеничним коло
сом нивою. Вона, молода 
пісня, повновладною гос
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святковою 
нестимуть 

гордість, 
гос-

подинею з’явиться на свя
то, стане рідною сотням 
молодих трудівників. А 
вони йтимуть 
вулицею і 
свою високу 
свої найпрекрасніші 
тинці Вітчизні.

Дарунки ті нині особли
ві. Бо народжуються вони 
в році, коли вся наша мо. 
лода зміна відзначатиме 
піввіковий ювілей Ленін
ського комсомолу. Цьому 
знаменному святу вже 
завтра, в День радянської 
молоді, складемо ми свої 
перші рапорти. Тх, тих 

рапортів, тепер не одини
ці. За ініціаторами зма
гання ювілейного року 
хліборобами Олександ- 
римського та Новоархан- 
гельського районів, тва
ринниками Знам’янщини, 
кіровоградськими маши
нобудівниками пішли 400 
комсомол ьсько-молодіж-

Т. ЛАЩЕВСЬКА, 
секретар обкому ЛКСМУ.

них бригад, змін, ланок.
Молоді тваринники Вік- 

неного і Хащуватого (Гай- 
воронський район) своєю 
найпершою турботою 
вважають турботу про ме. 
ханізацію трудомістких 
процесів, естетику вироб
ництва на фермах. Кожна 
з молодих доярок цих 
господарств за шість мі
сяців надоїла на корову 
по .1400—1600 кілограмів 

молока. Вивчивши досвід 
гіталовців, молодих хлібо, 
робів з бригади Василя 
Моторного, дбаючи про 
високу культуру земле
робства, багатий ужинок 
тепер мають механізато
ри Устинівщини, Новоук. 
раїнського району — во
ни 
до

збирають на гектарі
35 центнерів пшениці.

Молоді комбайнери Во
лодимир Безай (колгосп 
«Росія» Знам'янського ра
йону), Іван Чабан (кол
госп «Дружба» Новоукра- 
їнського району), тракто
рист Віктор Нечитайло 
(колгосп «Україна» До- 
линського району) нещо
давно були нагороджені 
ЦК ВЛКСМ значком «Зо
лотий колос». Нині ці 
хлопці знову серед заспі
вувачів на жнивному полі.

—- Перевезено понад 
завдання 400 тонн народ, 
ногосподарських ванта
жів, — повідомляють мо
лоді залізничники Зна
м’янки.

• Досягли пудових на
доїв молока, — це з ком_ 
СОМОЛЬСЬКО а молодіжної 
ферми колгоспу імені Ле- 
________ ніна Новго- 

родкіасько- 
го району.

— Вироб
ляємо про

дукцію в рахунок восьмо
го місяця комсомольсько
го року, — з гордістю ка
жуть формувальники за
воду «Червона зірка», де 
бригадиром В. Сінчук.

В тресті «Кіровоград- 
промбуд» проведено кон
курс на кращого муляра. 
18 молодих виробнични
ків перевиконали вистав
лені нормативи.

Він, степівчанин, 
на своє свято, як 
владний господар, 
дянин, борець, 
ський діяч, як 
(Закінчення на 2-й стор.)

вийде 
повно- 
грома-

громад- 
людина,

А.

< -....у, -[і давня мета — стати на такий східець, який 
■ ' ' ' зайняли найдосвідченіиіі тваринники артілі. Он

вже кілька років славиться на всю область Герой 
Соціалістичної Праці доярка Л. Кравченко, зав- 

<• жди вона в шерензі чотирьохтисячний. А сьо- 
годні сповна розквіла надія на таке досягнення і 
в комсомолки Віри Петерс. За. півроку дівчина 

на корову по 1900 кілограмів молока. Тепер 
0 артілі імені XX з'їзду К.ПРС Новоукраїнського 
району буде ще одна чотирьохтисячниця.

иа^***’ На знімку праворуч — В. ПЕТЕРС.
■ І Фото М. НАСИПАНОГО.
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Радість у досвідченого комбайнера колгоспу 

імені Карла Маркса Устинівського району Якова 
Кузьмовича Шевченка. Його син Михаіілик під 
час шкільних канікул буде в нього помічником. 
Для нього. Михайла Шевченка, це жнивне літо 
буде найбільш пам'ятним.

Фото В. КОВПАКА.
ч.

' *
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пройшли за три
48-ми маршрутах

1904 
біль. 
Зем- 
селі

масові 
змагання, у 
і Новоархан- 
ятренські гу-

в фонд 
в єтнамським 

в фонд Все-

Аджам. 
Калінін, 

К. Є.
Пархо-

Відбудуться 
комсомольця- 

поколінь. І,

2-3 СТОр

гостинця

■

Є ТАКИМ ХЛОПЕЦЬЩЕРБИНАГеоргій

НАША НАРИС

ПРАВОТА
чесніше

в ряду,

ret-

З ЛЕШИМ У СЕРЦІ 
З ЛЕНІНИМ ДО ЩАСТЯ

ДЛЯ ЮВІЛЕЙНОГО
ф Понад 150 молодих робітників «Чер

воної зірки» ще на один розряд підви
щили свою кваліфікацію. Половина з 
них оволоділи суміжними професіями.

Ф Ко мсомольця Григорія Лося в кол
госпі «Дружба» Петрівського району ви
знано кращим механізатором весни юві
лейного року. Місцеві спеціалісти, під
водячи підсумки змагання молодих кол
госпників по професіях, визнали, що 
Григорій найкраще сіяв ранні зернові, 
найсумлінніше доглядає посіви кукуруд
зи та цукрових буряків.

• Десятий маршрут у поле до хлібо
робів агіткультбригади 
кого сільського клубу 
родського району знову закінчився ус
пішно. Цього разу культармійці мали 
дяку од господарів жнивного лану.

0 756 центнерів овочів привезли в 
обласний центр молоді овочеводи кол
госпу «Україна» Кіровоградського ра
йону.

@ Стадіон з кількома секторами спо
рудили комсомольці Хирівського відділ
ка Знам'янського меблевого комбінату.

Мартонось-
Н овомирго-
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(Закінчення.

Початок на 1-й стор.)
що твердо визначила 
своє місце в суспільстві.

Комсомольські органі
зації області останнім ча
сом чимало зробили, ви
ховуючи юнь в дусі вір
ності ідеалам революції, 
непримиренності до 
рогів соціалістичної 
чизни. Кожен юнак і 
чина усвідомлює, що 
бов до Батьківщини 
перш за все, любов 
свого села, міста, де
веш, це — боротьба за ті 
ідеали, які найбільше 
близькі людині, яка ціною 
будь-яких зусиль стояти
ме на захисті свого 
краю — боротиметься за 
його молодість.

во- 
Віт- 
дів-
лю- 
це, 
до 

жи-

Юнаки та дівчата праг
нуть знати історію свого 
краю, знати ті шляхи, яки
ми йшли наші батьки. 
Ось приклад. Цікава іс
торія села Аджамки Кі
ровоградського району. 
Але довгий час вона була 
невивчена. Молоді енту
зіасти вирішили створити 
краєзнавчий музей села. 
Вони встановили зв’язки 
з старожилами, розшука. 
ли архівні матеріали, ор
ганізували походи по рід
ному краю. їм стало ві
домо, що село засноване 
в 1765 році і названо іме
нем командира полку Ге
оргія Аджіма, який заги. 
нув у бою з кримськими 
татарами. Слідопити з’я
сували, що в червні 1883 
року в Аджамці спалахну-

ло повстання, в якому 
взяло участь 750 селян 
різних національностей. А 
ще дізнались, що в 
році славнозвісна 
шовичка Розалія 
лячка створила в 
перший партійний осере
док. Потім тут, в 
ці, побували М. І. 
Г. І. Петровський, 
Ворошилов, О. Я, 
менко.

Комсомольці розшука
ли матеріали про першу 
комуну, створену в 1920 
році, і перший колгосп, 
що виник в 1926 році, і 
про перших керівників 
колгоспу, ангелінок, пер
ших орденоносців. Зібра
но відомості про п'ять 
вихованців Ленінського 
комсомолу Аджамки

Д. Аристархова, І. Марий
ського, Г. Куроп'ятникова, 
Т. Литвиненка, які стали 
Героями Радянського 
Союзу, про Г. Андріяшев- 
ського, який повторив в 
сорок третьому подвиг 
Талаліхіна в Курській об
ласті.

Аджамський музей не 
виняток. Молоді ентузіас. 
ти разом з своїми стар
шими товаришами ство
рили в області 837 музеїв, 
кімнат-кутків революцій
ної, бойової та трудової 
слави радянських людей. 
Матеріали збирали 80 ти
сяч піонерів і комсомоль
ців, які 
роки по 
слави.

Юнь 
як і вся

Кіровоградщини, 
радянська

лодь пам ятає про свій ін
тернаціональний обов’я
зок, вона пройнята духом 
солідарності з молоддю 
всіх країн і континентів, 
що бореться за незалеж
ність, демократію і мир. 
Неспокійне небо над зем
лею В’єтнаму — і вже 
тривога проймає молодо
го хлібороба, робітника. 
Юнаки та дівчата працю
ють додатково після змі
ни, влаштовують неділь
ники, збирають металевий 
брухт, самодіяльні митці 
організовують концерти в 
різних куточках області. 
Нагромаджені кошти мо
лодь відраховує 
допомоги 
патріотам, 
світнього фестивалю мо
лоді і студентів, факел 
якого ось-ось спалахне в 
сонячній Софії.

Свято молодих вже в 
дорозі. Звитяжною і лун
кою піснею озветься завт.

ра воно на берегах Ятра- 
ні і Бугу, Висі і Синюхи, 
старого Дніпра. В Петро
вому відбудуться 
спортивні 
Вільшанці 
гельську 
ляння. В Бобринці трива
тиме факельний похід. В 
багатьох селах намічено 
організувати змагання по 
професіях, 
зустрічі з 
ми різних 
звісно, знову прозвучить 
молода пісня. Свою май
стерність продемонстру
ють кращі хорові та тан
цювальні колективи, му
зиканти, майстри худож
нього слоза, інші амато
ри.

Свято молоді ще міцні
ше згуртує наші ряди. 
Ще вище піднімемо ми 
свій стяг, на якому видні- 
ється силует дорогої 
рідної нам людини — Ве 
ликого Ілліча.

Нам пліч-о-пліч
Йти в далекі далі ■— 
Крізь вітри історії іти 
І писати
На її скрижалях 
Письмена
Своєї правоти.
Отієї,
Що в жовтневій бурі 
Зачалась могутньо — 
На віки
І встає, 
Прорвавши
Хмари хмурі 
Помахом 
Вождевої руки.

, Крок — тперлЛше!

і І чоло — повите!
' Друже мііі, 

Та ми ж —

Богатирі!
Хай ворожа хвиша 
Всюди свище — 

’ґ«'і ІІЛ пАіЖ*Г14

ЇД АЙВОРОНЦІ не можуть 
* уявити собі міста без 
клубу імені Воровського.

Сюди приходять, щоб зареє
струвати шлюб і дати імен
ня новонародженому. Сюди 
спішать иювечора на репе
тиції багато з тих. чиї пор
трети вивішені на Дошці 
пошани-

Серед тих портретів є й 
Дмитра Гінлипішина. музи
канта. Він сьогодні в одній 
шерензі з новаторами депо 
і машиністами, з тими, чия 
робота вимірюється година-

ГОЛОВНИЙ
МУЗИКАНТ

Тільки зір
Відточуймо 
Та пильніш 
Рівняймося 
Поки ворог
Ненависно дише.
Та життя зі смертю 
Не в ладу...
Краше все,
Що в юнім серці носиш, 
На алтар Вітчизни 
Поклади:
Щире слово і важкі 

покоси, 
й відкриття — лиш 

чистої води!..
Як батьки,
Ми ГіЛемо перші всюди,
В невідоме прокладаєм 

слід...
Так було,
Так €,
Так завжди буде — 
На шляху

ми, тоннами, кілометрами, 
процентами. Про це. між ін
шим. згадав і заслужений 
артист УРСР В. Мінько, 
який приїздив консультува
ти самодіяльний хор.

Дмитро Пплипішнн — ви
сокий худорлявий молодий 
чоловік з гладенько зачісз- 
ним назад чубом. Пісню він 
полюбив, ще коли навчався 
в школі, в своєму рідному 
селі Солгутовому. Ня любов 
привела його до робітничого 
хору п Гайвороні, а потім — 
і на курси баяністів при 
клубі імені Воропського.

Здається, недавно ста» 
самостійно працювати. •> 
угин- Ті У-Тиіч Іігіг. іМК’Г
десять років пролетіло.

Зайшов оце якось до клу
бу імені Воровського, а за
відуючий бідкається: «По
їхав Дмитро у Гагри, лэ 
санаторію. Тією путівкою 
його райком профспілки 
преміював. Це добре, але як 
бути без головного музикан-

п ОВАЖНА КОМІСІЯ займає місця за нсве- 
•* дикими столиками, розбухла папка пере
ходить з рук у руки, а на білих стінах ауди
торії розвішуються великі аркуші ватману. 
Креслення ще мовчазні, тільки барвисті квіт
ки на столиках кивають голівками та десятки 

студентських очей дивляться підбадьорююче: 
чого ж ти мовчиш, Валерію? Ми прийшли 
послухати захист твоєї дипломної роботи...

А йому не стоїться на одному місці. Он 
креслення пришпилене ніби трохи криво, он 
голова державної комісії щось тнхо говорить 
своему колезі. І тон ствердно кивав головою, 

Валерій Рсмньов намагається бути зосеред
женим, уже в котрий раз починав про себе: 
«Моя тема — с Проект механічного цеху по 
обробці деталей важких токарно-карусельних 
верстатів типу 1540...» Пора захищати плід не
доспаних ночей, довгих годив, проведених за 
книгами. Ось тільки втихомириться трохи ау
диторія, члени екзаменаційної комісії приго
туються слухати, ось тільки... За якусь ко
ротку мить проносяться в пам'яті школа, за
вод. потім все змішується, зникає, а нато- 
місіп. напливають добрі очі матері.
ПАРАСКА ВАСИЛІВНА не хотіла, щоб її 

син зразу ж після шкільної пар ги ставав 
до робочого перетята. Людські діти йдуть п 
технікуми. Інститути, а її Валерка щоеі» муд- 

рує.' А як одержав атестат, то зразу заяцйв:
— Піду на «Червону зірку».
— Ліожс б, все-таки подумав? На завод зав

жди пстигнеш, а от диплом...
Мамо, ги в нас одна. мамо. Сестричка 

вчиться, то мені, мабуть, треба працювати, а 
до інституту ще встигну.

На заводі Валерія Рсмньова стріли прияз
но. Старший майстер Григорій Юхимович По
номаренко показав цех. у якому мав працю-

— Мені починає обридати. — скаржився 
вій. — Хочеться чогось нового! А кожен день 
наче проходить пс транспортеру, на якому ще 
з ночі розкладено кожну твою хвилину.

Меркулов засміявся.-
— А ти зроби так, як я: вступи до політех

нічного.
— Радиш кинути завод?
— Ні, йди на заочне відділення.
Л ЯК стали в пригоді підручники з алгеб- 

рн, фізики, літератури! А згодом на ета
жерці з’явилися томи більш солідні, менш 
зрозуміліші. Вони вимагали копіткої роботи, 

не хотілося розкривати 
— треба було вчити! І 
хащі технічних лабірии- 
занотовував до студснт- 

шо вважав за потрібне, 
для нього

Тепер, хоч інколи й 
книжки, конспекти, 

Валерка поринав у 
тів: читав, креслив, 
ського зшитка все, ... 
Спершу верстат І книга існувала 

абсолютно нарізно, а згодом...
Кому доводилося обробляти замок деталі 

622f^a допомогою фрези із шпндкоріжучої 
С' -BA ой знає, що цс за петрушка. Щопай- 
білі „Ф даси за зміну 80 штук. І причиною то
му ота фреза, пку раз-по-рлз доводиться за
точувати. яка ламається, ніби попа з пласти
ліну виліплена... Як не старайся Валеній бо
дай норму виконати — нічого не пііхо;>ііло.

А тут ще й екзамені» наблмжаліісп. не-
охочс книжку. розіорнув. знову іакрна і ки
нув на стіл. Почекай, почекай, а якщо... 1 
Ремньов став уважно переглядати сторінки, 
на деяких спинявся надовго. «Застосування 
твердосплавних пластинок дозволяє збільши
ти швидкість різання», — читає. А чн не спро- 
бугА

/Дутого дня Валерій попросив у майстра 
потрібну йому фрезу. Поставив верстат на 
підвищені оберти І дещо збільшив подачу.

То було 5 років тому, 
коли наш фотокореспон
дент Б. Ковпак сфотогра
фував заповзятих 5-клас- 
ників Кіровоградської се
редньої школи № 4. Тоді 
вони знали одне: вчити 
історію, арифметику та 
ганяти футбольного м’яча. 
І, певно, ніхто 
замислювався,

дуже 
куди

П'ЯТЬ РОКІВ 
І СЬОГОДНІ 
ведуть їх путі-дороги... А 
сьогодні стрілися МИ з 
цим класом знову. Змуж
нілі, повні < 
десятикласники і 
отримали атестати 
лості, щойно 
думками: хто

сил і енергії 
щойно 

< зрі- 
обмінялися 
куди поїде

ТОМУ

навчатися, хто піде у за
водський цех. Мине що 
п’ять років, і перед нами 
постануть молоді інжене
ри, швеї, пілоти... Юність 
прийме естафету батьків, 
юність понесе ї? 
омріяних горизонтів

У ДІЧ, КОЛИ радянські прикордонники піл дрг.ііі» і бойових побр.ігпміп і грон.
__ JcnnTKVBa.’TH 50-pfmrsT е-ляймб'Кі ге іі(л ппго братт, вї.-і ftoro звруЛЛмн А'ягЬ- 

рнни Павлівни, яка зараз мешкає в 
Москві. Кожного дня начальник заста
ви, даючи воїнам завдання по охороні 
кордону, нагад^кпро тих, хто до остан
нього подиху боронив рідну землю від 
ворога. Черговий наряд, заступаючи ні 
пост, знає, що тут стояли на смерть ї: 
батьки і старші брати.

50-річчя 
роїчного шляху, делегація комсомолу 
Кіровоградшнни побувала в гостях \ 
кримських прикордонників. \\и приїхали 
до мужніх людей у зелених кашкетах,

КОМСОМОЛЬЦІ ОБЛАСТІ 
ШЕФИ КРИМСЬКИХ 
ПРИкОРПОННИКІП



І
і ак є,

Так завжди буде — 
На шляху
В комуністичний світ!

І ■' аіннігиґ.’
.-/»<• піііі.

і. і ми Ж-----

Гіги л і

ІШОКЛ,’

Хяи порожа хвнша 
Всюди свище •— 
їй не пбитн 
Нашої зорі.

1 • ■
А\- ІМС»Н Ь. «ІНМІСІ.КОГО. Л •- 
мілуи.чі.п білкш.тмт: «ГІо-
Гх.’»і> ?(чптрд V Гагрі». .по 
слііаторію. Тісіо путівкою 
ІІпго райком Профспілки 
преміював. Це добре, яле як 
бути без головного музикан
та?».

М. С1ВЛК, 
працівник районної га
зети.

ВСІ МИ—У „КРУГОЗОРІ“
Иду полем. Під ногами пружинить розпушена культиваторами земля. Соняш

ники, хоч і розморені спекою, піднімають голівки і хитають ними, мов стверд
жуючи: «Ти правильний вибір зробив, Славо».

Та ні, попе сьогодні звичайне, як завжди. І воно не може зрозуміти мою ра
дість. То мені тільки здається. А от ланкова Таня Покусова, забачивши мене, 
дійсно радо махає рукою і щось гукає. Слів ще не чути, та я й так вловлюю 
їх зміст. Коли підійшов, вона поздоровила зі вступом у партію. В голосі — щира 
радість і трохи заздрості. Видно, в думці дівчина бачить себе теж членом партії. 
І напевне буде. Згодом, звичайно, бо її ще тільки торік до комсомолу прийняли. 
Я кажу, напевне, бо Таня багато працює над собою. Я на це звернув увагу ще 
під час навчального року в комсомольській політосвіті. Вона була одною з най- 
ретельніших слухачок гуртка «Кругозір». І не просто слухала, а й акуратно вела 
конспекти, старанно дома готувалася до занять.

До речі, в цьому гуртку підвищували свій рівень близько тридцяти юнаків і 
дівчат. Навіть механізатор Микола Осипцов, колгоспниця Надя Карповська, які 
заочно навчаються в технікумі і які могли не ходити на заняття гуртка, й ті при
ходили — заняття нам допомагають краще підготуватися до екзаменаційної се
сії.

Це радує. Але чим більше я аналізую зроблене, тим більше зупиняюся на 
недопіках. Як правило, заняття проходили у формі бесід, і тільки раз, коли об
говорювали тему про дружбу, товаришування, розгорівся диспут. І от тепер все 
дошукуюся, як частіше запалити диспут.

Цікаво пройшов у нас Ленінський урок, який підсумував зроблене за рік. 
Спочатку ми прослухали грампластинки із записом промови Ілліча в пам’ять 
Я. М. Свердлова, виступ перед частинами Червоної Армії, ознайомилися із запи
саними на плівку спогадами про вождя Н. К. Крупської і Г. І. Петровського. По
тім слухачі Люба Кравченко, Клава Варєха та інші розповіли про революційний 
і життєвий шлях В. І. Леніна та про те, як ми, молоді, виконуємо його заповіти. 
І все ж я не повністю задоволений цим уроком, бо ми, готуючись до нього, 
мало уваги приділили вивченню творів В. І. Леніна. В наступному навчальному 
році це врахуємо.

Нещодазно у нас відбулися загальноколгоспні комсомольські збори, одно
голосно вирішили організувати гурток «Наш Ленінський комсомол». Відразу ж до 
нього записалося 17 бажаючих.

Йду полем. Тихенько наспівую пісню. У мене чудовий настрій, радісний день: 
я — член партії. Готуючись до проведення занять, турбуючись про ріст слухачів, 
і сам я ріс разом з ними. І от я вже член партії. Готується до вступу комсорг 
Надя Карповська та інші комсомольці.

с. полем, 
пропагандист гуртка «Кругозір» комсомольської організації колгоспу 
«Шлях Леніна» Маловнсчівського району.

— піду IIл «Червону Э»рку*.
Може г». псг-гаки полум.іл? >1x1 зипод зли 

.■К.ЧІІ ПСІНГПГНІ. л ОТ диплом...
МЛМО. ТИ П НПС ОДІІ.’І. мамо. Сестрички 

пчигі.ся. то мені, мабуть» треба працювати, л 
до інституту ще петитну.

На іпполі Валерій Рсмньопа стріли пркяз- 
„о. Старший майстер Григорій Юхимович По
номаренко показав цех, у якому мав працю
вати вчорашній випускник, підвів до верста
та.

— Знайомся. Ремньов: це — один з кращих 
фрезерувальників заводу Михайло Головін. 
Він навчить тебе не тільки обробляти деталі, 
а і як на білому світі жити.

Спершу навіть якось дивно було, що, вер
нувши після зміни додому, не треба готувати 
уроки — відпочивай, шоб завтра з новими си
лами переступити заводський поріг. Михайло 
вже через кілька днів похвалився майстерові;

— Беручкого хлопця дали, будуть з нього 
люди.

І вчив Ремньова. Передавав йому все. що 
набув у ремісничому училищі, що засвоїв за 
верстатом.

— Не поспішай, Валерко... Спершу закріп
люй деталь, потім обточуй ось так... Та оку
ляри одягни, бо стружкою очі повипікає!
А ДЕРЖАНО першу зарплату, куплено мамі і 
и сестричці подарунки, на руках замість 
чорнильних слідів з’явилися мозолі. Поволі 
вони сходили, долоні шкарубли, пахли чимось 
незвичним і рідним Через кілька місяців Ва- 
лерці дали зубофрезерувальннй верстат. Мов
ляв, давай, браток, натискуй, тепер ти коман
дуєш ось цією великою купою заліза! І та 
купа мала стати точними деталями, без яких 
жодна сівалка не може вийти із заводських 
воріт. «Значить, я чогось-то вартий, коли ме
не поставили на таку відповідальну опера
цію», — не раз думав Валерій.

Здавалося, одноманітності робітничих буд
нів не буде кіния-краю. Правда, ця однома
нітність не була сірою, навпаки, вона жила 
молодим духом неху постійними тривогами 
за виконання плану, прогулянками за місто, 
суперечками...

Якось зайшов Валерій до свого друга Мер
кулова — теж Валерки.

Ртмпі.оп стоп укажи» пепсглидпти .
І... ЦСПкИЧ спипяпся колошо. «Зяєте уппккіі 
тпердосплаппкх пластинок »«»поля. збільши
ти і’гчі.'»»<•<■-гі. ріломнп», читай. Л чн не спро
бу!

.’■■РТоіо дня Валерій попросив у майстра 
потрібну йому фрезу. Поставив верстат на 
підвищені оберти і дещо збільшив подачу. 
Боявся, що не витримає твердосплавна плас
тинка. Ллє вона була невпізнанною порівня
но зі своєю попередницею, і результат: вже в 
перший день Валерій обробив не 80 деталей, 
як не було завжди, а цілих сто! Через кілька 
днів — 160. Л згодом двісті деталей стало ви
ходити .з-під його зубофрезерного.

ВІДТОДІ верстат і книга стали єдиним ці
лим для студента-заочника Валерія Рем

ньова, відтоді став юнак частіше гомоніти з 
майстрами токарної справи, з інженерами. І 
не тільки червонозорівцямн. Якось зустріли 
його на агрегатному. Він якраз розмовляв з 
механіком цеху Миколою Гордійовичем Лео
новим. Правда, ия бесіда складалася із ці
лої черги запитань молодого робітника:

— Як раціональніше розробити технологіч
ний пронес обробки деталей? Як найефектив
ніше вибрати обладнання для цеху? Розка
жіть про допуски...

Мро»іОГрп:іПЧ’їіИ пппуг.;і.ч.і .
кримських іірикпрдонпнкіп. приїхали
ао муяиіь ліс» аси у зелених кашкетах»

КОМСОМОЛЬЦІ ОБЛАСТІ
ШЕФИ КРИМСЬКИХ
ПРИКОРДОННИКІВ

НА ЗАСТАВІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)
Проект був опублікований у пресі 

для широкого обговорення, повідомив 
доповідач. Тисячі одержаних Комісіями 
листів свідчать про величезний інтерес 
до нього, про цілковите схвалення його 
головних приннипіальннх положень. За
конопроект був дороблений комісіями з 
урахуванням надісланих пропозицій і 
зауважень радянських громадян і тепер 
виноситься на обговорення Верховної 
Ради Союзу.

27 червня р Москві продовжувала ро
боту четверта сесія Верховної Ради 
СРСР. Після заключного слова голови 
Комісії законодавчих передбачень Ради 
Союзу М. С. Соломенцева депутати од
ноголосно прийняли Закон про затверд-

ження основ законодавства Союзу РСР 
і союзних республік про шлюб та сім’ю.

Слідом за цим сесія приступила до 
розгляду питання про міжнародне ста
новите і зовнішню політику Радянсько
го Союзу.

З доповіддю виступив міністр закор
донних справ СРСР А. А. Громико.

Потім відбулось обговорення питання.
Верховна Рада СРСР одноголосно 

прийняла постанову на доповідь А. А. 
Громико. В постанові повністю схвалю
ється зовнішня політика і практичні дії 
уряду СРСР у галузі міжнародних від
носин.

На цьому четверта сесія Верховної 
Ради СРСР сьомого скликання закінчи
ла роботу.

(ТАРС).

Майбутній інженер прагнув знати. І не тіль
ки те. що рекомендувалося інститутською 
програмою! В цьому глибоко переконана дер
жавна екзаменаційна комісія, в цьому пере
коналися мч, коли, прогулюючись .» Валеріем 
у парку після захисту дипломної роботи, до 
нього підійшла дівчина. Вона звернулася до 
хлопця, як до давнього знайомого:

— Допоможи розібратися, — і подала крес-
лення.

І Валерій став пояснювати.
Дівчина швидко все зрозуміла, пішла своєю 

дорогою.
— Подруга? — запитуємо.
— Шо ви? Я навіть не знаю її імені...
1 тоді мені »одумалося: ось він, наш моло

дий робітничий клас!
В. ЮР’ЄВ.

щоб встановити шефський зв'язок з 
комсомольськими органі націями застав. 
Посланці нашої області були гостями у 
вартових кордону, які мають славні бо
йові традиції.

Та найбільшою гордістю для нас було 
відвідання застави, де перед війною на
чальником був наш земляк з Доброве- 
личківшини О. Тсрлецький. Лїи були 
присутні на відкритті пам'ятника пашо- 

І му землякові. В серцях кримчан живе 
світла пам'ять про О. Терленького. Це 
він разом з бійцями мужньо захищав 
рідну землю від фашистів, а потім 
командував партизанським загоном. Од. 
ного разу, виконуючи завдання коман
дування, він підірвався на міні, його, 
тяжко пораненого, захопили гітлерівці в 
полон. Відважний прикордонник стійко 
переніс всі тортури і загинув як герой.

У спогадах однополчан, в бойових ді
лах застави живе наш земляк. В кутку 
бойової слави частини є багато листів

ВИ. Д&ЇОЧМ МІНЛ.ПШЯ но охороні 1
■ кордону. її.;Г.: про ТИХ, ХТО ПО ОСТИН- 1

НЬОГО ПО інху ОЛТ'ОП'..!-, ргг.Г,’ И-.М.ІЮ г.і І 1 
порога. Черговий наряд, заступаючи на 1 
пост, знає, ідо г.т стояли на смерть їх 
батьки і старші брати.

Вдень ювілею прикордонних військ бу
ли поздоровлення, подарунки. Член де
легації секретар комсомольської органі
зації колгоспу імені В. І. Леніна (с. Про- 
топопівка) з Олександрійського району і 
Валя Семенова подарувала прикордон
никам від трудівників артілі баян. На- І 
шнм землякам, молодим воїнам В. Чуб- £ 
рю, В. Бакуменку було вручено грамоти і 
Кіровоградського обкому ЛКСМУ за ви- ‘ 
сокі показники в бойовій і політичній 
ПІДГОТОВЦІ. і

Тепер молоді степівчани будуть об.мі- , 
нюватись з воїнами листами, досвідом 
роботи, делегаціями. Піонерські дру- І 
жини і загони шкіл області вступили в В 
боротьбу за присвоєння їм імені О.тек- І 
сандра Терленького. Комсомольці Доб- І 
ровеличківського району проводять ро- І 
боту по спорудженню пам’ятника своє- І 
му землякові. Кожного року за ко.мсо- І 
мольськими путівками служити на одну І 
із застав у Криму будуть направлятись І 
юні Кіровограді.

О. КАСЬЯНЕНКО, І
завідуючий відділом спор- І
тивної і оборонно-масової 
роботи обкому ЛКСМУ.

м. Кіровоград.

КВІТКА КІМА—АЯТАНГА

В ЗАБ1П.
З гравюри молодого бурятського художника 
Георгія Москальова.

ДЕ БАЙКАЛ, 
А ДЕ УЛЬГУРДА...

Про Байкал сказано нині нема
ло. Перш за все — на його за
хист, на захист первозданної при
роди басейну. І все частіше з'яв
ляються в пресі розповіді про 
його красу. До раніше вживаних 
епітетів — «холодний», «грізний», 
«глибокий» — додаються тепер
захоплення: «чудове озеро», «не
повторні береги», «неповторний 
Байкал»...

Так. Байкал справді неповторний 
своєю величчю, могутністю, чисто
тою. І правильно, що пропонують 
збудувати тут видимим-невидимо 
турбаз, курортів, будинків відпо
чинку. І правильно кажуть, що, 
коли побував на Байкалі раз, то 
но зможеш до кінця свого жит-
тя не подивитися ще на нього.

Тому мені було б не дивно, ко
ли б Кім Циденов жив десь у 
Листванці чи Усть-Баргузині, Го- 
рячинську чи Кабанську і не нава
жувався проміняти манливі бай
кальські береги на тихий кабінет 
у Міністерстві освіти Бурятської 
АРСР, куди його не раз запрошу
вали. Кіма не відразу розкусиш, 
романтичне начало приховане в 
ньому постійною посмішкою, яка 
не сходить з уст ніколи, без якої 
і уявити Кіма не можна. Та якщо 
пішов Кім на відвертість, то дізна
єшся, що озеро для нього свя
щенне як і оці сопки, що тануть 
десь у ясній голубіні, але ж Бай
кал від його рідної Ульгурди — 
невеликого бурятського степового 
села — за тридев'ять земель. Від

Мую і два тижні вже вибратись 
не може. Далеко, і холод там, а 
ви — в пальтишку...

Кого б із журналістів не заціка
вив Кім Циденов? Якщо їхати —

Усть-Баргузіна до Улан-Уде, на
приклад, — десь близько 250 кі
лометрів, та від Улан-Уде до Сос- 
ново-Озерська — центра Єрав- 
нинського району — 318, та до 
самої Ульгурди ще сто...

В Бурятському обкомі комсо
молу довго ламали голову над
кандидатурою для гарного нари
су. Для «Комсомольской правды» 
я хотів написати про цікаву особу 
— молодого бурятського вчителя. 
Назвали кілька прізвищ. На одній 
з кандидатур вже й зупинилися— 
Сергієві Гомбоєві, викладачеві 
Загустайської середньої школи 
Селенгінського району, стали 
уточнювати маршрут, аж потім 
секретар обкому Галина Журав- 
льова з жалем у голосі повідоми
ла:

— Є в нас учитель. Кілька книг 
своїх написав.

— З педагогіки?
— Ні, художні твори... Його 

кілька разів Соном Гомбоєвич Ду- 
гаров, міністр освіти, запрошував 
на роботу в Міністерство, але він 
не хоче кидати своєї Ульгурди. Це 
його рідне село. Вчився там. По
тім закінчив наш Улан-Уденський 
подій, працював у Сосново-Озер- 
ську в редакції районної газети, 
а потім знову повернувся в Уль- 
гурду... Делегат п’ятнадцятого 
з'їзду ВЛКСЛА.

— Хто ж це?
— Кім Циденов. Але ви до 

нього не доберетесь. У вас часу 
немає, а це далечінь така. Та ще 
як негода кине... Он кореспондент 
«Молодежи Бурятии» поїхав на

то треба негайно. Але ж увечері 
в Бурятському національному те
атрі опери та балету зустріч з 
геологами. І знову ж таки — який 
журналіст промине зустріч з 
хлопцями, що тільки прийшли з 
пошуку і розкажуть про місця, де 
вперше ступила нога людини. За
лишається завтрашній день, але 
завтра о шостій вечора збори мо
лодих електромонтажників, до ко
го я їхав спеціально за листом до 
«Комсомольской правды». Зали
шається завтра один день. До 
шостої вечора. Пізніше я шкоду
вав і нині шкодую, що лише кіль
ка годин побував у далекій степо
вій Ульгурді...

Коли рано-вранці наступного 
дня я зійшов з літака, мене ніби 
в кліщі взяло: морозець градусів 
п’ятнадцять; це тоді, коли в Улан- 
Уде плюсова температура, а на 
Україні в той час ще й листя з 
дерев не опало. І я б задубів, ко
ли б тут же не під’їхав своїм «га
зиком» єравнинський комсомоль
ський секретар.

—У нас погодка міцна,—смієть
ся Володя.—Край вічних мерзлот. 
Земля відтає, сіють на ній, родить 
вона, а десь за метр-півтора вглиб 
— мерзлота.

Може, Володимир, перебільшив, 
щоб розпалити мою цікавість до 
його батьківщини, але мені дове
лося відчути суворість краю, який 
ні на що не хоче поміняти моло
дий бурятський вчитель з Ульгур
ди Кім Циденов.

В. ПОГРІБНИЙ.
Улан-Уде — Кіровоград.
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О А БЕРЕЗІ двоє: старий 
’ 1 Прокіп і я. Вечоріє. Роз
плавлене сонце зморено 
котиться на спочинок. Тіні 
витягуються і тонуть у 
дзеркальній безодні води. 
Вітерець нашіптує Інгулові 
щось знайоме і дивне. 
Срібна хвилька підбігає до 
берега і припадає до нього 

'теплими грудьми.
Закрию очі, і здається,

озерця ось такого неба. 
Пораненим захопили нім
ці. Партизаном був .

їм я його, запитуєш? Но 
знаю. Ніхто не знає.

Довго допитували, 
крутили, гарячим 
пекли. Мовчить...
чи з металу вилитий? Ні, не 
німий. Заговорив. Сам — 
рана жива, пекуча і гаряча, 
триматись на ногах не мо-

Руки 
залізом 

Чи німий,

що я знову той же босоно
гий хлопчина, ЯКИЙ КОЛИСЬ 
обходив тут кожну стежину. 
Відкрию — Інгул, на друго
му березі — скеля і дуб- 
велет на ній під золотисто- 
червоним сонячним дощем 
стоїть, немов вартовий.

Як виріс він тзм, самот
ній?

Запитую Прокопа. Старий 
міцно затягнувся 
кою, довго дивився 
соку скелю, немов пірнув
ши в глибокий сон. 
тім, зітхнувши, почав:

«Це було під час війни. 
Буяла весна, зеленіли, тра
ви, духмяніли квіти, тягни
ся до сонця хліба, співали 
пташки, і небо було бла- 
китним-блакитним, як очі 
того юнака. Ех, що я гово
рю. Адже ти не знав його 
і не бачив: стрункий, моло
дий, гарний, а волосся — 
жито спіле колосками 
лоба спадає, а під ним

цигар- 
на ви*

А по-

же, і лише очі блакитними 
блискавицями 
б’ють. А голос металом па
дає на голови мучителів, 
сп’янілих від крові.

— Катуйте, ріжте, 
літь. Нічого не скажу, 
шаленієте, бо бачите заги
бель свою. Але правду ні
коли, нікому не здолати. 
Ми переможемо, ми!

Вітер затих, слухаючи мо
ву ту. Сонце пробилось 
крізь грати і зайчиком при
пало до скривавленого чо
ла.

Піднявся з-за столу в 
мундирі чорний кат. Оло
в’яні очі холодно пройшли
ся по жертві. Псами зго
лоднілими вишкірилися сі
ро-зелені мундири.

— Бачиш молоденького 
дубка? Посади його он на 
тій скелі... корінням вгору. 
Прийметься, зазеленіє — 
перемога ваша. Живи тоді. 
А ні...

Посміхнувся юнак крива
вою раною губ:

— Згоден.
Подивилися фашисти один 

на одного. Засміялися. На 
що надіється? Чудес не бу
ває. А ми хоч нудьгу розві
ємо.

палять і

па* 
Ви

Викопали деревце. Ідуть 
вулицею. Вона мертва, а у 
вікнах — очі, очі, очі... Гнів
ні, смутком оповиті... Вийш
ли на берег скелястий. По
ставив юнак деревце в трі
щинку, гілочками вниз, 
жменькою землі присипав. 
Став поруч, широко роз
ставивши босі ноги, і поди
вився на ворогів. В очах йо
го тільки гнів і зневага. Сто
їть. Смерті чекає. А навко
ло — життя. Степ, рідний і 
близький, котить хвилі зе
лені, і полин, гіркий до 
сліз, приємно так пахне. І 
сокіл кличе до себе, у не
бо, у вічність.

Непорушні статуї фашис
тів. Лише той, в мундирі 
чорному, зробив крок упе
ред. Засміявся:

— Бачиш? Ось вона, 
правда твоя!

Підвів руку фашист, 
блимнуло чорне око пісто
лета, вдарив постріл 
захиталося небо в 
М’яко опустилося 
землю-матір.
червоними 
потекла 
лосся, 
стояло 
щоб віддати йому частину 
життя, яке так 
юнак той.

І раптом... 
кров’ю дерево 
ти, викидати 
охопив фашистів, 
лись до дубка, щоб злама
ти, знищити. Потяглися до 
молодих гілочок руки кри
ваві — і вдарив грім, захи
талася земля, безперервно 
за?лиготіли стріли 
вок.

А наступного дня 
увійшли наші»...

Ось і вся історія.
сонце 
червоними

з-під 
потекла 
молоде

очах, 
тіло на 

Кров гаряча 
струмочками 

спілого ко- 
туди, де 
деревце,

любив він,

Окроплене 
почало рос- 

листя. Жах 
Кину-

дуб. Щовечора 
бризкує його 
краплями...

блиска-

в село

Росте 
об-

ЗУБЕНКО.
м. Кіровоград.

П.

зшагаїаь
СПОРТИВНА

ГІМНАСТИКА

ВЕСЛУВАННЯ

ФУТБОЛ

ФЕХТУВАННЯ

С ПОРТ

Слабких суперників немає. 
Цю ісгнну треба завжди 
пам’ятати футболістам кіро
воградської «Зірки». Саме 
через недооцінку сил аут
сайдері:! бони торік втрати
ли чимало очок. З провід- 
ними командами грали в 
повну силу й добивалися за
служеної перемоги, а з ін
шими нерідко ділили по оч
ку або навіть програвали.

Б цьому році кіровоградці 
наче позбавилися цієї шкід
ливої тенденції. Але гра з 
ярославським «Шинником», 
яка відбулася позавчора в 
Кіровограді, примушує за
мислитися. чи не стався у 
«Зірки» рецидив. У першо
му таймі перевага булл пов
ністю па боці гостей. 1 гос
подарям поля треба дякува
ти, що ярославці забили 
тільки один гол.

Не. очевидно, примусило 
«Зірку» відмовитися від зне
важливого ставлення до су
перника. Після перерви на
ші земляки заграли зовсім 
інакше. Вони зрівняли ра
хунок. Це зробив Микола 
Корольов. Але більшого зро
бити по змогли, бо футбо
лісти «Шинника» стійко за
хищалися.

Дублюючі склади напере
додні зіграли з рахунком 
1:0 па користь «Зірки». Гол 
забив Іван Анішснко.

Черговий тур — І липня. 
Кіровоградці прийматимуть 
гравців іваповського «Тек
стильника».

Про результати решти 
матчів і турнірне станови
ще команд ми повідомимо в 
наступному номері газети.

НЕ ВІРИТЬ

СФОТОГРАФУВАВ

КОМУ що

сз

«МОЛОДОП КОММУНАР» 
оргап Кировоїрадского 

обкома ЛКСМУ 
г, Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату—2-45-35, від
ділів — 2-45-36.

пі. (Болгарія)., 
кн факти». (АІ).

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

Е ОДИЯ ЛЯПАС
КОРПУСОВІ МИРУ“

Розкажн. моя дитино, 
Чи ВИСОКІ В МІСТІ ЦІНИ? 
— Невисокі, — каже Маня, — 
Лиш копійок тридцять дай, 
І тоді на танцмайдані 
Хоч до півночі кружляй.

СИЛА КОХАННЯ
Одним коханням, — каже Віра 

На світі ти не проживеш. 
Потрібні одяг, хліб, квартира 
І працювати треба теж. 
— Неправда, — Вірі каже Вітя, 
Мене кохає так рідня,

Що я за тридцять літ на світі 
Не працював іше ні дня

— Ось я тата твого Сіріну, — 
Каже вчителька до Вапі, — 
Розповім про дисципліну
Про твою і про навчання.
— Не повірить гато вам! — 
Каже Ванн щиро, —
Він казав, що всім жінкам 
Вже давно не вірить.

Б. ЧАМЛАИ.
с. Лісне 
Кіровоградського району.

— Стані, так. Ні, отак. Посміхнись. 
Увага! Раз — і готово!
— Тепер сідай тут. Не ворушись! Ди

вись на мою руку. Готово. — Вилізь на 
дерево. Та не бійся Оце вид, оце краса. 
Спокійно... Ти вільний.

— Коли ж фото?..
— Я ж бе» плівки... тренувався...

М. ЖИТНІЙ.
с. Коипаиіїока

Б К 00420. Індекс 01197.

70 добровольців з американсько
го «Корпусу миру» приїхали в Ле
сото напередодні Нового року. Во
нн повинні були працювати в цій 
високогірній африканській країні, 
розташованій на ЗО паралелі пів
денної широти, рівно два роки. А 
вже о кінці травня з Вашінггона 
надійшло розпорядження про від
кликання ь Лесото декількох аме
риканських негрів, які були введе
ні до складу «Корпусу миру» з мс
тою надати йому потрібного для 
роботи в африканських країнах 
колориту. Які ж причини цього рі
шення?

Американський «Корпус миру» 
бере до себе негрів неохоче. Йдучи 
за расистськими постулатами керів
ники «Корпусу» твердять, що не
гритянські юнаки І дівчаїа, мов
ляв, не володіють необхідними для 
цього даними і здібностями. На
справді 
миру» 
ньому негрів не стала 
обговорення становища 
ського 
Штатах.

даними і здібностями.
ж керівництво «Корпусу 

боїться, щоб присутність у 
причиною 
негритян- 

населення в Сполучених 
Саме так і відбулось

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, ЗО червня. Перша про

грама. 9.00 — Ранкова гімнастика 
для дітей. (М). 9.15 — Для школя
рів. «Будильник». (М). 9.45 — Тс» 
ленопипи. (М). 10.00 — «Батько і 
син». Кінонерис. (Львів). 10.39 — 
Інтербачення. «Королі Волги». 
(Волгоград). 11.00 — Для гопац- 
ціва «Свято знань». Фінал Олім
піади 1907—1908 років. (М). 12.30 —

відділенні «Корпусу миру» в Лесо
то.

Попрацювавши п’ять місяців в 
цій африканській країні, один з 
негрів — Гарольд Кеннет Браун — 
виступив проти прикрашання ста
новища негрів у США А це, як ві
домо, — одно із завдань пропаган
дистської роботи «Корпусу». «В 
Америці вважається злочином на
родитися негром, і негрів гам при
гнічують так само, як африканців 
у расистській Південній Африці»,— 
заявив Браун. Що ж до білих аме
риканців, які живуть у Лесото, то 
ці лицеміри, за словами Брауна, 
проповідують демократію, а на
справді виступають як противники 
демократії. З Іншого боку, афри
канці, що знаходяться п США, під
лягають такій же огидній дискри
мінації, як і американські негри. 
В зв’язку з цим глави африкан
ських держав заявили декілька ро
ків назад офіціальний протест 
Сполученим Штатам. Проте мало 
що змінилося з того часу.

Особлив? обурення керівників 
«Корпусу миру», а потім І погрози

Для школярів «Роби з памп, роби 
як ми, роби краще нас». (ПДР). 
13.10 — Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (Каліпіиград), 13.35 — 
«Прогрес». Інтервізійний журнал. 
(К) 14,00 — «Камертон доброго на
строю». (Львів). 14.45 — «Музичний 
кіоск». (М). 15.15 — «Телевізійний 
атлас народів СРСР. Україна». 
15.00 — КІіюпрограма. (К). 16.30 — 
До 50-річчя КП України. «Літера
турна вітальня» (К). 17.30 —
«Щасливої дороги». Бал випускни
ків, присвячений зак’иченпю шко
ли. (М). 18.30 — Всесоюзний теле
візійний -мітинг радянської молоді, 
присвячений 9 Всесвітньому фес
тивалю .молоді і студентів В Софії. 
(М) 19.55 — Художній фільм. (К).
21.30 — «Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). 22.00 — «Золотий 
Орфей». Конкурс пісні. (Болгарія). 
23.00 — Тільки факти. (М).

па адресу Брауна викликала його 
пропозиція послати із Лесото афри
канський «Корпус миру» в Амери
ку, щоб сприяти там вирішенню 
негритянської проблеми. Лесото, як 
сказав Браун, не потребує допомо
ги американського «Корпусу ми
ру». Брауна підтримали Інші нег
ри з «Корпусу».

Не тільки керівництво амери
канського «Корпусу миру», але й 
преса та радіо сусідньої з Лесото 
Південно-Африканської Республіки, 
де расова дискримінація піднята 
до рангу державної політики, 
ополчились па сміливця, який 
ризикнув критикувати політику Ва- 
шінгтона. Як І слід, було чекати, 
американські і південноафрикан
ські расисти швидко знайшли спі
льну мову і виступили єдиним 
фронтом. На початку червня Га
рольд Браун залніфів територію 
Лесото.

Він виїхав не однії) Разом з ним 
виїхало ще п’ятеро негритянських 
юнаків, що служили в «Корпусі». 
Вони прийняли рішення повернути
ся п Сполучені Штати, щоб разом 
з Іншими американськими неграми 
боротися за звільнення пригнічено
го народу.

Американський «Корпус миру», 
який працює в 19 африканських 
країнах, давно зарекомендував се
бе як «корпус дипломованих шпи
гунів». З цієї та Інших причин ли
ше за останні місяці «корпусменіз» 
попросили забратися з Гвінеї, Ма- 
врітаніїї, Габона. Тепер «Корпус 
миру» одержав ляпаса і від сво
їх колишніх рекрутів у Лесото.

В. КУЗНЕЦОВ.

ф ПОКАЗУЄ МИКрЛАЇВ

НЕДІЛЯ, ЗО червня! 9.00 — Гім
настика для дітей, (М). 9.15 — «Бу
дильник». (М). 9.45 і— Телевізійні 
новини. (М). 10.10 — «Батько і
син». Кінопарис. (М)1 10.30 — «Ко
ролі Волги» (Волгоград). 11.00 — 
Для юнацтва. «Свято 
12.20 — Художній фЬ 
14.00 — «Камертон 
строю». (Львів). 14.45 
кіоск». (М) 15.15 -
атлас народів СРСЛ
(К). 16.15 — Телеиізуйннй журнал 
для молоді «Ровесник». 17.45 — 
«Щасливої дороги».
никіп московських ш
— В ефірі «Молодіє
— Художній фільь
21.30 — «Сім днів» 
програма ' (М). 22.(0
Орфей». Міжнародні

знань». (М). 
ьм для дігеі).
доброго на- 
— «Музичний 
Телевізійний 

(Україна).

17.45 — 
Бал випуск

ів. (М). 18.30 
•ь». (М). 19.53 

«Жовтень». 
Міжнародна 
— «Золотий 

її конкурс піс- 
23.30 - «Тілі.-

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вуя. Глінки, 2,

Три дні в спортзалі 
гатного заводу проходила 
першість педагогічних вузів 
республіки із спортивної 
гімнастики, в якій взяли 
участь команди Харківсько
го, Одеського, Вінницького, 
Кам’янець-Подільсь кого, 
Черкаського, Кримського, 
Миколаївського та Кірово
градського інститутів. Наші 
землячки, студентки фа
культету фізвиховання, впе
внено провели змагання і 
зайняли перше місце, випе
редивши найближчих супер
ниць па 10 балів. Майстер 
спорту Світлана Боброва бу
ла першою в багатоборстві, 
а її подруга по команді 
Наташа Ярова зайняла дру
ге місце.

Тренує гімнасток М. Гас- 
ман.

Чоловіча команда педін
ституту зайняла четверте 
місце.

У Харкові зараз прохо
дять поєдинки V республі
канської спартакіади 
риства «Спартак» з 
вання на байдарках 
ное. В складі збірної 
ті, яка бере участь

това- 
всслу- 
і ка- 
облас- 

......... .. ...... ... У цих 
змаганнях, — майстер спор
ту М. Новиков, майстер 
спорту М. Кукуруза, канди
дат у майстри спорту О. Ба
ранов, В. Марченко та пер
шорозрядник В. Конфеде
рат.

Це вже третій вид спорту, 
з якого спартаківці області 
виступили на змаганнях, що 
входять до заліку V спар
такіади, присвяченої 50-річ- 
чю комсомолу. Місця, які 
посіли наші земляки в рес
публіці, непогані — третє 
Із стендової стрільби І дру
ге з велоспорту.

А на початку липня во- 
лейболістн-спартаківці візь
муть участь у напівфіналі, 
який відбудеться в Умані.

Через три дні закінчаться 
змагання в зонах на пер
шість облрадн ДСТ «Спар
так» з футбола. Поки що в 
першій зоні лідирує коман
да Кіровоградського м’ясо
комбінату. в другій — фут
болісти Олександрійського 
автопідприемства 20011, у 
третій — Новоукраїнського 
автопідприемства № 10041.

Фінал відбудеться в Кіро
вограді з 9 по 14 липня, в 
ньому візьмуть участь п’ять 
команд.

Республіканська рада Со
юзу спортивних товариств 1 
організацій проводить від- 
бірковий турнір найсильні- 
шнх фехтувальників серед 
юнаків. Переможні турніру 
візьмуть участь у всесоюз
них змаганнях. До складу 
збірної юнацької команди 
України включено І нашого 
земляка, учня Кіровоград
ської СШ № 3 шпажиста 
В. Олексієїіка.
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