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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ . КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ

На міжнародній Нараді

ГО ОБКОМУ АКСМУ

ЗАЯВА

комуністичних і робітничих партій
13 червня міжнародна Нарада ко

муністичних і робітничих партій про
довжувала свою роботу. Обговорю
валися питання, які стоять на по
рядку денному.

На ранковому засіданні, яке про
ходило під головуванням члена ІІо- 
літбюро, секретаря ЦК Французької 
комуністичної партії гов. Ж. Аіарше, 
виступили: Голова Комуністичної
партії Люксембургу тов. Д. Урбані, 
Перший секретар ЦК Монгольської 
народно-революційної партії 
10. Цеденбал, глава делегації 
рійськнх марксистів-ленінців
Т. Отсгбей, Генеральний секретар 
ЦК Комуністичної партії Ізраїлю 
тов. М. Вільнер, Генеральний секре
тар Партії визволення і соціалізму 
(Марокко) гов. Алі Ята.

тов.
ІІіге-
тов.

На вечірньому засіданні головував 
Перший секретар ЦК Комуніс
тичної партії Болівії тов. X. Колле. 
На засіданні виступили: керівник де
легації однієї з братніх партій, які 
працюють в умовах підпілля, Перший 
секретар ЦК Мексіканської комуніс
тичної партії тов. А. Мартінес Вер
дуго, Перший секретар ЦК Комуніс
тичної партії Греції тов, К. Коліяп- 
ніс.

14 червня в Москві продовжувала 
свою роботу міжнародна Нарада ко
муністичних і робітничих партій.

На ранковому засіданні, яке прохо
дило під головуванням тов. В. Пессі, 
члена Политбюро ЦК Комуністичної 
партії Фінляндії, Нарада прийняла 
звернення до індонезійських комуніс
тів.

У ході обговорення питань, 
стоять на порядку денному Наради, 
на засіданні виступили: глава делега
ції Нікараіуанської соціалістичної 
партії тов. Р. Саитос, Генеральний 
секретар ЦК Сірійської комуністичної 
партії гов. X. Багдаш, Генеральний 
секретар Реюньйонської комуністичної 
партії тов. П. Вержес, Перший секре
тар ЦК Народної партії Ірану тов. 
Р. Радмансш, глава делегації Доміні
канської комуністичної партії тов. 
М. Санчес.

На вечірньому засіданні головував 
Генеральний секретар ЦК Бразиль
ської комуністичної партії тов. Л. К. 
Престес. На засіданні виступили: гла
ва делегації однієї з братніх партій, 
які працюють у нелегальних умовах, 
Перший секретар ЦК Комуністичної 
партії Гондурасупартії Гондурасу тов. М. Моралес, 
лідер Народної прогресивної партії 
Гайани тов. Ч. Джаган, Перший сек
ретар ЦК Комуністичної партії Туреч
чини тов. Я. Демір.

і

іГ НАВЧАЮТЬСЯ
КОМСОМОЛЬСЬКІ 
КАДРИ

Чотири дні тривав семінар 
завідуючих відділами комсо- 

' мольських •, організацій, інст- 
' рукторів і завідуючих секто

рами • обліву міськкомів тп 
райкомів ЛКСМУ. икмй провів 

■ обласний комітет комсомолу, 
з ДОПОВІДДЮ «ДеіІІНСЬКИП 
стиль в комсомольській робо-

ті» виступив секретар обкому 
ЛКСМУ М. Гайдамака. Учас
ники семінару прослухали ви
ступи про роль районних і мі
ських комітетів в організацій
ному і політичному зміцненні 
первинних організацій, про ве
дений діловодства, про підго
товку і проведення засідань 
бюро, активів, комсомольських 
зборів, роботу з комсомоль
ськими кадрами та активом, 
форми і методи керівництва 
роботою первинних комсомоль
ських організацій та інші.

мольських організацій. Госгі з 
братньої країни побуваюіь п 
Новоархаїиельському, Улья
новському та Гайвороиському 
районах.

ГОСТІ З МОНГОЛІЇ
Вчора в обкомі ЛКСМУ від

булася зустріч із членами 1 «• 
волюційіюТ Спілки Молоді 
.Монголії — слухачами Цент
ральної комсомольської школи 
при ЦК ВЛКСМ, які прибули 
па Кіровоградщину для озна
йомлення з роботою міських, 
районних та первинних помсо-

ВИХОВУВАТИ 
ПАТРІОТІВ

Семінар секретарів 
мольських організацій 
'рада провів міськком 
і ._____  _ ........
міськкомом Д._................
ським комітетом по фізичній 
культурі і спорту. На семіна
рі йшла розмова про військо
во-патріотичне виховання мо
лоді, про роботу з допризов
никами і призовниками, "ро 
вихованні*) юних патріотів.

колгоспу імені Лнтвннова Ко- 
вомиргородського району. Учні 
профтехучилища влаштовують 
разом із молодими колгоспнії- 
ками спільні вечори, диспути, 
дні відпочинку. А нещодавно 
учні побували у підшефному 
колгоспі, де надали допомогу 
по догляду за посівами.

ТРИ години
ВІДВЕРТОСТІ
ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК СКЛАДАЮТЬ 

УЧНІ КІРОВОГРАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА

комсо-
Кірово- 

_ __ ______ _______  комсо
молу разом з військкоматом, 

ДТСААФ і мі-
У КОМСОМОЛЬСЬКО-

ЯКЩО РАЗОМ...
Міцна друиіба зв’язує ком

сомольські організації Капіта- 
иівського профтехучилища 1

МОЛОДІЖНІЙ
Комітет комсомолу колгоспу 

імені Чапаева Зпам’янськоіо 
району уважно слідкує за ро
ботою комсомольсько-молодіж
ної ферми, яку створено за 
рішенням комсомольських збо
рів. Молоді доярки не підвели 
своїх товаришів. За п’ять мі
сяців цього року вони одержа
ли найбільше молока від кож
ної корови і утримують пер
шість в артілі.

Уряду СРСР
Уряд Радянського Союзу вйсгупив із Заявою, 

в якій говориться;
«Уряд СРСР 29 березня ц. р. звернувся до уря

ду КНР з пропозицією негайно вжити практичних 
заходів до нормалізації обстановки на радянсько- 
китайсько^' кордоні. У своїй заяві він закликав 
уряд К1-ІР утримуватися від дій па кордоні, що 
можуть викликати ускладнення, як це мало міс
це в районі острова Данайський, вирішувати не
згоди, якщо вони виникають, у спокійній обста
новці і шляхом переговорів.

Радянський уряд запропонував віднови ія кон
сультації з метою уточнити проходження лінії 
кордону на окремих його ділянках, які були по
чаті в 1964 році в Пекіні і були перервані китай
ською стороною. Радянська сторона назвала як 
можливу дату першої зустрічі представників 
СРСР і КНР 15 квітня або «інший найближчий 
час, зручний для китайської сторони».

24 травня ц. р. уряд Китайської Народної Рес
публіки дав свою відповідь. З неї виходить, що 
уряд КНР погоджується з пропозицією про прове
дення переговорів, заявляє про готовність пого
дити час і місце їх початку по дипломатичних ка
налах і висловлюється проти застосування вій
ськової сили.

Таким чином, здавалося б, відкриває іься шлях 
до стола переговорів.

Нинішнє загострення між Радянським Союзом 
і КНР викликане виключно діями китайської сто
рони. Якщо китайський уряд також виходитиме з 
необхідності підтримання нормальних відносин 
між СРСР і КНР, визнання принципу невтручан
ня у внутрішні справи один одного, поважання те
риторіальної цілісності і недоторканності, то об
становка па кордоні знову етапе нормальною. Та
кий розвиток подій відповідав би корінним інте
ресам радянського народу і, як ми переконані, 
також і інтересам китайського народу».

Далі в Заяві докладно розглядається історія 
лінії кордону між нашою державою і Китаєм, що 
склалась багато поколінь тому. Ця лінія відобра
жала і відображає фактичне заселення земель на
родами обох держав уздовж природних гірських: і 
річкових рубежів. На всьому протязі кордон юри
дично оформлений чітко і ясно договорами, про
токолами, картами. 'і

У Заяві говориться, що «Радянський уряд про
понує, щоб консультації, перервані в 1964 році, 
були відновлені в Москві в найближчі два —< /рій 
місяці. Конкретну дату можна було б погодити 
по дипломатичних каналах. Главою радянської 
делегації па консультаціях радянський.уряд при
значає 11. І. Зирянова, повноважного представни
ка СРСР у рангу заступника міністра.

Радянський уряд чекає, що уряд КНР незаба
ром повідомить, чи є для нього прийнятними на
звані вище пропозиції про сі роки і місце продов
ження консультацій».

Наприкінці Заяви говоришся, що коли уряд 
КНР готовий до нормалізації обстановки па ра
дянсько-китайському кордоні, шлях для цього від
критий.

Цю Заяву Радянського уряду було передано 
урядові Китайської Народної Республіки через 
посольство КНР у .Москві.

році, 
" -ЭДи

На залік третьокурсників 
«русої фельдшерської групи 
п запізнився, попи вже вихо
дили з аудиторії. Вдалося 
лише побесідувати з голо
вою громадсько-політичної 
комісії по прийому заліку 
1. Т. Аврамеиком. Полков
ник у відставці, кавалер п’я
ти орденів Червоного Прапо
ра Іван Тимофійович Авра
менко дуже високо відгук
нувся про знання учнів:

— Якби ми н їх віці стіль
ки знали...

Через годину я теж міг 
пересвідчитися, що 16 — 17- 
річні учні, майбутні медичні 
працівники, досить грунтов
но вивчили виступ В. І. Ле
ніна на третьому з'їзді ком
сомолу, ленінською міркою 
Міряють спою громадську ак
тивність, спої успіхи в на
вчанні.

Йшов залік у другій 
фельдшерській групі друго- 
ю курсу. Три години гро
мадсько-політична комісія — 
викладач ЛІ. Ф. Дука, ком
сомольські активісти Ольга 
Дорошенко і Алла Зінов'.ева 
приймали залік від ЗІ друго-_ 
куреннка. Це були три годи
ни відвертості, гри години 
наснаги.

Ось перед столом комісії 
Володимир Герасименко. Він 
подає членам комісії кон
спект промови В. 1. Леніна, 
особисті зобов’язання до 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, потім досить 
докладно розповідає про об
становку, п якій проходив 
з’їзд, про ті основні завдан
ня, які поставнії Володимир 
Ілліч перед молоддю.

Далі — питання про тс, які 
- має доручення, як їх вико

пує, як вчиться.
— Член комітету комсомо

лу. Що з добрих спран зро- 
биіР 11айбілмії запям’ятив-

ся вечір у іуртожитку, який 
я організував. По всіх спе
ціальних дисциплінах — 
п'ятірки...

Юнак хвилюється, розпові
даючи про свою участь у 
і романському житті колекти
ву, бо він звітує не' лише ко
місії, не лише трьом десят
кам товаришів, що присутні 
в залі, а звітує Володимиру 
Іллічу, як викопує його за
повіти.

Комісія приймає залік і 
зауважує, іцо Володимир 
псе ж не завжди система
тично працює над підвищен
ням свого рівіїя.

Тамара Головко розпові
дає, що значить учитися ко
мунізму, а потім знову ж мо
ва про те, що зробила корис
ного п комсомольській групі, 
як виконує доручення.

Звітують Леонід Медведев, 
Петро Залнско, Люба Чер- 
нега, Ольга Курищснко... 1 
кожний розповідає про те, 
як викопує свої особисті зо
бов'язання, ленінські запові
ти, відверто, .самокритично. 
З такою ж відвертістю комі
сій вказує на недоліки.

По закінченні заліку сек
ретар комітету комсомолу 
училища Валентина Чорна 
розповіла:

— 1$ заліку беруть участь 
625 комсомольців. Склало 
вже більше ста учнів, У двох 
комсомольців не прийняли 
залік, бо вони були не до
сить підготовлені і мають по
гані оцінки, а добре вчити
ся — одне із пунктів зобо
в'язання кожного учня. Во
ни будуть складати 
пізніше,

Нідготопка до 
сприяла підвищенню 
носгі учнів училища, активі
зації роботи комсомольських 
і рун.

залік

заліку 
успіш-

В ІІВЯХ.

Фото М. Тернавського.

(ТАРС)

де . 
обе-
Ш1І- 
гор- 
піо-

ОРЛЯТКО4
ВІДКРИВАЄ ЛІТО

В цей вечір гранітне 
мовчання могил, що в 
кіровоградському парку 
Слави, розбудив дріб 
барабана. Алеї запознн- 
ла невгамовна піонері». 
Вона прийшла сюди 
скласти шану тим, кому 
завдячує за чисте небо, 
тепле сонце, щасливу по
смішку.

Біля посгамента, 
буде споруджено 
ліск Слави, колони 
куються. Під звуки 
па вноситься прапор 
перської дружили імені 
Валі Котика.

— Дружина, струнко! 
— лунає команда стар
шої піонервожатої піо
нерського забору «Ор-

лятко» Лариси Афанась- 
свої.

Голова ради дружини 
Лариса Корчебна здає 
рапорт.

Починається переклич
ка всіх десяти загонів.

Хвилиною мовчання, 
схиленими прапорами і 
салютом вшановують 
піонери пам’ять загиб
лих.

«Лінійка слави» — це 
лише початок цікавого, 
багатогранного піонер
ського життя «Орлятка». 
Попереду походи і кон
курси, екскурсії і кон
церти. Піонерське літо 
тільки почалось.
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> ЖИВИЙ з живими

іі ДоЮО-мччя
І віз чия нароохеимя
ІВ і. Леніна

УЧИТЕЛЬ 
І ДРУГ

Зовнішньо Володимир 
Ілліч говорив дуже прос
то. Він звичайно поход
жав вперед і назад, іно
ді закладав великі паль
ці рук за пройми жилета, 
іноді викидав уперед 
праву руку з витягнутим 
вказівним пальцем. Слу
хаючи згодом Плеханова, 
я мимоволі порівнювала 
його з Володимиром Іл
лічем. Плеханов був 
блискучим промовцем, 
говорив красиво, з під
вищенням і зниженням 
голосу і численними жес
тами, як актор, але у ньо
го не було ленінської си
ли, сили переконання.

Володимир Ілліч зав
жди був винятково уваж
ний до товаришів. Розпо
вім про один випадок з 
мого особистого життя, 
що мав місце в кінці

> жовтня того ж 1905 р. Я
- жила тоді в пансіоні в
- Женеві. Одного разу Во

лодимир Ілліч зайшов до 
мене і почав розлитува-

і, ти, як ми працювали з 
\ Бауманом у Москві, як 
а разом сиділи у тюрмі. Я 

розповіла, що Бауман си- 
і, дів в ізоляторі і ми в 
а тюрмі шукали способу, 

щоб зв’язатися з ним і 
з тримати його в курсі всіх 

подій. Після того, як су
дова палата відхилила 

и слухання нашої справи, 
ми клопотали, щоб Бау
мана випустили на пору
ки, але добитися цього 
не вдалось. Вислухавши 

і- мене, Володимир Ілліч 
:- сказав: «А Наді (мова 
і- йде про дружину М. Е. 
з Баумана Капітоліну Полі- 
а, карпівну Медведеву, яка 
ц мала кличку «Надія Кос

тянтинівна Кузьміна») 
вдалось добитися, щоб 

в Миколу Ернсстовича ви
пустили, але це не було 

Закінчення. Початок в 
газеті за і4 червня ц. р.

на щастя, тому що скоро 
ж після звільнення з тюр
ми він був убитий чорно
сотенцями». Тільки після 
цього Володимир Ілліч 
передав мені англійську 
газету, в якій повідомля
лось про вбивство Бау
мана. Знаючи про мою 
дружбу з Бауманом, Во
лодимир Ілліч не хотів, 
щоб я довідалася про йо
го смерть з газети.

Або ось ще приклади, 
які відносяться вже до 
іншого часу, коли після 
встановлення Радянської 
влади я працювала секре
тарем ЦК партії. Володи
мир Ілліч часто дорікав 
О. Д. Цюрупі за недбале 
ставлення до свого здо
ров'я. Ілліч говорив, що 

комуніст — це казенне 
майно і розтрачувати це 
казенне майно не годи
ться. Коли В. І. Ленін до
відався, що Ф. Е. Дзер- 
жинський допрацювався 
до кровохаркання і не 
хоче відпочивати, він по
дзвонив мені і запропо
нував прийняти рішення 
ЦК про те, що Дзержин- 
ському пропонується пі
ти на два тижні у відпуст
ку в Наро-Фомінськ. Тоді 
в Наро-Фомінську був 
найкращий під Москвою 
радгосп, і Дзержинський 
міг одержати там хоро
ше харчування. Володи
мир Ілліч, який проду
мав все до дрібниць, вра
хував і те, що □ радгос
пі не було телефону, от
же, Дзержинський не бу
де дзвонити в Москву і 
краще зможе відпочити. 
В. І. Ленін піклувався про 
те, щоб такому-то това

ришеві було видане взут
тя або шапка, щоб в усіх 
приміщеннях раднарко- 
му були поставлені гра
фини з водою і склянки 
для відвідувачів.

Хочеться сказати про 
надзвичайну скромність 
Леніна. На запитання од
нієї анкети: «якою мо
вою ви володієте» — він 
написав, що знає «англій
ську, німецьку, французь
ку — погано, італійську 
дуже погано». Насправді 
ж це було зовсім не так. 
Пам’ятаю, в червні 
1920 р., незадовго до II 
конгресу Комінтерну, в 
Москву приїхали два 
представники французь
кої соціалістичної партії, 
в тому числі і Марсель 
Кашен, один із засновни
ків Французької кому
ністичної партії. Коли 
члени ЦК зібралися в ка
бінеті Володимира Ілліча, 
він посадив мене ближче 
до себе, щоб я, знаючи 
французьку мову, в разі 
потреби допомогла йому 
в розмові з французьки
ми товаришами. Розмова 
тривала півтори години, 
і весь цей час Ленін віль
но говорив з товариша
ми, що приїхали, фран
цузькою мовою. Протя
гом усієї розмови мені 
довелось підказати Воло
димиру Іллічу лише два- 
три слова.

Володимир Ілліч дуже 
цінив фактор часу. Засі
дання ЦК партії звичайно 
призначалось на 10 годин 
ранку. Володимир Ілліч 
відкривав його не пізні
ше чверті на одинадцяту. 
Час промовців суворо 

регламентувався, звичай
но їм давалось 2 хвилини. 
Володимир Ілліч слідку
вав за промовцями по 
хронометру. Розмов під 
час засідань Володимир 
Ілліч не терпів. Як тільки 
хто-небудь починав гово
рити, він зразу ж погро
жував пальцем, говорив: 
«Тс, тс» і показував: «Пи
шіть». Якщо хочете ска
зати що-небудь товари
шеві, то пишіть, але не 
заважайте іншим своїми 
розмовами. Через це під 
час засідань відбувався 
великий обмін записками. 
Керуючи засіданням, Во
лодимир Ілліч одночасно 
робив необхідні записи 
для свого заключения і 
обмінювався записками 
з присутніми. Курити на 
засіданні було забороне
но. А виходити тим біль
ше. Тоді багато хто з кур
ців, роблячи, як школярі, 
влаштовувались за вели
кою грубою, що стояла 
в кабінеті Володимира 
Ілліча, і курили в душ
ник. Коли відбувалося 
голосування, Володимир 
Ілліч, хитро прищурив
шись, іронічно говорив: 
«А як голосують запічних 
справ майстри?»

В день 50-річчя В. І. 
Леніна я була хвора і не 
могла його побачити, але 
мені хотілось зробити 
Володимиру Іллічу що- 
небудь приємне. Розби
раючи свої речі, я зна
йшла карикатуру відомо
го карикатуриста Карри
ка, на якій був зображе
ний ювілей народника 
Михайловського. За сто
лом, покритим сукном, 

стояз зворушений Михай- 
ловський. В одній руці 
він тримав зняте пенсне, 
в другій — хусточку, 
якою тільки-що проти
рав сльози. Михайловсь
кого оточували Южаков, 
Мякотін, Струве, А. М. 
Калмикова, а перед сто
лом стояло двое дітей; 
хлопчик у матросці і дів
чинка в тому віці, коли 
заплетена кіска нагадує 
пацюковий хвостик. Це 
«марксята» прийшли ві
тати народників. Я напи
сала Леніну, що от, мов
ляв, коли був ювілей Ми
хайловського, ми були 
ще в дитячому віці, а 
тепер ми велика партія, і 
все це завдяки вашій ро
боті, вашому таланту. Ле
ніну сподобалась карика
тура.

Увечері Володимир Іл
ліч, виступаючи на збо
рах, організованих Мос
ковським комітетом 
РКП(б) на честь його 50- 
річчя, показав карикату
ру присутнім. Він виголо
сив промову, з якій ви
сміяв ювілейне славо
словлення, коротко зма
лював шлях, пройдений 
нашою партією, сказав 
про труднощі, які стоять 
перед нею, закликав не 
захоплюватися успіхами, 
не зазнаватися. В цьому 
виступі В. І. Леніна, як і 
в усій його діяльності, 
яскраво проявились ор
ганічно властиві йому ри
си: виняткова скромність, 
тверезість в оцінці ста
новища, ворожість до по
хвал і пишних фраз. І

ДЕСЯТОК РЕЦЕНЗІЙ лягло череді мною 
на стіл в районній організації това

риства «Знання». Беру першу: «Комсомол у 
боротьбі за відбудову сільського господарст
ва». «Лекція актуальна як п політичному, 
так І в науковому’ відношенні. Використано 
фак ги із діяльності комсомольської органі та- 
ції колгоспів імені Карла Маркса і «Заповіт 
Леніна». І далі: «Лектор рідко звертається 

СПІВАВТОРИ—
ПІОНЕРИ

до тексту, завдякі чому підтримується кон
такт з аудиторією», — не вже про лектор
ську майстерність вчителя Хмелівської 
восьмирічної школи Анатолія Федоровича 
Поліщука.

А ось друга рецензія: на лекцію «В. І. 
Ленін — вождь І організатор Комуністич
ної партії і Радянської держави». Рецен
зент стисло повідомляє, шо лектор 11. І. Цн- 
бенко широко використовує наочні посібники: 
портрет, фотоілюстрації, карту, де позначе
ні місця перебування В. І. Леніна.

Відкладаю в бік прочитані рецензії. По
ряд лягає третя, шоста... Звертаю увагу: лек
ція «Наші земляка п роки революції та Ве
ликої Вітчизняної війни» чіпалась неоднора
зово для школярів, колгоспників. робітників. 
Автор її — організатор поза класної та по; 
зашкільної роботи Ма.товнсківської середньої 
школи М І — Олександр Сергійович Ковтун. 
Матеріали лекції пін збирав в архівах Кіро
вограда і Ростова, факти давали учасники тих 
подій, численні документи. листи... Збирав не 
один рік. Поповнюється новими фактами но

за МНОЮ ПОРУЧ

СІМ‘Я
Позивні летіли в безвість, 

він посилав їх своєю рукою 
своїм болем. Здавалося, 
кричало місто, тільки мовча
ла ніч.

Віктор швидко відкинув 
ковдру, торкнувся рукою 
спітнілого лоба. В руках ніби 
до цього часу був ключ. У 
вухах дзвеніли позивні. Тіль
ки мовчала за вікнами густа 
ніч...

Що за сон химерний? Під
свідомо готував себе до 
сьогоднішніх зборів. Так і 
скажуть: «Бригада бетонни
ків, де майстром Віктор 
Крутько не освоїла опори 

■кш ЛЕКТОР І ЛЕКЦІЯ газ 

со лекція ті зараз. Вірними помічниками, і п 
якійсь мірі співавторами, є юні слідопит. 
Олександр Сергійович розповідає:'

— У березні нього року юні слідопити се
редньої школи № 3 доповнили мої матеріали 
розповіддю про командира кулеметної роги 
з Іпановської області Костянтина Гусєва, 
який загинув у І‘»І1 році чрп визволенні Ма
лої Виски.

ві ім Героїв Радянською Союзу дала ма- 
ловнсківська земля» — цими словами Олек
сандр- Ссрііііович Ковтун незмінно починає 
свою лсктіію. 1 як кожна цікава лекцій, во
на не залишає молодіжну аудиторію байду
жою. викликав потік запитань...

— Чи було відомо в Малій Внсці про події на 
Двірцевій площі? Адже не було ні телефону, 
ні радіо? — цікавились учні Маловнсківської 
восьмирічної школи № 2.

— Чи доходила ленінська «Іскра» до Єли- 
саветграда? — запитали старшокласники 
Злинської середньої школи № І.

Лекторській майстерності старших вчиться 
молодь, розповідаючи своїм ровесникам про 
життя і діяльність В. І. Леніна, про комсо
мол. Напередодні всесоюзного комуністичного 
субот пика не залишилось майже жодної ком
сомольської організації в районі, де б не 
була прочитана лекція «До 50-річчя Великого 
почину». Козловський Анатолій — кандидат 
у члени КПРС, робітник спиртового заводу. 
Микола Палій — секретар комсомольської ор- 

КРУТЬКІВ
«ВС-4» для високовольтних 
ліній електропередач. А зна
чить — не виконала завдан
ня...»

Давно те було. А в хлоп
ця й зараз, коли пригадує, 
паленіють щоки.

...Повернувся з армії і 
знову пішов на свій завод. 
Потрапив у бригаду Петра 
Карабанова. Спритного чор
ноокого бетонника відразу 
полюбили всі. І йому до 
серця припала арматурниця 
Клава. Незабаром відгуляли 
весілля. І почалися звичайні 
будні. Ніде правди діти, не
легко приходиться молодо-

му подружжю, він без від
риву під виробництва закін
чує Полтавський будівель
ний інститут, а Клава — Куй- 
бишевський енергетичний 
технікум.

Коли Кремгес засвічує 
променисті вогні, віктор вже 
встиг привести з дитячого 
садка малого Сергійка і 
зібратися на’заняття естрад
ного оркестру.

Беручкий до роботи, чуй
ний, принциповий хлопець 
швидко здобув довіру у то
варишів. І на другому році 
своєї роботи його признача
ють майстром. Тепер у його

іатті такії колгоспу імені 40-річчя Жовтня, Ми
кола Ковальов — комсомольський ватажок 
колгоспу імені І Травня, Зіна Бадан — :»аи" 
маг з артілі «Пам'ять Леніна» — ось дале
ко не повний перелік молодих лекторів, що 
виступили тоді.

Чи не найбільше лекцій юнаки і дівчата 
району прослухали на ленінську тематику. Та 
цс іі зрозуміло. Лекції різнопланові, цікаві і 
потрібні. Перед молоддю колгоспу імені Дзер- 
жинського з лекцією «Ленін — вождь і вчи
тель народних мас» виступив Микола Ткачен
ко, інструктор райкому комсомолу. «В. 1. Ле
нін і наш край» — таку лекцію прочитала 
новогрнгорі'вській молоді завідуюча місцевою 
бібліотекою Раїса Пильненька.

Про псе не я дізналась в районній органі та- 
ції товариства «Знання» від Софії Василівни 
Іінатьєвої — відповідального секретаря. Роз
мова з нею, з лектором-краєзнавцем Олек
сандром Сергійовичем Ковтуном, з директо
ром районного Будинку культури Володими
ром Захаровичем Тузом, діалог з рецензіями 
остаточно переконали: лекційна робота з мо
лоддю поставлена серйозно, по-діловому.

Але слід згадати, що спершу я зайшла до 
райкому комсомолу, звернулася до завідую
чої лекторською групою райкому комсомолу 
Людмили Кошової, тцоб дізнатися, як справи з 
лекційною пропагандою серед молоді. Люд
мила змогла лише повідомити, шо в лектор
ській групі райкому комсомолу 18 чоловік. 
Переконалася я те. що облік прочитаних 
лекцій запущений. Коли ж зайшла мова кон
кретно про зроблене :а останній час, Людми
ла порадила звернутися до С. В. Ігнатьсвої, 
відповідального секретаря районної організа
ції товариства «Знання*. гГа, мовляв, краще 
поінформує.

Та, дійсно, розповіла докладно. Але чому 
не знайшлося слів у Людмили? Чи не тому, 
тцо самоусунулася від керівництва лектор
ською групою райкому комсомолу? Чи не то
му. що голос цієї групи поки що не дуже чу
ти?

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Малоннсківськпй район'.

зміні сім бригад бетонни
ків. Серед них передові ко
лективи Володимира Бурен
ка, Івана Мудрого, Галини 
Юрченко. А вся зміна зобо- 
в язалася виконати завдання 
четвертого року п'ятирічки 
до 25 грудня.

Так уже повелося в роди
ні Крутьків. Радість Вікто
ра — то й радість Клави, а 
успіх дружини — теж на 
двох.

Так, з них можна брати 
приклад. Тож недаремно на 
заводі кажуть про них:

— Хороша, міцна сім'я у 
Крутьків. .

А я додаю:
Міцна сім я, бо дружба 

і злагода в ній.

М. венцковський, 
учитель Крсмгесівської 
середньої школи робітни
чої молоді № 2.

Вони зустрілись в Омську. Обидва були 
студентами — Анатолій Крнвохнжа вчив
ся в інституті фізичної культури, Юрій Ка- 
ліііін — у машинобудівному. Заела їх до
ля разом на одній стсзі — обидва закоха
лись у хореографію.

Через кілька років, коли Анатолій Ми
хайлович приїхав у Кіровоград і в Бу- 
дннку культури Агрегатного заводу керу
вав танцювальним колективом,’ він запро
сив сюди іі молодого інженера.

Так і залишився 10. Каліпін на Україні. 
Став ветераном заслуженого самодіяльно
го ансамблю танцю УРСР «Я грань». 
Зріднився л колектнпом. Йому вже трид
цять п’ят минуло, але й не думає роллу- 
чагнеї, з улюбленим мистецтвом.

Працює Юрій Михайлович Інженером, 
конструктором на Агрегатному заводі.

Т. КАЛЬЧИНСЬКЛ.
На фіно: ятранець 10. Каліпін за косе- 

легшим. 1 »
Фото В. Ковпака.
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КОЛЕСОВ. 
(ТАРС).

мені про кьмсо- 
з приводу знамен*

Д. БОЧАРОВ, 
кор. ТЛРС.

боротьби за 
Кіпр, за 

з передовою

справи комсомольські

і| ждеться дев’ять років. Однак І сьогодні

ині ЛП- 
алс не 
на вла- 

по-

• МОЛОДІ БОЛГАРИ

ЮВІЛЕЮ В. І. ЛЕНІНА

• ЛІТНІ ТУРБОТИ

СЕЛЯНСЬКИХ ДІТЕЙ

• ЕДОН — ПРОГРЕСИВНА

ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІ КІПРУ

© «СВІЖА

КРОВ» ндп

Пв “ МЕВЕЛИКИИ ОСТРІВ, населення 
йою трохи більше шестисот тисяч. Але 

й тут, як і в будь-якій іншій країні, свої 
труднощі, свої ^проблеми. В країні багато різ
них організацій і товариств, у тому числі лі
вих і правих, робітничих, селянських, жіно
чих, молодіжних. Серед них — прогресивна 
організація кіпрської молоді — ЕДОІ1.

Під час роботи на Кіпрі мені багато дове
лося зустрічатися з молодими кіпріотами. Мо
лодь, як молодь. Вчиться, працює, грає в 
футбол, закохується. Але є на Кіпрі бойовий 
загін молоді, який сталить перед собою особ
ливу мету, вирішує завдання боротьби за 
справжню свободу країни, за світле майбут
нє молодого покоління.

Я з великим задоволенням згадую зустрічі 
з головою організації ЕДО1І Наносом їіеоні- 
дієом. Підтягнутий, зібраний, енергійний, во- 
льопнй, журналіст за професією, він володіє 
тіайрізіюбічпішнми знаннями, особливо п га
лузі літератури і мистецтва. Про роботу мо
лодих кіпріотів Нанос розповідає з великим 
захопленням.

ЕДОН народилася в дні боротьби кіпрсько
го народу проти англійських колонізаторів. З 
перших днів Існування і до сьогоднішнього 
дня організація залишається бойовим загоном, 
справжнім виразником інтересів прогресивної 
молоді Кіпру, вірним, послідовним захисни
ком прав молоді.

В усіх великих містах країни створені міс
цеві відділення ЕДОН. Роботи багато — 
участь у черговій демонстрації проти англій
ських новіших баз на Кіпрі, оріанізанія по
літичних . дискусій, підготовка до річниць, 
свят, влаштування молодіжних танцювальних 
вечорів або самодіяльних спектаклів і бага
то іншого. Молодший браг Прогресивної пар
тії трудового народу Кіпру — ЕДОН, об’єд
нуючи п своїх рядах більше 16 тисяч юнаків 
і дівчат Кіпру, активно виступає за досяг
нення повної незалежності країни.

ЇІріг.да, незалежною Республіка Кіпр &са* 
~ * на

Проти кольорового
‘єра

Мелст-Стріт — одна з напру
жених магістралей Лондона. 
Ллє недавно рух машин на ній 
на деякий час припинився. Всю 
ширину вулиці зайняла велика 
колона юнаків і дівчат з плака
тами п руках, яка прямувала до 
під’їзду сучасної споруди з ве- 

.лихими квадратними вікнами. 
Це будинок бюро ио ареііді 
житлоплощі. Юнаки і дівчата 

і англійської столиці, серед яких 
«>уло багато студентів Лондон

ського університету, зібралися 
т , щоб ВИСЛОВИТИ свій про

тест проти расистської політики 
• багатьох домовласників. Саме 
і лід їх тиском 'справа дійшла до 
і того, .що в спеціальних анкетах, 
! випущених бюро. , врио заннту-

її ЕІІІІК ЬКІІИ РАЙОН Софії однії ". 
найбільших районів боліарської 

столиці. І комсомольська органі-.а- 
ціи тут велика — 14 тіісіїч чоловік. 
Недавно перший секреіар райкому ком
сомолу Красимир Ангелов виступав по 
софійському іе.тебаченніо. Він і опорнії 
про справи комсомолу в ювілейному ро
ці. про те, як молодь готується відзна
чити ІОВ-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. Декілька днів тому я зустрівся 
з ним, і він розповів 
мольські починання 
мої дати.

— Наш район, — і 
носить ім'я великого 
хає -комсомольців на ... 
ділами гідно ознаменувати 
ювілей.
але ми _ _____ . —, _
но зробити, і багато вже робиться, 
квітні ми провели ленінський місячник, 
в ході якого в районних комсомольських 
організаціях були прочитані лекції «Ле
нінський підхід до боротьби проти бур
жуазної Ідеології». «Ленін про атЬїзм», 
«Ленін про комуністичне ставлення

В подарунок

скатав Красимир,— 
Леніна, і не нади
те, щоб хорошими 

ленінський 
До знаменної дані ще далеко, 

пжс обговорили, що нам потріб- 
• * ' У

прані». «Ленінська теорія про індустрі
алізацію і її застосування в Болгарії» 
та інші.

Ангелов познайомив мене з ювілейни
ми заходами. Вони дуаіе широкі й різ
нобічні. Буде проведена районна теоре
тична конференція на тему «Ленінізм— 
факел ііроїресивиого людства». Оріані- 
зусться постійно діючий лекторій «Ленін 
— вічно живий». В комсомольських орга
ні таціях, у школах відбудуться святкові 
вечори, концерти. конкурси па кращі 
читання віршів про Леніна. Піонерська 
ціанізація району, яка нараховує біль
ше 13 тисяч школярів, проведе конкурс 
на тему «ІЦо ти знаєш про Леніна» . і 
урочистий збір.

Комсомольці Ленінського району Со
фії дружать зі своїми ровесниками Ле-

пінського району 
Москви, Багато ці
кавих заходів друзі 
проведуть разом, 
зокрема, організу
ють п Софії кон
ференцію «Досвід 
Ленінського комсо

молу в іалузі ідеологічної роботи». На 
святкування ІІЮ-річчя софійиі пошлють 
в Москву свої делегації.

Змагаючись за гідну зустріч ІОО.річ- 
чя з дня народження В. 1. Леніна, ком
сомольські організації оголосили зма
гання на звання «Організація, яка пра
цює по-ленінськи». Кращі комсомольські 
активісти будуть удосгоєні звання «Мо
лодий ленінець» і одержать ювілейні 
ленінські значки.

Разом з усіма трудящими району ком
сомольці активно братимуть участь у 
благоустрої, в спорудженні будинків і 
громадських будов, в озелененні — в 
усіх заходах, які будуть проводитись на 
честь ювілею.

Софія.

острові майорять смугасті прапори Англії, які 
нагадують кіпріотам про те. що вони — не 
повні господарі своєї країни. Англія до цього 
часу зберігає па Кіпрі «суверенні» землі. 
Прогресивна молодь рішуче вступила в бо
ротьбу за повне звільнення Кіпру, за його Дс- 
мілііарнзапію. за тс, щоб жоден іноземний 
солдат не топтав древню кіпрську замліо. 
«Паша організація, — заявляє лідер ЕДОН.— 
виражає рішучість разом з усім народом бо
ротись проти будь-якої загрози республіці, 
давати відсіч будь-яким посяганням на нашу 
незалежність».

Хто був па Кіпрі, бачив там і інші прапори. 
Блакитні прапори військ ООН. Шостий рік 
Існує так звана «кіпрська проблема». Шос

тий рік греки й турки Кіпру 
не можуть жити спокійно на 
своїй землі. Кіпріоти добре 
знають, чиїх рук ця справа. 
В заявах прогресивних ор
ганізацій Кіпру, в тому чис
лі й ЕДОН, неодноразово 
вказувалося, що кіпрська 
проблема створена імперіа
лістами, які. переслідуючи 
свої корисливі цілі, розпалю

ють національну ворожнечу. Передова молодь 
розумів, в чому суть цієї проблеми. Тому ЕДОН 
закликає греків і турків острова швидше роз
в'язати спірні питання, об’єднатися й бути 
напоготові проти підступів імперіалізму і ре
акції.

Бойовий загін кіпрської молоді активізує 
спою діяльність не тільки всередині і 
але й на міжнародній арені. Делегати 
беруть активну участь у міжнародних 
діжнн.х форумах і фестивалях, Гїіда.х 
ференціях. І скрізь вони ПОСЛІДОВНО 
пають за мир. дружбу, консолідацію зу
силь молоді всіх країн в боротьбі -.а краще 
майбутнє людей. Юнаки і дівчата Кіпру під
тримують боротьбу грецьких патріотів проти 
режиму чорних полковників, за відновлення в 
Греції демократії, підтримують боротьбу араб
ських народів проти Ізраїльських агресорів, ви
ступають проти брудної війни у В’єтнамі.

В кінці траппя відбувся V з’їзд цієї моло
діжної організації. Він знову продемонстру
вав вірність едонців принципам 
незалежність, демілітаризований 
мир, дружбу і співробітництво 
молоддю всього світу.

СОЦІЛ .7 / СТ II Ч н А 
РЕСПУБЛІКА РУМУ
НІЯ. Д ОКОПРННО змі - 
нилося обличчя міста 
Констанци — великого 
порту, промислового і 
туристського центру Ру
мунії. Розширено й пе
ребудовано порт і судно
ремонтні верфі, споруд
жено нові заводи і фаб
рики, нові будинки, 
карні, благоустроено ку
рортні райони.

На знімку: вид 
портові 
ітанци.
Фото Лджерпрес—ЛИН.

на
споруди Кон

країни, 
ЕДОН 

( М0Л0- 
І KO11-
впсту-

пало хазяїв квартир «про згоду 
або незгоду здавати площу «ко
льоровим» студентам».

Один з організаторів демон
страції Трепор ПеГітмен підкрес
лив. що дискримінація при най- 
мі квартир — один з проявів 
«кольоровою бар’єра», з яким 
все частіше доводиться зустрі
чатися студентам і робітникам, 
які приїздять на Британські ос
трови з країн Латинської Амери
ки, Азії, Африки. П.Л..;;; 
креслив, що «прогресивна 
лодь А............ - ■—
чого спільного з 
проявами расизму 
ного».

Пейтмен ПІДг 
пь, ти -п|,чі ресиппа мо- 
Дпглії не бажає мати пі- 

подібними 
( засуджує

КУЦЕН ІхО. 
(АПН).

НА ПРИЦІЛІОІДЗНАЧАЮЧИ в 1967 році 
■’третю річницю створення на- 
ціонал-дсмократнчної партії, її 
голова Адольф фон Таддеи 
хвалькувато стверджував, ніби 
НДП вдалося значно знизити 
середній пік своїх членів І що 52 
проценти тих, що перебувають 
в партії, молодші сорока років.

Як же трапилося, що неонацістам вдалося 
підпорядкувати своєму впливові частину за
хіднонімецької молоді? Початок слід шукати, 
перш за все, в нинішній західнонімецькій дій
сності. Ростові впливу неонацістів па молодь 

• сприяє внутріполітична обстановка в 
НДП активно використовує атмосферу

всіляко 
фрн; і . ,
реваншистського чалу ії антнкомунізму в За
хідній Німеччині. У багатьох випадках про
стежується спільність політичної лінії уряду 
ФРН і націонал-демократів. Тут і вимоги пе
регляду післявоєнних кордонів. І заявки на 
ядерну зброю, і програма мілітаризації краї
ни.

Молодь ФРН піддається масовій ідеологіч
ній обробці. Іі руках реакціонерів скупчені за
соби масової пропаїапдп. Досить сказати, що 
87 процентів молодіжних газет і журналів 
Західної Німеччини належать концерну брех
ні і наклепу, на чолі якого стоїть Аксель 
Шпрінгср. ІЦоб зрозуміти політичні симпатії 
газетною боса, догпть процитувати його зая
ву: «Я використовую все своє становище, псі 
свої друковані органи, щоб розпалити націо
налістичний настрій у Західній Німеччині».

Використовуючи псі ці факти, неонацісти 
прагнуть різко збільшити питому вагу молоді 
у своїй партії. НДП жадає притоку «свіжої 
крові». Практична мста націонал-демократів 
•— створити організований молодіжний рух. 
який складався б із сліпих прихильників і 
виконавців волі «фіорерів».

Для перетворення в життя своїх задумів 
неонацісти втяли на озброєння мораль ордена 
єзуїтів: «мета виправдовує засоби». Методи 
ідеологічної обробки молоді відрізняв вишу
каність і цілеспрямованість.

НДП спекулює па природному намаганні 
молоді бути активним учасником у розв'язан
ні державних справ. Рекламуючи себе як 
«партію вільної о духу, істинної демократії 
і єдиної національної волі» (Адольф фон Тад- 
ден), НДП заманює молодь демагогічними 
обіцянками надати їй широкі права в гро
мадському й політичному житті. Скільки ли
цемірної турботи і фарисейського 
звучить у словах фон Таддепа: 
коління має законне право захищати 
тересн. Одначе не право не має 
представництва... Але воно буде!».

Спеціально для молодого покоління 
цісти популяризують систему так званого «нон
конформізму» незгоди з існуючими полі 
тіічпііми І громадськими нормами. Все не схо
же на ідеологічні кульбіти гітлерівців!

Неонацісти апелюють до довічної якості

(кільки 
неспокою 

«Молоде ио- 
СВОЇ ІІІ- 
СЬОІОДІІІ

неона-

молоді — романтизму. Ідеологічнії обробляю
чи молодь. НДП наводить романтичний гля
нець на фашистське минуле Німеччини, сла
вословить з приводу військових «подвигів» 
гітлерівців, розмальовує серед молоді дух 
«тевтонської люті».

Активну допомогу неонапісіам 
ванні умів -«т

-бундесвер. . .
авантюризму, який панує тут, всебічно спри
яє формуванню неонаи'.сіенного настрою се
ред молодих солдатів і офіцерів. НДП пря
мо говорить про спадкоємність гітлеріпського І 
вермахту і бундесверу, про необхідіїісіь реа
білітації фашистських злочинців. В «Основ
них принципах НДП». опублікованих в 19И.Ї 
ропі, прямо говориться: «Мужня стійкість
німецьких солдатів... повинна бути зразком 
для бундесверу... До тих пір. поки па баїь- І 
ках відкрито і беіпокарапио ставлять клеймо І 
злочинця, сини не можуть бути добрими СОЛ- ! 
датами».

Діючи п стилі своїх ідеологічних поперед- 1 
ннків, неонацісти запозичуюті фашистські 
уявлений Карла Шмідга і Маргріса Хайдег
гера про одвічнісгь воєн, культивують психо
логію «вирішальної години», роздуванії ь се
ред молоді етнічні і націгнальні пережитки. 
На службі у неонаїїісіів підвиваються недопи
ті гітлерівці типу полковника ВПС. фашистсь
кої Німеччини Ганса Ульріха Руделя. ідола 
нсопацістської молоді.

На другому з'їзді НДП було відкрито по
ставлено питання і прийнято рішення про 
створення мережі молодіжних націонал тсмо- 
крапічних груп і організацій. Так була за
снована наніонал-демократична спілка сту
дентів вищих шкіл і Гейдельбергу, які ста
вила перед собою іандаиіія « .. служи пі фор
муванню політичної свідомості студентів у 
дусі оголошених цілей НДП». Пеона ніс іські 
студентські організації створені в Бонні. 
Фрайбургу. Майіші та інших містах ФРН. В 
Західній Німеччині Функціонують молодіжіп 
нсонацісгські органііації, такі як «Спілка мо
лоді, вірної батьківщині . «Штройбср». «Вікін- 
гюгеїід» і інші.

Про відчутний успіх нешіацістів п ідеплоііч« 
ній обробці молоді іокорнгь і тон факт, шч 
інші третина членів наці шал- демократичної 
партії молодша тридцяти років Зміцнення 
позицій неонацістів серед молоді, ріс, 
папістських настроїв у значної частмпи 
лодого покоління в Західній ііімеччіїні 
к.іикає тривогу і занепокоєння.

Володимир ІВАНОВ, 
кореспондеїн АПН.

і у завою- 
західнонімецької молоді подає 
Атмосфера реваншу і військовою 

, який панує тут.

ІІСО- 
мо- 
пн-

Весна і літо для молодих 
японців — пора великих тур
бот і тривог, пора визначен
ня долі. Особливо це стосує
ться юнаків і дівчат із сіл. 
Сотні тисяч їх покидають 
весною села. Як і сотій ро
ків тому, в Японії діє 1ІЄПН- 

і саіпій закон: тільки старший 
сни в сім’ї має право на 
спадщину землі і майна, ін
ші брати і сестри, 
сяглн повноліття, 
мають перспектив 
штуваиня життя в селі, 
вніїиі або стати наймитами, ; 
або йти в місто.

В ці дні на вокзалах і в 
морських портах, па дорогах 
можна бачити юрби молорик 
людей. Оті йдуть у місто в 
пошуках роботи, інші про- - 
буюті. вступити до вищих 
або середніх учбових іакла- • 
дів. Але знайти роботу г. 
містах, не маючи кваліфіка
ції. луже важко. Безробітті!, 
постійний бич капіталістич
ного суспільства, росте і в 
Японії. Нелегко вступити б 
до учбових закладів. Тільки 
вступні внески в багатьох 
вузах країни складають 
100—150 тисяч ієн, тобто 2—3 
місячних заробітки кваліфі
кованого робітника. Япон
ська преса визнає, шо саме 
в такі весняні дні розігрує
ться багато трагедій. Молоді 
люди з села, що не мають 
засобів для Існування, ста- , 
ють здобиччю гангстерів, 
сумнівних закладів, злодій
ських зграй.

Цього року становище 
сільської молоді, яка приїха
ла в міста, склалося на
стільки погано, що виника
ло велике іанепокоєинп грім 
мадськості. П'і зиском гро
мадської гумки канцелярія 
прем'єр-міністра Японії про
вела вибіркове обслідування 
умов життя юнаків і дівчат, 
які прибули в місто. Лані 
обслі дхііання були опуб.тіко 
пані. Вони свідчать про тяж
кі умови життя сільської мо
лоді. Безземелля і малозе
мелля. неспроможність Існу
вати за рахунок заняття 
сільським господа р с т в о м 
примушують молодих поки
дати рідні місця і направля
тися в місто. Обслідуванням 
встановлено, що тільки о 
одному Токіо на тимчасових 
роботах зайнято І тисячі мо
лодих селян лише із префек
тури Ямагата (всього в Япо
нії 46 префектур). Ці молоді 
японці, не маючи ні спеці
альності, ні засобів існуван- 

I ня. стали легкою здобиччю 
Фабрикантів і заводчиків. 
Вони одержують найнижчу 
зарплату. Вони не можуть 
знайти житло, не можуть 
п.таштувати особисте життя, 
«авести сім’ю.

І Весна і літо... Але сі.т.хькі 
і хлопці і дівчата Японії не 

сприймають ці пори року 
як сонячні. Дуже багато не
переборних труднощів стає 
перед ІШМН.

І. ХРАМОВ 
(ТАРО
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І виплачуєтьсяI. ВОВЧЕНКО.

Ікоманди братимуть

ІФУТБОЛ

КЕРЧЕНСЬКИЙ

— з ) червня 
школи — з 1

В. ІГНАТОВ, 
суддя змагань.

Адреса технікуму: м. Кривий Ріг 
обл., проспект К. Маркса. 66.

того, більшість 
були підготовлені

l.l; і Кіровограда і Хмель- 
Фото М. ТЕ РИЛЬСЬКОГО. Діііпро/іетріукьііо)' .

ДИРЕКЦІЯ- .

РУДНИКОВОЇ АВТОМАТИКИ
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ 

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ЛЕОНІД НАСІКОВСЬКИИ 
ЧЕМПІОН КІРОВОГРАДА

Закінчилися змагання на першість Кіровограда з шахів, 
яні проходили в шаховому клубі ДСТ «Спартак». В них взяли 
участь два кандидати в майстри спорту та 14 першорозрядни
ків.

Перше місце і звання чемпіона міста виборов кандидат у 
майстри динамовець Леонід Насіковський. На другому міс
ці — кандидат у майстри спартаківець Федір Мамонт, на тре
тьому — першорозрядник авангардівець Олександр Лит
винов.

На жаль, деякі першорозрядники, зокрема, шахісти «Тру
дових резервів», у чемпіонаті міста участі не брали.

М. ІВАНЧЕНКО, 
головним суддя змагань.

Хроніка змагань 
ф В Дніпропетровську відбулася 

особисто-командна першість з лег
кої атлетики серед виробничих ко
лективів фізкультури і спортивних 
млубів за програмою IV літньої 
спартакіади Укрпрофрадн. В зма
ганнях взяв участь і колектив за
воду «Червона зірка». Добрих ре
зультатів домоглися легкоатлети: 
Вадим Орлеико в бігу па 100 м 
(10,7 сек.) і в бігу на 110 м з 
бар’єрами (15,7 сек.), Валентина 
Гаращенко (диск, 43 м 42 см), чем
піон області Серафим Сергеичук у 
бігу на 800 м фінішував шостим з 
результатом 1 хв. 54,8 сек. В бігу на 
1500 м С. Сергеичук встановив но
вий обласний рекорд — 3 хв. 57,3 
сек.

Колектив спортклубу «Зірка»,на
бравши 60 очок, зайняв п’яте місце.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ, 
суддя республіканської кате
горії.

групі, прибули на фінал у повному 
складі, то з семи команд першої 
і руни, які були допущені до фіналу 
без відбірковнх змагань, взяли 
участь лише дві команди — з Кіро
вограда і Кремгсса. Це, безумовно, 
позбавило гостроти поединка в пер
шій групі. Крім 
учасників змагань 
цуже слабо.

ф Три дні на кортах Кіровоград
ської школн-інтернату № і тривали 
змагання юних тенісистів у заліку 
обласної спартакіади школярів. Це 
були перші офіційні змагання тені
систів нашої області в ньому році. 
П’ять районів і міст надіслали своїх 
представників до заключної частини 
змагань. В першій групі чемпіонами 
стали спортсмени Кіровограда, у 
другій — тенісисти Маловнсківсьно- 
го району.

Слід відзначити, що змагання бу
ли погано організовані і пройшли 

г на низькому рівні. Якщо команди 
районів, які виступають по другій

ф Тенісисти Кіровограда розігра
ли приз відкриття сезону. Ці зма
гання віднині стануть традиційни
ми. Майже 40 спортсменів ДІОСШ 
№ 2, ДСТ «Буревісник», інституту 
сільськогосподарського машинобу
дування та шкіл-інтернатів № 1 •
№ 2 взяли участь у поєдинках. Три 
дні на тенісних майданчиках трива
ла цікава боротьба серед найснльні- 
шнх тенісистів нашого міста.

У чоловіків у фіналі зустрілися 
С. Блехер (ДЮСШ № 2), і М. Зів 
ров (інститут сільськогосподарсько
го машинобудування). Легко пере
мігшії свого суперника, С. Блехер 
став переможцем цих змагань. Жі
ночнії фінал звів двох представниць 
ДЮСШ Лї 2 — Л. Панченко і 
М. Кольцову. В упертій боротьбі 
перемогу здобула М. Кольцова.

У фіналі юнацьких змагань пере
міг Н. Сметана, вихованець тренера 
1. Худайнатова (школа-інтернат 
5Ї 2), який і став володарем 
призу, встановленого дирекцією 
ДЮСШ 5і 2,

В Кіровограді відбулися зональні змагання з волейбола серед спорт
сменів України, що працюють в органах зв’язку. Відмінно провели їх 
наші жінки. Вони з великою перевагою перемогли всіх своїх суперниць. 
Без поразок провели поєдинки і чоловіки. Обидві 
участь у фіиалі переможців зон.

На фото: момент зустрічі між волейболістами 
ннцького. С-7-

ХОЧ ПЕРЕМОЖЦІВ 
і НЕ СУДЯТЬ

б, усе гаразд, два очка здо-

кіровоградської «Зірки» ми- 
іі зустрічі з армійцями Одс- 
неремоги, виграли з рахун- t

І
f19 червня. Перша

11.00 — Телевісті. 
— «Ми мужчини*. 
(Кіровоград). 17.10

Художній фільм. (Кіровоград).
23.40 — Наші оголошення. (Кі
ровоград) .

Футболісти 
пулої суботи 
си добилися 
ком 1:0.

Здаиаіюся , , _ ...г __ _______
буто. Та це далеко не так. Ідучи на ста
діон, кожний хоче побачити красивий тех
нічний футбол, насичений добре проду
маними комбінаціями, цікавими гостри
ми моментами. Цьоіо разу сподіванням 
прихильників «Зірки* не судилося збу
тися.

Уникаючи загострення, суперники спря
мували гру в спокійне русло. Трипалий 
час вона проходила в центрі поля, тоді 
поближ*.е до штрафного майданчика оде
ситів, але обидва воротарі довго нудьгу
вали.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 1S червня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — Кіножурнал та

художній фільм 'Дорога в ти
сячу верст». (Кіровоград).
17.40 — Тстсяісті. (К). 18.00— 
Для школярів. «Фізкульт-при- 
піт». (К). 18.30 — «По ленін
ських місця: 
«Людина і с 
журнал. (К).
фільм. (Кіровоград). 20.30 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Програма кольо
рового телебачення. (М). 22.15 
— «Дорога я тисячу верст».

v>. (М). 19.00 -.
яіт> . Телевізійний

19.30 — Теле

ЧЕТВЕР, 
програма.
(К). 11.10
Телефільм. . __ .
— Телевісті. (К). 18.00—«Клуб 
ділових зустрічей». (Кірово
град). 18.40 — Наш коментар. 
(Кіровоград). 18.50 — Болгар
ський телефільм «Золоті сто
рінки». (Кіровоград). 19.00 — 
Інформаційна прог р а м а. 
«Час». (М). 19.30 — Програма 
кольорового телебачення. Чем
піонці- СРСР з футболз. «Тор
педо» (,М). — «Спартак» (М). 
В перерві — «В авангарді ан- 
піімлерізлістичіїої боротьби». 
(М). 21.15 — До Днів поль
ської культури в СРСР. «Поль
ськими маршрутами». Кон
церт майстрів. (М). 22.05 —
Ми мужчини». Телефільм.

(Кіровоград). 23.30 — Новини. 
Коментар. (М).

Друга програма. І8.00 — Для 
школярів. «ГНЬнерія». Теле-

(‘ї’) Наша адреса і телефониЗі
м. Кіровоград, вул. Луиачарського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

БК «2588. Івлеис 01197.

Футболісти обох команд, здебільшого 
кіровоградські, хибували неточними пере
дачами, дехто перетримував м’яч. Цс 
стосується п першу чергу Віктора Кваси
ва, Андр’я Товгз, Володимира Дсрпбіпа.

Активніше інших діяв Віктор Ступак. 
Цс він після кількох невдалих спроб про
рватися и штрафний майданчик гостей 
наважився пробити по воротах з далекої 
відстані й досяг мсти.

Пропущений м’яч немов підхльоснув 
армійців. Вони заграли більш енергійно. 
А нападаючі господарів поля, навпаки, 
стали пасивнішими. Це ускладнило ста
новище кіровоградських захисників, па 
них припало велике навантаження. Але 
вони вистояли, не підвели. Осоолнвої 
похвали заслуговує воротар Леонід Кол
тун. Недарма тренери йому одному ви
ставили найвищу оцінку.

Наводимо результати матчів інших 
команд підгрупи: «Локомотив» (Вінни
ця) — «Карпати» — 2:2, «Таврія» — 
«Суднобудівник» — 5:1, «Кривбас»—«Ло
комотив» (Херсон) — 4:2, СКА (Київ) — 
«Хімік» — 1:|, Автомобіліст» — «Шах
тар» — 2:1, «Десна» — «Металіст» — 0:0, 
Будівельник» — «Динамо» — 1:0. «Мста-

лург» — «Авангард» — 3:0, «Дніпро» — 
СКА (Львів) — 2:1, «Буковина» — «Азо- 
вепь» — 1:0.

ЗАРАЗ ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ 
КОМАНД ТАКЕ:

1 В 11 П М О
«Металург» 15 7 0 2 16- 4 20
«Дніпро» 15 8 4 3 27-16 20
«Зірка» 15 8 4 3 12— 6 20
«Карпати» 15 7 5 3 23—15 19
«Металіст» 14 7 5 2 15- 7 19
«Кривбас» 15 9 1 5 18—15 19
«Таврія» 15 б 8 2 23—16 18
СКА (К) 15 5 8 2 16-10 18
«Суднобудівник). 16 7 4 5 20-14 18
«Локомотив» (X) 15 6 5 4 16—12 17
«Автомобіліст» 16 в S 5 17-16 17
«Буковина» 15 4 6 5 7— 9 14
«Авангард» 15 3 8 4 11 — 14 11
СКА (О) 15 5 3 7 17-16 ІЗ
«Локомотив» (В) 14 2 8 4 14-15 12
«Хімік» 15 3 б 6 13-17 12
«Шахтар» 15 4 4 7 10—19 12
«Будівельник» 15 2 7 в 7-14 11
«Десна» 15 3 5 7 8-19 II
«Динамо* 15 2 6 7 9—23 10
«Азовець* 15 3 3 9 13-22 9
СКА (Л) 15 1 5 •J 4-19 7

журнал. (Донецьк). 18.30 — 
Реклама. (К). І8.40 — «Проме
тей.». Молодіжний клуб. 
(Херсон). 10.30 — Художній 
фільм. (Кіровоград). 2).15 — 
Кінопапорама. (М).

• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 17 червня. 10.50— 

Художній фільм «Спрага». 
12.20 — Екран учйтеля. (К). 
13.00 — Телевізійні вісті. (К). 
17.40 — Лігсратурно-музичіїа 
композиція «Паганіні». 18.00 — 
Школа зрошувального земле
робства. 18.20 — Кінохроніка.
18.30 — Телевізійні вісті. (К). 
19.00 — Тележурнал «Пропа
гандист». (Київ — Львів). 19.30 
— «Музичний кругозір». (К).
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — В авангарді антиімпе
ріалістичної боротьби. (М). 
21.15 — Художній фільм «Спра
га». 22.45 — Молодіжна про- 
грама «Юність» (Чернівці).”

СЕРЕДА, 18 червня. 11.00 — 
Телевізійні вісті. (К). 11-10 — 
Літературний театр. Л. Тол
стой. «Анна Кареніна». (К). 
12.00—Художній фільм «Спра
ва Артамоповпх». 16.40—Філь
ми . для дітей. 17.15 — Для 
школярів. «Ми — інтернаціона
лісти». (Ужгород). 17.40 — Те
левізійні вісті. (К). 18.60 — 
«Фізкульт-нрпвіт!» (К). 18.30— 
«По ленінських місцях». (М). 
19.00 — Тележурнал «Людина 
і світ». (К). 19.30 — Актуаль
ний екран. 19.50 — Кіпокои- 
церг «Співає Соловей». 20.30— 
Програма «Час». (М). 21.00 — 
1} авангарді антиімперіалістич
ної боротьби. (М). 21.15 —
Програма українського кольо
рового телебачення. Концерт 
Державної капели бандуристів 
УРСР. (К). 22.15 — «Вечори на 
Високому замку». (Львів), 

24 01 — Новішії. Коментар. (М).

І
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ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ 
гНЖЕНЕРНО-МОРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА 1969—70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ПЕРШИЙ КУРС 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ
Училище є вищим технічним учбовим закладом, який 

готує інженерно-командні кадри плавскладу Міністер
ства морського флоту по спеціальностях:

судноводіння на морських шляхах (судноводій»иіі 
факультет);

експлуатація суднових силових установок (судномс. 
хаиічний факультет);

експлуатація суднового електрообладнання (електро
механічний факультет);

автоматизація тепло- та електроенергетичних процесів 
(факультет автоматики).

Курсанти училища перебувають на повному держав
ному забезпеченні.

Прийом заяв з 20 серпня до ЗО липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Всі, хто бажає вступити до училища, довідки про при- 

йом можуть одержати в приймальній комісії: м. Одеса, 
вул. ГІерекопської перемоги, 20, ОВІМУ,

КОМАНДУВАННЯ УЧИЛИЩА.

криворізький технікум

НА БАЗІ 6 КЛАСІВ:
підземна розробка рудних і нерудних родовищ; 
електрообладнання промнелопих підприємств; 
обробка металів різанням;
гірниче машинобудування;
гірнича електромеханіка
експлуатація автоматичних устаткувань у іірінічій 

промисловості.

ПА БАЗІ 10 КЛАСІВ:
електрообладнання промислових нідпрікмсть;
Заяви подаються на ім’я директора технікуму (осо-, 

біісто або поштою) з доданням: документа про освіту 
(оригінал). автобіографії, медичної довідки (форма 
№ 286). трьох фотокарток (3x4), витягу з трудової або 
колгоспної книжки (для осіб, що мають стаж ’практичної 
роботи не менше 2-х років). Свідоцтво про народження 
або паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво 
подаються особисто.

Стипендія виплачує!ься на загальних підставах.
Учням гірничих спеціальностей стипендія 

на 25 процентів більша.
Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Прийом заяз: у групи на базі 8 класів 

но ЗІ липня, в групи на базі середньої 
червня но 15 серпня.

Всгупііі екзамени — з російської або української мови 
(письмово) та математики (усно).

металургійний технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969-70

1НАВЧАЛЬНИЙ рік
па денне відділення ’ •

на баз) неповної*середньої школи но спеціальностях: 
гірнича електромеханіка, 
розробка рудних і нерудних родовнш, 
агломерація і окускування руд, 
збагачення корисних копалин.
Строк навчання 3 роки 6 місяців. Приймаються лише 

юнаки.
На вечірнє відділення по спеціальностях: 

промислове і цивільне будівництво, 
бухгалтерський облік, 
експлуатація і ремонт автомобілів (на базі неповної 

середньої школи).
Заяви приймаються де ЗІ липня. Всгупііі екзамени з 1 

по 20 серпня.
Заяви иодаїоіься на ім’я директора технікуму з додан

ням: медичної довідки (форма № 286), автобіографії, чо
тирьох фотокарток (розміром 3x4 см), витягу з трудової 
книжки, завіреної керівником підприємства (для осіб, то 
мають‘стаж практичної роботи не менше-2-х .років). >в-

- рактеристики.
Вступники в і рули на балі неповної середньої школи 

складають екзамени з російської або української мови 
(диктант) і математики (усно). Вступники на базі се
редньої школи складають пступві екзамени з російської 
або української мови і літератури (твір) і математнни 
(успо).

Всі приїжджі забезпечуються гуртожитком.
За довідками звертатись на адресу: м. Керч, селище 

їм. Войкоса, пул. Койкова, 1.

г.

-

одеський механіко- 
технологічний технікум

І
ОГОЛОШУЄ IIРИПОМ УЧНІВ 

НА ДЕННЕ І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

І

Технікум готує .спеціалісті!) на бязі восьмирічної та се
редньої ніколи по спеціальностях;

електрообладнання елеваторів І зерпопереробних під
приємств із снеціалізацієїр; електрообладнання підпри
ємств; автоматизація виробничих процесів;

обладнання елеваторів і зерпопереробних підприємств; 
борошномельно-круп'яне і комбікормове виробництво; 
зберігання зерна і продуктів ₽ого переробки.
Прийом заяв:
на денне відділення: па базі восьмирічної школи — з 

1 червня по ЗІ липня; па базі середньої школи — з 
1 червня но 15 серпня;

на заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня.
Вступи! екзамени з 1 по 20 серпня.
Технікум забезпечує всіх учнів гуртожитком. Стипендія 

виплачується на загальних підставах.

Адреса технікуму:' м‘. Одеса, ГСП-442. вул. Москов
ська, 12.’

ДИРЕКЦІЇ».
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