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Зустріч в ЦК ЛКСМУ
17 червня в ЦК ..-ІКСИ України відбулася $

представниками кращих молодіжних кодектнвіп чроипс- 
ловості і сільського господарства.

З наступаючим святом молоді республіки гостей поздо
ровив перший секретар ЦК ЛКСМУ О. С. Капто.

Про підсумки першого етапу трудової естафети Допо
віли сталевар мартенівської печі № 1 металургійного 
воду «Запоріжсталь» Анатолій Макаров, начальник Дні
пропетровського обласного штабу комсомольських будов 
Валентин Даішлоп, ланковий машиністів електровозів 
шахти № 6 «Центроспілки» на Луганщііні, секретар ком_ 
сомольської організації дільниці ВШТ Федір ііишняк, 
слюсар, секретар комсомольської організації цеху Лі 2 
виробництва мінеральних добрив Сєвєродонецької <> хім
комбінату Віктор Лаптев. ланкова комсомольсько-моло
діжної ланки колгоспу «Прапор Леніна» Васильківською 
району Київської області Лідія Бондаренко.

Переможцям змагання були вручені ювілейні Почесті 
ірамотп ЦК ЛКСМУ,

У Москві продовжує свою роботу міжу 
народна Нарада комуністичних і püölfc 
личи.х партій. г

Іб червня учасники Паради прийняли 
заяву у зв’язку з масовими арештами і 
звірячими убивствами комуністів, Демо
кратів та інших партіотів Гаїті. Вислов
люючи спою братерську солідарність з 
комуністами і демократами Гаїті,,-.які 
борються проти тиранії, Нарада зйіілн-т* 
кає маси трудящих, демократичні і'про
гресивні сили всіх країн рішуче вимагати 
припинення терору, убивств і пересліду
вань таїтянських комуністів та інших 
патріотів.

Нарада прийняла «Відозву на захист 
миру». Представники комуністичних і ро
бітничих партій звертаються в ііПгдотга- 
родів світу, до всіх людей, ііеза^йкиамвід 
їх переконань і політичних поглядів;* із 
закликом до спільних дій в ім’фЗахнсту і 
зміцнення миру.

Війни, акти агресії і насильна, Зама
хи па свободу народів, підкреслюється у 
відозві, — все це має евої дл&рела »'по
літиці імперіалізму. Боротьба за. мир*- 
зливається з боротьбою за свободу нд-г-- 
родів, прогрес і демократію, за врятувань ? 
мя від чужоземного насильства, Іід kq?» 
лоніалізму і неоколоніалізму, реакції та 
фашистської диктатури, ff;
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Послідовна миролюбна політика пер
шої країни ' соїналізму — Радянського 
Союзу га інших-соціалістичних держав, 
посилення 'боротьби трудящих у країнах 
капіталу, зростання національно-визволь
ного руху, виступи широких КІЛ СВІТОВОЇ 
демократичної^ громадськості, прихиль
ники миру, відзначається в документі, 
створюють реальну МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ВТ4- 
леиня^р життя прагішнь народів до миру.

•*Ч * • У
17 червняЧІ969 року в Москві закінчи

лась міжнародна Нарада 75 комуністич
них Гробітинчих партій. Учасники Нара
ди Оцінюють п, говориться в комюніке, 
як велику подію в розгортанні боротьби 
проти імперіалізму. В справі досягнення 
анЦІмперіалістичної єдності і дій най- 
шнршнх народних мас в усьому світі, як 
важливіш етап ва шляху зміцнення згур- 
тованфаі комуністичного руху на прин
ципах С<маркщізму-ленінізму,' пролстар- 
ськогіг'ііітеріїащіоііалізму.

Нар'ада прийняла Основний документ: 
'«Завдання бо$)тьби проти імперіалізму 
на су^аспому-етапі і єдність дій кому
ністичних та>робітничих партій, усіх аі;‘ 
тнімтрсріалістнчннх сил».

Учасники фаради обговорили питання 
прв^святкувания 100-річчя з дня народ- 
жерия В. І. Леніна і палко, з ентузіазмом

схвалили Звернення «ГІро 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна».

Нарада звернулась до народів світу із 
закликом «Незалежність, свободу і мир 
В’єтнамові!» Вона палко привітала ство
рення Тимчасового революційного уряду 
Республіки Південний В’єтнам. Нарада 
виступила з «Відозвою на захист миру». 
Вона прийняла Заяву на підтримку спра
ведливої боротьби арабських народів 
проти ізраїльської агресії, а також заяви 
солідарності з комуністами і демократа- 
ми, які зазнають нанжбрстоківіих репре
сій і ведуть у тяжких умовах самовідда
ну боротьбу проти реакційних диктатор
ських режимів, підтримуваних міжнарод
ним імперіалізмом.

У комюніке зазначається, що учасники 
Наради висловили готовність до дальшо
го розвитку зв’язків між комуністичними 
і робітничими партіями. Вони підтверди
ли доцільність двосторонніх і регіональ
них зустрічей, проведення в міру потре
би міжнародних нарад комуністичних і 
робітничих партій для обміну думками і 
досвідом, для колективного обговорення 
і розробки актуальних політичних • тео
ретичних питань, проблем боротьби про
ти імперіалізму, за торжество справи ми
ру, національної незалежності, демокра
тії і соціалізму.

♦ • ж
Центральний Комітет Комуністичної 

• партії Радянського Союзу 17 червня 
влаштував у Кремлівському Палаці з’їв- 
дів прийом на честь учасників міжіїа- 
родпої Наради комуністичних і робітни
чих партій.

З вітальною промовою до присутніх 
звернувся глава делегації КПРС, Геше- 
ральний секретар ЦК КПРС тов. Л. ?« 
Брежнєв.

Ця Нарада, сказав Л. І. Брежнєв, 
увійде в історію світового комуністично
го руху як найважливіша подія в нааіП 
спільній боротьбі проти імперіалізму, в 
об’єднанні зусиль і згуртуванні всіх к<\-. 
муністів в ім’я наших спільних великих 
цілей.

Прийняті Нарадою документи, каже 
Генеральний секретар ЦК КПРС, дають 
усім нам нову зброю в нашій спільній 
боротьбі, вони допоможуть комуністам ї 
трудящим усіх країн ще ясніше побачи? 
тн шляхи дальшої боротьби з імперіаліс
тичною агресією і гнобленням. Вен« 
пролунають над світом як наш спільний 
братерський заклик до всіх чесних, »ре
гресивних сил на землі, які виступають 
за справу свободи, миру і щастя народів.

(ТАРС).
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ПЕРША 
ГВАРДІЙСЬКА 
НА МАРШІ!

КИЇВ, 17 червня. (РАТАУ). 
В похід но ленінських міс
цях вирушила сьогодні пер
ша гвардійська бригада уч
нів міста Києва, Звання 
«гвардійська» вона одержа
ла ще п 1966 році, коли з 
успіхом пройшла по бойово
му шляху прославленої Та- 
мапської дивізії і їй офі
ційно вручили прапор гвар
дійського полку.

На Хрещатику, біля па
м’ятника Володимиру Іллічу 
Леніну, пишіікувалнсь учас
ники наступного походу. 
Комісар бригади гвардії ка
пітан Андрій Спірін рапор
тує першому секретареві ЦК 
ЛКС.МУ О. С. Капто та двічі 
Герою Радянського Союзу 
О. Ф. Федорову про готов
ність до виступу. Разом а 
іопіімн «бійцями» — трос ді
тей з Калані. які тільки 
пранці прилетіли в Київ І ось 
уже зайняли спої місця па 
машинах. Попереду — Сиз
рань, Куйбишсн, Ульяновськ, 
Уфа, Казань, Горький, Вла
димир, Москва, Горни, Ле
нінград, Виборг, Псков, Ри
га, Вільнюс, Смоленськ. 50 
днів пробудуть у дорозі юні 
гвардійці, іавтрашпі будів
ники комунізму.

?•
*

П'ятирічка^ 
руками 1 

молодих

IIАИ КРАЩА 
РЕКОМЕНДАЦІЯ

фср-Всього рік працює на 
мі дояркою Ліда Прохоренко. 
В групі нетелів, за якою До
глядає дівчина, вже розтели
лося шість корів. Поки Щ° 
молода доярка надоює н|ї 
кожної корови по 7 літрів мо
лока, хоч інші мають значно 
більше. Та дівчина 
велике молоко буде 
па початку літа, а 
ці йою.

Ліда готується до 
комсомол, 
мендянією 
праця.

знає, mo 
не зараз, 
наприкіп-

вступу в 
І найкращою рско- 
їй буде старанна

в. ІВЧЕНКО. 
імені Енгельса,Колгосп ____  ____

ііовомиргородськнй район.

ВОЛ ОД II АНІ РОВІ ТИСЯЧІ
На другому цукрокомбінаті 

імені Петроітсілчого працює 
молодий інженер Володимир 
Руді.. Володимир — раціона
лізатор. Минулого року, здійс- 
пивши йото пропозиції, під
приємство зекономило сирови
ни на суму більше 70 тисяч 
илрбованців.

Цього року Володимир ра
зом зі старшими товаришами 
по роботі теж запропонував 
кілька нововведень^ Остання 
його рацпропозиція у співав
торстві з головним інженером 
комбінату Ю. Ф. Цюкалом 
(поліпшення роботи тарною 
цеху) дала економічний ефект 
на 20 тисяч карбованців.

-Б. КУМАНСЬКНИ.
Олексаидрівський район.

РІК САМОСТІЙНОЇ 
ПРАЦІ

П’ятимісячну виробничу 
програму працівники швей
ної майстерні Добровелпч- 
ківського райпобуткомбінату 
виконали на 116,4 процента. У 
цьому досягненні є доля і мо
лодих робітниць комсомолок 
Люби Торовик і Ольги Кози
нець, які ось уже рік працю
ють тут після закінчення Кі
ровоградського профтехучи
лища.

Г, ЧЕРНЕНКО.

£• J
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В колгоспі ««Україна» Знам’янського району серед кращих сівальннків кукуруд
зи було іі ім’я комсомольця Леоніда Іванова. На підживленні й мотвженні про
сапних механізатор теж виконує щоденні норми на 125 — 150 процентів.

Фото Б. ВІТОХІНА.

ПАРАБОЛА
ТЕМПІВ
Графік будівництва Кірово

градської дитячої спортивної 
школи часто міняє свою фор
му. То від напруги згинається 
ледве не в параболу, то при спа
данні темпів розрівнюється 
майже до прямої. Звичайно, на 
цо є свої причини. Скажімо, 
взимку, коли за законами фі
зики тіло стискається, тоді ця 
крива теж зменшується, і на 
ДСШ господарюють лише мон
тажники. Влітку, коли тіло роз
ширюється (знов же за зако
нами фізики), графік набуває 
вигляду близького до потрібно
го, і майданчик збуджено го
монить десятками голосів бу
дівельників. Цього ж літа 
Щось і природний закон не 
Діє...

Того дня сонце плавило не
бо, і воно спекотним маревом 
мерехтіло на обрії. На будові 
ДСШ монтажники, затягнуті 
широкими поясами, перекида
лися скупими фразами. По-ді
ловому спалахували електро
дотримачі, прямокутними за
бралами опускались захисні 
щитки. Важко повертався кран. 
Бригада Олексія Картевцева 
працювала на совість. Можли
во. тому що...

— В кінці цього тижня кін
чаємо монтувати гімнастичний 
зал.

А, може, через те, що.,.
— Беточ є, кран справний, 

погода нормальна.
Це слова молодого майстра 

монтажників Віктора Зубенка. 
Скоро його хлопці закінчать 
основні роботи і залишаться їм 
дрібні: монтаж балконів, вітра
жів тощо.

Отже, ніби йде все добре. 
Споруда росте. Бетон є. І не 
тільки бетон, а й цегла, яка 
складена рівними штабелями 
на піддонах. Є риштовки і на
віть сторож будівельного уп
равління № 2 тресту «Кірово- 
градпромбуд» О. В. Тимченко. 
А самих будівельників.,.

— Давно вже не бачне, — ка
же Олександр Васильович.

— А де ж вони?

— Це вже запитайте в на
чальника Д. Т. Федорова, — 
слушно зауважив О. В. Тим
ченко.

Я скористався з цієї поради і 
через півгодини сидів у про
сторому кабінеті.

— Розумієте, не вистачає 
людей, — розводить руками 
начальник будуправління № 2.

А мені згадується наша роз
мова кілька місяців тому, взим
ку. Дмитро Трохимович щиро 
говорив тоді:

— Яка рація посилати людей 
е таку негоду? Грунт мерзлий 
його треба довбати. Робота ця 
непродуктивна. Ось нехай ли
шень потепліє...

І дійсно, в квітні на ДСШ 
навперебій задзвеніли кельми, 
заспівали самоскиди, підвозя- 
чи розчин, засурмив кран, під
німаючи його на ліси гарним 
хлопцям-мулярам із бригади 
Миколи Дудника. Щоправда, 
цей оркестр не порадував 
ДСШ й місяця, як його пере
кинули в інше місце.

Зараз закінчується червень. 
Лишилось два літніх місяці, які 
можуть згоріти, як сірники, об
пікши пальці невмілому кур
цеві. Адже, якщо врахувати, 
що на об’єкті цегляної кладки 
1200 кубометрів і до того ж в 
основному внутрішні перестін- 

ии, то стане зрозумілим, що за 
місяць — два навряд чи впо
раються будівельники. А восе
ни, цілком ймовірно, Д. Т. Фе
доров розведе знов руками і 
скаже:

— Бачте, яка погода. Дощ, 
слизота...

Ніби відгадуючи мої думки, 
Дмитро Федорович посміхає
ться:

— Скоро на ДСШ поставимо 
бригаду мулярів Миколи Дуд
ника. До 15 липня змонтуємо 
баштовий кран. І по-справж
ньому засукаємо рукави.

Хочеться вірити в ці слова. 
Тим паче, що Д. Т. Федоров 
воліє підключити до будівель
ників студентську бригаду з 
50—40 чоловік. Це добра спра
ва. Адже кому, як не їм пока
зати себе на комсомольській 
будові. Думається, що міськ
ком комсомолу теж не буде 
стояти осторонь і допоможе 
здійснити цей план.

Але все це поки що в пер
спективі. На ДСШ в ці погожі 
дні ще не ведуться підготовчі 
роботи для монтажу баштового 
крана, безпорадно стоять ри
штовання, не завозяться буд
матеріали.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

ПЕРЕМАГАЮТЬ

ІДЕЇ ІЛЛІЧА
17 червня в Кіровоградському 

педагогічному інституті ім. О. 
Пушена відбулася наумива кон
ференція кафедр сусвільвия 
наук навчальних закладів Міро«? 
вогра.ицннн, присвячена 1Mh 
річчю від дпя народжений В. Ъ 
Леніна.

Пленарне засідання відкрив 
ректор педінституту доцеич 
Ф, Г. Овчаренко. З доновіддю 
«В. І. ,’існів і най» край» висту
пив завідуючий кафедрою істо
рії КПРС і філософії педінсти
туту. доцент Ф. К. Бєлявін.

На секціях Історії КПРС. фі
лософії і наукового комунізму, 
політичної економії були заслу., 
хані доповіді «Шляхами наста
нов Ілліча», «В. 1. Ленін про 
моральне виховання трудящих», 
«В. 1. Ленін про роль передово
го досвіду в комуністичному бу
дівництві», «В. І. Ленін про 
характер економічних зв'язків 
між містом і селом», «Поєднан
ня особистих і суспільних інте
ресів у текінському кооператив-! 
кому плані», «Боротьба тру
дящих Кіровоградщинн за В,А" 
будову сільського господарства в 
післявоєнні роки» — всього 20 
доповідей. З ними пистунилн 
науковці, викладачі ьузів: до
цент В. О. Цнсь, доцент В. ІЯ» 
Чняін, викладач П. А. Тарасен
ко, старший викладач П. А. Ря
бой. доценти Л, С, Раевутпии, 
Б. Л. Дратвср, викладач Л. ЯЬ 
брекер та ївші. .(
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ДЕРЖАВШИ атестат про 
закінчення середньої школи, 
Валя залишила село, що на 

і, і подалась у.
Кремгсс. який виріс па бере
зі Кременчуцького моря.

На перших порах працювала ученицею 
арматурника у бригаді Миколи Постни
кова. Важко було дівчині. Від незвич
ки боліли руки, приходила додому стом
лена. Та Валентина не бідкалася на 
свою долю. Згодом закінчила курси 
електрозварювальників і перейшла в 
бригаду Василя Книша. Де б не труди
лась Валентина, завдання, як правило, 
завжди перевиконувала. Полюбили дів
чину на заводі за її працьовиті руки та 
добру вдачу. Коли на звітно-виборних 
зборах постало питання, кого обрати ва
тажком комсомолі! підприємства, то всі 
одностайно проголосували за її канди
датуру. І не помилилися. Дівчина зуміла 
організувати молодь заводу і спрямува
ти її на виконання виробничих завдань.

і Валя залип
Вінниччині

------------Кпемгес. яі
5пда комуністка є прикла

дом для молоді підпри
ємства, запалює її па 
трудові подвиги.

Багато корисних' страв 
на рахунку 
комсомолі!, 
матично 
тематичні 
традиційний 
Радянської 
шугаться всі призовники підприємства, 
колишні воїни, офіцери запасу та у від
ставці.

Провівши юнаків до армії, комсомоль
ці підтримують з ними постійний зв’язок, 
розповідають їм про свої трудові будні, 
про хід соціалістичного змагання на 
чссгь 100-річчя від дня народження В. І. 
Леніна.

В одному з листів Євгену Варакіну молодь 
написала про тс, що комсомольці підприєм
ства вирішили 
«Майбутньому

заводської
Тут снстс- 

проводя т ь с я
Серед них 

проводів 
На нього

вечори.
ВСЧ'Р 

Армії.

tr.

І

Ы КРАЇНИ
до лав 
запро-

ТОБІ, ІМЕНИННИКУ!
ЯК ОДНА
СІМ'Я
Цадійними помічниками Вален тини у 
повсякденній роботі є члени комітету 
Володимир Клименко. Юрій Козенко та 
інші.

На Власівському заводі залізобетон
них конструкцій і виробів комбінату 
«иДніпроєнергобудіїїдустрія» працює по
над 200 комсомольців. Це — передовий 
загін виробничників, який користується 
заслуженою повагою па підприємстві.

Тут створено 11 комсомольсько-моло
діжних бригад. Найкраще зарекоменду
вали себе бригади арматурників Едуар- 
да Шкуратова, Івана Лихошсрста, Ва
лентина Комогорова та інші.

Дружно, злагоджено трудиться комсо
мольська працьовита сім’я передового у 
місті підприємства, яке відправляє свою 
продукцію на спорудження Бурштіш- 
ської. і Трипільської ДРЕС. Канівської 
ГЕС та інших енергетичних велетнів 
країни.

— Не було ще випадку, щоб комсо- 
мольсько-молодіжні бригади не викона
ли завдань. — каже секретар партійного 
бюро заводу Іван Григорович Удод. — 
Трудяться вони з вогник >м., з молодечим 
завзяттям.

Тут доречно розповісиі про те, як 
комсомольцям доручили освоїш випуск 
плит перекриття для Волзького автоза
воду в Тольятті. На перших порах про
дукція виходила низької якості. Комітет 
комсомолу забив тривогу. Адже па бе
регах В.’.іги чекали пліші. а їх освоєн
ня посувалось ПОВІЛЬНО.

Черговий номер < Блискавки» вийшов із 
закликом: «Комсомольці! Заводу треба Дати 
8 (ілііг'за добу і не менше!»

Кілька днів і ночей не виходили із цехів 
юнаки та дівчата. Нарешті завдання було 
виконано: комісія прийняла илігти з оцінкою 
«добре». Коли справа пішла на лад. комсо
мольці .>, кожиим днем збільшували випуск 
плит. Незабаром «Блискавка» повідомила:

«Товариші! Волзький завод чекає від пас 
плит ПНС! Підвищимо продуктивність праці. 
Дамо замовникам ЗО плит за добу!»

Згодом і цей рубіж було перекрито. З воріг 
заводу щоденно відправлялось на береги Вол
ги 33—35 плит.

Душею заводської молоді є секретар 
комітету комсомолу Валентина Оіш- 
щук, яка самовідданою працею заслужи
ла шану і повагу своїх товаришів. Моле

створитн пам’ятну бібліотечку 
поколінню заведу». Кожен 

юнак та дівчина придбають 
книги і напишуть на них те. 
що воші відчувають, що їх 
найбільше хвилює напере
додні ленінського ювілею. 
Бібліотека зберігається у 
приміщенні комітету комсо
молу і заповідається ровес
никам. які будуть жити ь 
2020 поні, коли країна свят
куватиме 150-річчя з дня на
родження В. і. Леніна.

- ...Щороку приходять па- 
підприємство 
дівчата, які 
атестат пре 

і школи.- На
влаштовується ден

юнаки та 
одержали 
закінчеіг 

заводі для 
відкри-

її я середньої
них
тих дверей, протягом якого випускники 
шкіл ходять по цехах підприємства, зна
йомляться з працею бетонників, з вироб
ництвом. Перед ними виступають кадро
ві робітники, інженерно-технічні праців
ники. які розповідають про своє під-' 
нрпємегво — одне з найбільших в Єв
ропі.

Затамувавши подих, слухають випу
скники розповідь ветерана енергобудів- 
іпінтва. кавалера ордена Леніна, брига
дира арматурників Миколи Васильовича 
Баканова, який брав участь у споруд
женні Каховської і Кременчуцької гід
роелектростанцій, кращу електрозварю- 
вальнишо Катерину Шкуту.

Кожний другий комсомолець підприємства 
нашлеться чи то у вечірній школі, чи то за
очно в технікумі або інституті. Сама секре
тар — студентка Кремгесівського загально- 
тсхііічиого факультету Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарського машинобудуван
ня. Зоя Шаповалова і Катерина Василенко 
навчаються у КуПбпшсвському енергетичному 
технікумі.

Кипить, вирує життя комсомольської 
організації заводу. Самовідданий труд 
молодих працелюбів оцінено по заслузі. 
Комсомольській організації підприємства 
вручено па вічне зберігання Пам'ятний 
червоний прапор Кремгесівського мі
ського комітету комсомолу.

Можна було б що багато розповідати 
про хороші, корисні справи заводської 
комсомолі!. Гут доречно згадати і про 
^Комсомольський прожектор», що є на
дійним ПОМІЧНИКОМ М.)ЛОДІ/$' роботі, і про 
ансамбль «Юність», який показує свою 
майстерність у години дозвілля, і бага
то. багато іншого.

... Не зачиняються двері комітету 
комсомолу. Йдуть сюди юнаки та дівча
та і вранці, і вдень, і після роботи, щоб 
поговорити про невідкладні справи ви
робництва, про навчання і відпочинок. 
Бо комітет для кожного комсомольця і 
рідний дім,, і дискусійний клуб, і аудито-. 
рій для навчання,* і бойовий штаб.'

Над Україною — знову по
дих свята. Комсомолу респуб
ліки п’ятдесят років. Здрас
туй, золотий ювілей!

Тисячі тонн надпланового 
вугілля і сталі — на твою 
честь, Комсомол України. До. 
строковий спуск на воду мор
ських красеніо — дарунок на 
твої іменини. Відмінні успіхи 
солдат і матросів в бойовій 
службі — цс новий промінь 
твоєї слави.

А ми, молоді трудівники 
колгоспної ниви; ' готуємось 
уквітчати твоє — тобто наше 
'свято — вінком ювілейного 
врожаю. Двічі ювілейного — 
на твою честь і на честь 100- 
річуя з дня народження В. 1. 
Леніна.

До твоєї сім’ї, Комсомол, 
з нашого села входять сорок 
шість хлопців і дівчат. По
руч з комуністами попи пра
цюють на найвідповідальні
ших ділянках колгоспного ви
робництва. ~ 
сомолок — . .
Михайленко, Раїса 
Алла Леймаи, Ніна 
Олександра Спіда. 
Литвин та інші, 
натхненням працюють 
Ольга Михайленко торік зай
няла друге місце в артілі по 
надоях молока. В цьому році 
її рідна сестра Ніна Божко 
утримує перехідний мандат 
кращої по професії.

В обох тракторних бригадах 
створені комсомольські ме
ханізовані ланки по виро
щенню технічних культур. До 
однієї входять Микола Щер
бак, Григорій Голобородько, 
Василь Наращенко, Антон 
Ладига, до другої — Василь 
Чмеренко, брати Олексій та 
Володимир Бабанські, Анато
лій та Василь Ніжніченкн. 
Ланки змагаються між собою.

Добре працюють твої ви

Тринадцять ком- 
доярки. Цс Ольга 

Руденко, 
Божко, 
Г алина 

високим 
пони.

з

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
наш позаштатний кореспондент, 

м. Кремгсс.

ДЛЯ РОЗДУМІВ
ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ НАУКОВО-АТЕЇСТИЧНОЇ 
РОБОТИ В ШКОЛАХ КІРОВОГРАДА

Кіровоградський Будинок наукового атеїзму, вивчаючи 
питання про ефективність атеїстичного виховання в шко
лах обласного Центру, провів анкетний опнг учнів вось
мих га дев’ятих класів.

Соціологічним л дослідженнями Суло охоплено десять 
шкіл — Л-№ 1, 2. 7. II. 15, 23. 26. 27 , 30 та 32. Всього 
опитано 611 учнів двадцяти класів, в тому числі її пось- 
мих і 6 дев'ятих класів.

В анкеті були такі питания: -
Скільки тобі рег.іи? Звідки вперше дізнався про бога і 

що ти про це знаєш? Чи *•. вдома віруючий і що він ка
же про бога? Чи відзппчакпі- удома релігійні свята і які? 
Чи віриш di в прикмети г які? Який шкільний предмет 
тебе більше всього Перекопі є. що бога немає? Перелічи 
атеїстичні книги, які ти знаєш і які ти прочитав? Як ти 
перекопуєш віруючих, що бої з немає?

Нижче вміщуємо іюзповідь завідуючого Кіровоград
ські:«: обласним Будинком атеїзму П. Дміпрснка про ре
зультаті! дослідження.

А НК1ЛУВАННЯМ було ихо- 
нлеио 614 хлопців та дів

чат віком від 14 до 16 років. 
На перше питання 16,7 про
цента опитаних відповіли, що 
про бога не знають зовсім ні
чого, а решта, що вперше про 
бота взнали від своєї оаоусі,

інколи — від сусідської бабу
сі, від дідуся — 7 випадків, 
під батька — І. віл мами — 2« 
Дехто підкреслив, шо легенду 
про бога знає із шкільних під
ручників (мається на увазі іс
торія стародавнього світу).

Тривожно те, що лише 18,7

процента опитаних школярів 
мають матеріалістичні знання 
про виникнення релігії па від
повідному ступені розвитку 
людською суспільства і зна
ють, що причина виникнення 
релігії полягає в безсиллі пер
вісної людніш перед силами 
прароди.

Ось ЩО пише ОДИН Із ЦИХ 
учнів: «Вперше про бога взнав 
із історії. Бога немає, його ви
думали тоді, коли не могли 
псяснити явища природи».

Більшість опртаних (477 із 
611) невірно розуміють виник
нення релігії. В одній з анкет 
читаемо: «Про бога знаю від 
бабусі, н’п раніше існував, а 
зараз його немає».

Подібні відповіді — серйоз
не зви іувачення вчителям, 
свідчення того, що и атеїстич
ному вихованні дітей мають 
місце . значні нС/ДОЛІки, Треба 
домогтися, щоб кожний урок 
уже н початкових класах ла- 
вав дитині щось нове про 
оточуючий світ, формував мі-

хованці, Комсомол, і в інших 
галузях артільного виробницт
ва. Серед імен передових кол
госпників звучать імена лан. 
нової першої рільничої брига
ди Валентини Кисіль, шоферів 
Андрія КудрІ, Григорія Га
лони. Наш колгосп одним з 
перших в районі завершив 
проривку цукрових " 
на початку червня 
піврічний план 
молока, а план шести 
ців по продажу м’яса

буряків, 
виконав 

виробництва 
міся- 

. вико
наний вже на 210 процентів. 
За цими цифрами — невтом
на праця наших односельчан, 
наших комсомольців.

Зараз ми готуємось до жнив. 
Всі одинадцять зернових ком. 
байнів відремонтовані і виве
дені на лінійку готовності. 
Колгоспники взяли зобов'я
зання зібрати пшениці по 29 
центнерів з гектара, кукуруд
зи в зерні — по 50 центне
рів. Зобов’язання будуть ви
конані. Комсомольці для цьо
го не пошкодують сил.

Нашою молоддю проводить
ся велика громадська робота. 
Заспівувачі — члени комі
тету. Зіна Балан, рахівник 
сільського споживчого това
риства, любить художню са
модіяльність. їй І доручили 
цю ділянку. Галина Чернега 
— медпрацівник. 
«Комсомольського 
ра» вона перевіряє ------
тарної гігієни в магазині, їдаль
ні, в дитячих яслах, на тва
ринницьких фермах. Помічник 
головного бухгалтера колгос
пу Тамара Єржаковська — 
пропагандист в системі ком
сомольської політосвіти, ре
дактор стінної газети «Моло
дий будівник». Багато ком. 
сомольців працюють агітато
рами.

Молода зміна хліборобів на
полегливо виконує заповіти 
В. І. Леніна — вчитись, вчи
тись і вчитись. Комсомольці 
вппчають надбання передової 
агротехніки і зоотехнії по 
місцю роботи, вчаться в заоч-

В складі 
прожекто- 
стан сані-

ній середній школі. Студент
кам ».заочниця ми зоотехнікуму 

стали доярки Ольга Михай
ленко і Раїса Руденко,

Юнаки і дівчата гартують 
себе фізично, готуються, як
що потрібно буде, стати на 
захист рубежів Вітчизни. 
Улюблені види спорту у моло
ді села — футбол, волейбол, 
плавання, біг, кидання гранат 
в ціль, стрільба. Стрільбою в 
нас захоплюються навіть дів
чата. Галина Чернега, Юля 
Довгань, Раїса Сікач набли
жаються до виконання норма
тиву третього розряду з цьо
го виду спорту.

Авторитетом і повагою ко
ристується в селі комсомоль
ська організація. Раз по раї 
юнаки і дівчата подають за
яви з проханням прийняти їх 
до твоїх лав, Комсомол. В 
цьому ропі книжечки з силу
етом дорогого Ілліча одержа
ли причіплювач АЬїкола ІЦср- 
ба, доярка Галина Литвин, 
фуражир Олекса Жилін, ско
тар Іван ЛЬігннкомич та інші.

Нещодавно в нашому селі 
відбувся фестиваль самодіяль
ного мистецтва, 
100-рІччю з дня 
В. 1. Леніна.
двадцятих років, 
дена Леніна 
Шевченко, який був присут
нім на фестивалі, в захоплен
ні вигукнув:

— Яка чудова молодь у нас! 
В цтгх словах — схвалення 

комсомольцями старших поко
лінь нашою горіння, нашої 
жаги до всього нового, лю
бові юного покоління до праці 
і знань. Приємно і радісно 
усвідомлювати цс нам напе
редодні твого п’ятндесятн- 
річчя, Комсомол України!

присвячений 
народження 

Комсомолець 
кавалер ор- 

Семен Іванович 
був присут-

Микола ЛЯШЕНКО, 
секретар комсомольсь
кої організації колгоспу 
«Пам’ять Леніна» Ма- 
ловисківського району.

СЬОГОДНІ
НА КРАСНОЯРСЬКІЙ ГЕС

Будівництво Красноярської ГЕС вступило 
в завершальну фазу. Всі шість працюючих а|- 
реіатів пущені з ' великим випередженням 
графіка Зараз готується до пуску сьомий і 
вже встановлено робоче колесо турбПш вось
мого агрегату. На дев’ятому і десятому Вс‘ 
дуться будівельні роботи; робочі колеса Д',я 
них повинен доставити цього літа із Ленін
града океанський ліхтер «Лодьма».

На будівництві йде монтаж і бетонування 
водоводів. Немало турбот і в будівельників 
зливної частини греблі. Багатосніжна зима з

настанням літа обернеться повінню. Ця повій,', 
радує будівельників — вона дозволить запов
нити до проектного рівня Красноярське море, 
але не виключена можливість, що частину во
ди доведеться пропустити через гребінь греб
лі.

На рівному майданчику, відвойованому * 
скель вибухами, монтується поворотний «РУГ 
суднопідйомника, до нього потяглася від при
чальних стінок залізобетонна естакада, а ”°* 
ряд уже монтується суднопідйомна камера.

Верхолази ставлять опори і підвішують про
води, по яких піде струм ГЕС до розподіль

ного обладнання, розташованого на самому 
іребені Дивних гір.

Фото В. НІЛ 110111IIIIКОВА (ЛПІІ>.

ТВІЙ СВІТОГЛЯД

теріалістичне розуміння явищ 
природи. В п’ятих класах, ви
вчаючи історію стародавнього 
світ}, певно, слід звертані 
більше уваги на те, як первіс
на людина боялася таких 
явищ як блискавка, грім, бу
ря, землетруси, схід і захід 
сонця, затемпспня сонця. Слід 
звернути увагу па питаний ви
никнення християнства, чому 
воно стало державною релі
гією рабовласницької Рим
ської імперії, як християн
ство перейшло па службу но
вому панівному класові — фе
одалам, як католицька церк
ва боролася проти науки. До
речно змістовніше проводити 
позакласпу атеїстичну виховну 
роботу.

Неодмінно треба збирати в 
школах носіїв релігійних пог
лядів і переконань — бабусь і 
вести з ними атеїстичну робо
ту, щоб воші не тлумачили 
своїм онукам нісенітниці про 
неіснуючого бога, не заважа
ли школі виховувати учнів 1 
матеріалістичним світоглядом.

Однією і і форм виховання 
батьків і бабусь можуть бути 
школи гріїродничо-ііаукрппх 
знань за прикладом Кірово- 
ірадської школи № 7. Раз на 
місяць жителі вулиць, щ<> 
входять до мікрорайону шко
ли, збираються в шкільному 
клубі, Молоді і літні батьки 
та бабусі слухають лекції |,!|

медичні, природничі й істо
ричні теми, переглядають від
повідні науково-попу л я р н і 
фільми.

Велику користь приносять 
тематичні вечори по питаннях 
виховання дітей і внуків, щоб 
вони росли фізично здоровими 
і морально стійкими, про 
шкоду релігійних свят та об
рядів.

У 86,4 процента опитаних 
удома віруючих немає. Але за
спокоюватися не можна, адже 
в ряді сімей учнів є віруючі. 
З них знову-таки бабусь — 62, 
дідусів — 3. Як бачимо, ві
руючі в основному жінки. * 
якщо врахувати, що наших 
дітей з колиски виховують 
старші сестри, мами і бабусі, 
то постає питания про поси
лення атеїстичної роботи се
ред жінок різкого піку вза
галі.

64,8 процента опитаних від
повіли, що релігійні свята вдо
ма не підмічають і релігійних 
свит зовсім не знають, а 53,5 
процента, — іцо знають такі 
релігійні свята як пасха, різд- 
ію, трійця. Дехто назвав та- 
йож спаса, маковій, У 82 сі
м’ях, що складає 13,3 процен
та опитаних, не тільки знають 
ці свята, а й підЗначають їх.

Заслуговують уваги і Да,,І 
но кожній школі зокрема. В 
центрі міста значно менше 
підмічають релігійні свята, ніж

на околицях. Так, у школі 
№ II Із опитаних 84 учнів 
тільки в трьох сім’ях святку
ють пасху, в школі № 27 із 
72 опитаних — в одній сам'І. 
Зовсім Інша картина в шко
лах, що на околицях. Так, У 
школі № 15 із 82 опитаних 49 
відповіли, що вдома відміча
ють релігійні свята, в школі 
ЛІ 26 — сімнадцять Із 57 опи
таних, в школі Л» ЗО — дев'ять 
із 56 опитаних.

Але є школи і па околицях 
міста, де в родинах учнів ма
ло відмічають релігійні свята. 
В школі № 1, яка міститься и 
одному мікрорайоні з школою 
№ ЗО, із ЗІ опитаного тільки в 
одній родині святкують пасху, 
а в школі Лї 7 і і 89 опитаних 
•— в семи родинах, що складає. 
7,8 процента.

У школі Лї 7 кілька років 
працює школа природничо-на
укових знань, яку відвідують 
150—180 слухачів. її вплив на 
формування матеріалістичною 
світогляду батьків помітний.

91,6 процента опитаних ні в 
які прикмети не вірять. Але 
47 учнів усе ж вірять, що обо
в’язково буде невдача, якщо 
чорний кіг перебіг дороіу чи 
з пустими відрами людина пе
рейшла дорогу, вірять у сни 
та несщаслпве число ІЗ.

В школі № 32 і! 88 опитаних 
вірять п прикмети 10. п шкрлі 
№ 14 Із 81 — сім, в школі
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В. ШЛР1И

НРИЛА
правий. Події, що розгорнули*

ІСПАНІЯ?

вузькій стежині! — попе-

ЛЮДИ 
З КРАЇНИ
МУЖНОСТІ

учорашньому номері нашої гаяти опубліковано 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння зван
ня Героя Радянського Союзу командирам Робіїннчо-Сслян- 
ської Червоної Армії. В числі коцанднрДщ якіщ прнсіїогио 
звання Героя Радянського Союзу, — командири Н-ської 
частини Калінінського військового округу майор тов. Бо
ровков Орсст Миколайович і полковник Селіванов Іван Пав
лович,

В бесіді з нашим кореспондентом тт. Боровков і Сслі- 
жанов розповіли:
і 
ті. іти. „_
Героїв Радянського Союзу, 
честь — виконані завдання

— День 23 лютого — найбільш радісний у нашому жит- 
Цього дня ми взнали, що Уряд присвоїв нам звання 

На нашу долю випала велика 
Уряду. Але те, що зробили ми, 

зробив бн кожен патріот на
шої Батьківщини. І якщо за
раз у нас героїв ще не багато, 
то в майбутніх боях з фа
шизмом їх будуть тисячі, де
сятки тисяч».

Так писала калінінська об
ласна газета в 1939 році.

Один з перших льотчиків 
Героїв Радянського Союзу — 
Орест Миколайович Боров
ков — уже багато років жи
ве в Кіровограді і вважає се
бе корінним кіровоградцем. 
Орест Миколайович люб’яз
но погодився надати в наше 
розпорядження свої спогади, 
фотографії, документи...

'**’ 3 усіх куточків області прибувають щодня на хутір Надію екскурсанти. Особливо людно
тут напередодні відкриття музею 1. К. Трбілевича.

На знімку: учні Олександрійського педучилища вручають внуку славетного драма
турга А. ІО. Тобілсвнчу сувеніри.

Фото ІО. Л1ВАШННКОВА.

НАВЧИЛИСЬ
У великому залі гри

мить нацистський гімн, бі
ля стін і в проходах видно 
прапори зі свастикою, на 
багатьох з присутніх—гіт
лерівські ордени і регалії 
часів гітлерівського тре
тього рейху. На трибуні— 
оратор. Обличчя його чер
воне, мокре від поту, пе
рекошене злістю. Кожну 
фразу він супроводжує 
змахом руки. Часом голос 
оратора переходить у 
крик... Він кричить про те, 
що необхідно «знову за
лити кров'ю землю Євро
пи», він закликає «виру
шити в кривавий похід 
проти Росії».

Де і коли відбувається 
ця дика сцена? Що це, 
1937 рік? Зборище нацис- 

І^чв в одній із пивничок 
-Мюнхена? Ні, 
епізод — не

І

описаний 
історичні

- ШІСТЬ. II школі 
чотири, в школі 
чотири, в школі 
п’ять. У школах

Лі 22 із 24 
А» 23 ІЗ,55 
№ 30 із 56 
№ і 1_з зі . ...... .
№ 27 із 72 і № 15 із 82 опита
них ніхто не вірить у прикме
ти, н школі № 26 із 66 опита
них — ТІЛЬКИ один.

Можна зробити висновок. 
Що в школах №№ 26, 27, 1"
вчителі І вихователі довели 
Учням походження різних при
кмет, і вони, звичайно, п 
них не вірять, а в шко
лах № 14, 32, 7, 22, 23. ЗО і
№ 1 не приділили достатньої 
Уваги питанню наукового по* 
ЯСИСННЯ походження прикмет 
1 Релігійних забобонів.

Важливий віїлив па форму
вання матеріалістичного сві
тогляду учнів має атеїстична 
література. І шкода, 
Шкільні бібліотеки залучили до 
’'итаніїя цієї літератури лише 
’’М процента опитаних.

В школі № 22 із 21 опитаних 
шхіо не читав атеїстичної лі' 
ератури, в школі № 15 — 1-

82. Зовсім Інша картина » 
"•колах № 23, 7, 27. Так, У 

^“Колі № 23 і» 55 опитаних чи- 
■’Лн атеїстичну літературу 

11 "«колі № 7 - 8« з 89 
’’питаних.

в школі № 27 всі 72 із опи- 
ги !* читали атеїстичні кнн- 

,,сд "ИХ такі, як«овод», 
хреД?"'“ х»ест», «жінка ПІД 
рссгом» та Інші.

спогади. Це відбувається з 
Сполучених Штатах Аме
рики в наші дні. Місце дії 
— мотель «Конлей» на 
околиці невеликого міста 
Монровілл в штаті Пен
сільванія. А на трибуні — 
відставний голова однієї з 
величезних організацій 
американських ультра 
«Лоббі свободи» Картіс 
Долл. Він виступає з ві
тальною промовою на 
з’їзді так званої регіо
нальної конференції «На
ціональної спілки молоді». 
Тут же серед делегатів 
з'їзду — якийсь Вілліс 
Карто, який претендує на 
роль глазаря американ
ських нацистіз.

Присутність двох закін
чених неонацистів у залі 
мотелю «Конлей» симво
лізувала захоплення аме
риканськими фашистами 
повного контролю над 
«Національною спілкою 
молоді», яку вони нама
гаються перетворити я 
американський зразок 
«Гітлерюгенда».

Діяльність американ-

організаторів якої 
витрачає до 850 тисяч до
ларів щорічно з метою 
впливу на законодавців, на 
проштовхування реакцій
них законів і розповсюд
ження в країні неонаци
стської ідеології. Конгрес
менів, які одержують фі
нансову підтримку ВІД 
неонацистів, можна зустрі
ти серед представників від 
штатів Луїзіана, Південна 
Дакота, Техас, Каліфорнія. 

Досягає успіху Карто і 
в справі пропаганди на
цистських ідей. Він видав 
книгу філософа-мракобіса 
Йоккі гід назвою «Імпе
рія». Карто не важко було 
це зробити: він володар 
одного із найстаріших 
журналів країни «Амері- 
кен меркюрі», має власне 
видавництво і друкарню. 
Що ж до маячного тво

ріння Йоккі, то воно ана
логічне . гітле р і в с ь к і й 
«Майн кампф». Створена 
підпільна неонацистська 
організація іменує себе 
«Рухом Френсіса Паркера 
Йоккі». В дусі нацистських 

ських ультра не обмежує- традицій, що народилися 
в Мюнхені, члени цієї ор
ганізації' носять вигадані 
імена, називають один од
ного на своїх зборищах 
кличками.

В програмі неонацистів 
написано, що їх кінцева 
мета — захоплення полі
тичної влади. Вони закли
кають «добити прогресив
ні сили» в 
Штатах і в Європі, 
товують 
Гітлеру. І 
можна з
сказати: 
навчились. Послідовникам 
біснуватого фюрера не 
зашкодило б згадати про 
його безславний кінець. 

Г. ЗІ БОРОВ. 
(ТАРС).

І

І

Р1ІЛ1ІХА
Рнлнха, околиця міста Іваново, зустріла но

вачка насторожено. Кремезний, міцно скла
дений, з плетивом м’язів, що вигравали під 
косовороткою, Орест Боровков викликав ,го' 
вагу серед ровесників і заздрість у тих, хто на
магався верховодити на околиці. Особливо лю
тував син лавочника Штир. Він терпіїн не 
міг учня ФЗУ з комсомольським значком на 
грудях, почував, що владі його над душами 
молодих робітників і робітниць приходить кі
нець.

— Стрінемось на 
реднв.

Зустріч відбулася 
сподівалися. Орест 
культури, який він

Соколов був . ,1 -___г__
ся потім, показали настійну потребу підняти 
стелю. Після рекорду Боровкова в бригаді 
почали думати про висотні польоти. Сім ти
сяч метрів стали явищем звичайним, а коли 
з'явилися кисневі пристрої, льотчики легко 
брали і більшу висоту.

ться, однак, вербовкою 
молоді о свої ряди. Про 
розмах діяльності амери
канських нацистів, яка 
проходить під покровом 
секретності, про 
сь'ку небезпеку 
шистського руху 
повідали недавно 
рінках газети «Вашінгтон 
пост» відомі американ
ські журналісти Дрю Пір- 
сон і Джек Андерсон. 
Вони розповідають про 
те, що вищезгаданий лі
дер неонацистів Вілліс 
Карто вже давно орудує 
за кулісами американсько
го конгресу і показав се
бе спритним ділком. 
Ультраправа організація 
«Лоббі свободи», одним із

громад- 
неофа- 
в США 

на сто-

Сполучених 
влаш- 

дні поклоніння 
дійсно, про них 
повним правом 
вони нічому не І

І
Безумовно, цифри самі про 

себе промовляють. Там, де вчи
телі, вихователі, бібліотекарі 
приділяють увагу атеїстично
му вихованню дітей, там ре
комендують читати атеїстичні 
книги, проводять читацькі кон
ференції, вікторини, диспути, 
а де не звертають уваги ча 
атеїстичне виховання, 
атеїстична література 
вається пилом.

Відповідаючи па

з анкет.

там і 
покрп-

__________ питання
«Який предмет шкільного нав
чання тебе більше всього пе
реконує, що бога нема?» вс| 
без винятку учні назвали 
один, два, рідко — три пред
мети, серед них фізику, ХІМІЮ, 
історію, географію, анатомію. 
Рідко згадують астрономію, 
ще рідше — українську та ро
сійську літературу. Зокрема в 
школах №№ І. 32, 26, ‘27. 7 1 
15 учні не назвали ні україн
ської. ні російської літерату
ри. В школах № 32 і 23 піхто не 
назвав астрономію, а в школі 
№ 27 — фізику.

Виникає думка, іцо вчителі 
української та російської літе
ратури, астрономії не мають 
на меті при вивченні тієї 
іншої темп формування мате
ріалістичного світогляду.

Радує, що 18,2 процента опи
таних не лише самі не вірять 
у бога, а й педугь 
атеїстичну роботу з ”
Для прикладу наведу кільки

записіп з анкет. Учень школи 
№ 32 пише: «Бабусю свою пе
реконую 
ми». Пою одноліток 
ли № 26
про предмети, які вивчаємо в 
шкоті, про політ людини в 
космос, що там бога нема».

Шкода, що не всі ще шко
лярі стали 
їстамп. І в 
недоробили 
типи.

Підсумки
що в Кіровограді

науковими знання- 
____ •___ шко- 

додає: «Розповідаю
з

войовничими ате- 
цьому питанні що 
педагогічні колек-

анкети свідчать, 
__“"і релігійний 

вплив на дітей дошкільного і 
шкільного віку залишається 
ще значним, що школа недо
статньо веде атеїстичну робо
ту серед дітей, віруючих бать
ків, особливо матерів і ба
бусь, які здебільшого Є НО
СІЯМИ релігійних поглядів. На
ші клуби, будинки піонерів, 
бібліотеки та Інші культурно- 
виховні заклади можуть ьі 
повинні теж більше зробити 
для атеїстичного виховання 
підростаючого покоління.

Виходячи з результатів до
слідження, розроблені реко
мендації Відповідним устано
вам для поліпшення ате
їстичного виховання населен
ня, особливо молоді.

П. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий Кіровоград
ським Будинком атеїзму.

навіть швидше, ніж обоє 
повергався з гуртка фіз- 

__ ............... . .... за завданням комсомоль
ського осередку організував на фабриці Ща
пова і яким керував ось уже кілька місяців. 
Духмянів булок, викликаючи в душі хлопця 
незрозумілу бентежність. Орест брів навпрош
ки незнайомою стежиною (на Рилиху сім'я 
переїхала зовсім недавно), вибираючи сухі 
місця. Пройшов дощ. і її тьмяному світлі мі
сяця подекуди ще блищали калюжі.

— Пусти, Штирю, чуєш, пусти! — почув 
рангом здавлене, а потім на всю околицю. У 
відчаї:

— Ряту-уйте!
— Цить, шльондро. канхг.етн їла!
Орест пізнав і молодого лавочника, і біля

ву дівчину — робітницю, майже підлітка. 
Якось ішли разом: він в училище, вона ,,а 
фабрику.

Підходив повільно', не криючись. Штир слід
кував за ним скаженими очима.

Орест . встиг відхилитися; ніж прохурчав оі- 
ля вуха. Підходив, відчуваючи, як всередині 
наростає щось важке, що вже не дає йому 
вільно дихнути. Штир ногою нащупав цегли
ну. Він умить присів, уже впевнений у тому, 
що ось зараз розтрощить голову цьому жов
торотому. І... не підвівся. Важкий удар в ше
лепу кинув його па землю, засвітив тисячі 
вогнів.

Дівчину било, як у лихоманці. Вона плака
ла. Орест хлюпнув пригірщ води в лине Шти
рю. Той поворушився.

— Додому, мерщій! — скомандував дівчись
кові.

Вона, як заніміла. Тоді Орест узяв її іа ру
ку і вивів на стежину.

— До мене в гурток приходь, — запросив. 
А потім, ледь усміхаючись, кинув: — Канхве- 
тп їла!

Коли повернувся, Шгнря на місці вже че 
було.

Чутка про поразку верховоди швидко проко
тилася по Рііліісі. До Ореста в гурток потяг
лися юнаки і дівчата. Діди її баби плювалн- 
ся:

— Наготу прикрийте, гицелі.
Хрестячись, відверталися. Діставалося сту

санів донькам і онукам. Одягла спортивний 
костюм і білява дівчина, врятована Орес
том.

Штиря в Рііліісі не стало. Оресг став виз
наним ватажком робітничої молоді, що про
живала на Рилнсі Крім фі нічної підготовки, 
піп займався політосвітою юнаків і дівчат. 
Так було до 1929 року.

РЕКОРД
Орест про авіацію не мріяв. Лому здава- 

що льотчиками стають люди незвичан- 
він що? Простий хлопець-робітннк, не 
грамотний, хіба що загартований та 
міцніший за своїх ровесників. Тож 

в 1929 році його послали в артнлерійсь-

лося, 
ні. л 
дуже 
дещо 
коли 
ку школу молодших командирів, був задово
лений. А тут раптом оголошено комсомольсь
кий набір в авіацію.

П’ять кращих курсангів артилерійського 
училища направлені в школу пілотів. За один 
лише рік хлопці-комсомольці мусили оволоді
ти теорією і практикою водіння літаків.

Та як би важко не було, Орест витримав. 
І раптом всі його мрії ледь не полетіли шке
реберть. Ще в школі молодим пілотам гово
рили про те, що господар у повітрі тон, хто 
набере більшу висоту. Стеля в 4 тисячі мет
рів Ореста вже давно не задовольняла. Хло
пець підійшов до бригадного інженера Ссргі- 
єнка порадитися. Той вислухав уважно, 
плескав по плечу:

— Давай.
П'ять тисяч метрів.
— Як почуваєте? — гукнув 

пажа.
— Відмінно!
Шість тисяч. Сім Вперше 

так взяв таку висоту. Хлопці 
хопленні.

— Як почуваєте? — знову гукнув Орсст.
І знову відповідь: «Відмінно!».
Натужно ревучи моторами, машина 

вільно повзла вгору. Сім тисяч дев’ятсот. 
Перед очима в пілота’ поповзли жовті кола, 
дихати стало важко. Орест гостро відчув 
приступ кисневого голоду.

— Як почуваєте?
Радист не відповів. І тоді Орест уявив свою 

машину, що безладно падала. Він швидко 
, почав знижуватися. Коли приземлився, друзі 

гаряче вітали з встановленим рекордом.
— Боровкову до комбрига!
Комбриг Соколов сидів насуплений. Почу

валося, що стримуватись йому несила.
— Двадцять діб арешту! — загримів. — 

Кругом!
Коли Боровков, чітко карбуючи крок, вий

шов з кабінету, Соколов повернувся до комі
сара бригади Корольопа:

— А все-таки молодець. З такими воювати 
можна.

І ________ ____

Орест до

радянський 
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по-

скі-
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Друга половина тридцятих років. Реакційна 
Європа організовує інтервенцію проти героїч
ної республіки Іспанії. Багато радянських 
громадян уже тоді подавали заяви з прохан
ням дозволити воювати на боці республікан
ців. Попросив направити його п Іспанію і ко
мандир ескадрильї швидкісних бомбарду
вальників Орест Миколайович Боровков.

Питання про поїздку Боровкова до Іспанії 
було вирішено позитивно, але полетіти туди 
йому не довелося: французький уряд забо
ронив нашим літакам переліт через свою 
країну.

В цей час спалахнув військовий конфлікт 
на Далекому сході. Льотчиків викликав нар
ком Ворошилов, пояснив ситуацію.

— Ще не пізно товариші, — сказав на за
кінчення Клим Ефремович. — Подумайте, 
Не на прогулянку ідете, дехто може звідти 
н не повернутись. Але дружній нам китайсь
кий народ чекає підтримки...

Через кілька днів ескадрилья Боровкова 
лягла на курс Іркутськ—Улан-Батор—Ухань— 
Ханькоу.

...Китайська стіна така широка, що по ній 
вільно міг би пройти танк. Льотчики не пе
реставали дивуватися незвичайним ландшаф
там, які стелилися під крилами літаків. Особ
ливо дивувала їх стіна. І ось японська на
вала. Від неї не захистить і знаменита сті
на. Але на допомогу летять радянські пілоти...

ХРЕЩЕННЯ
Радянський радник при китайському уряді 

Жигарев поставив перед Орестом Боровковим 
завдання розбомбити японський аеродром під 
Шанхаєм. Як і завжди. Боровков разом зі 
штурманом групи Селівановим провели при
скіпливий огляд машин.

Ескадрилья зайшла па ціль на висоті 2100 
метрів. Японці не чекали такого масованого 
удару і після перших вибухів розбіглися хто 
куди. Вони не знали, хто бомбить їх, і ди
вувалися майстерної ті китайських льотчиків. 
Може, тому й рискнули послати навздогін 
бомбардувальникам свої винищувачі.

— Товаришу командир позаду на висоті 
3500 метрів вісімнадцять ворожих машин! — 
доповів радист.

— Перегрупуватися! 
скомандував Боровков.

Пілоти здивувалися: 
газу, щоб втекти від

Уповільнити хід!

тут треба прибавити 
ворога. Хіба можуть 

змагатися бомбардувальники з винищувачами 
у повітряному бою? Та Боровков мав ’ 
розрахунки.

— Приготуватись до бою!
Японці підійшли на відстань 300—400 

рів. До радянських літаків потяглися^

свої

мет- 
.....................  білі 

павутини кулеметних трас. Кулемети Боров
кова мовчали. Здивовані японці підійшли 
ще ближче. І раптом грізний шквал вогню 
вирпався з кожного радянського літака. Піс
ля першого ж залпу могутніх спарених шка- 
сів шість ворожих винищувачів тягнучи за 
собою чорні хвости диму.

В наступних боях дуже згодився рекорд 
Боровкова. При зустрічах з великими група
ми японських винищувачів радянські бомбар
дувальники легко підіймалися на висоту за 
7000 метрів. Ворожі літаки один за одним 
відставали, аж поки в небі не лишалася гос* 
подарем радянська ескадрилья. Боровков і 
далі проводив тренування на висоту польотів.

1ІЕ31М1ЧАП1ІІ БУД1П
Щось дивне творилось на світі: при польо

тах на японські аеродроми наші льотчики не 
заставали там жодного ворожого літака, а 
винищувачі зустрічали радянських бомбарду
вальників далеко від цілі, нав’язували бій, 
заважали виконувати завдання. Видно з 
усього, хтось японців попереджував. Треба їх 
обдурити.

Порадившись з Жнгарєвнм. Боровков скли
кав, як завжди, екіпажі для розробки мар
шруту. Потім маршрут раптово було змінено. 
Результат перевершив сподівання. На аерод
ромі спокійно стояли десятки бомбардуваль
ників і винищувачів. Всього в ній операції 
було знищено 60 ворожих машин.

Японські шпигуни заважали виконувати 
основне бойове завдання радянських льотчи
ків: допомогти китайському народові в бо
ротьбі з японськими мілітаристами. Це було 
на аеродромі Нанчан. Після прильоту з зав
дання льотчики Боровкова зібралися на від
починок, коли почувся сигнал:

— Увага! Повітряна тривога!
На аеродром йшли дві дев'ятки ворожих 

бомбардувальників. На землі було ----- —
но, японцям зорієнтуватися важко, але ■ двох 
кінців смуги назустріч їм полетіли дві ос
вітлювальні ракети. Наша зенітна..артилерія 
відкрила вогонь по ворожих бомбардуваль
никах, свій вантаж вони скинули де прий- 
дсться.

(Далі буде).

на ВІД*

вже тем-
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Червоний загін виснажився у 
боях. Відступ за відступом — і в 
сердпу спеку, і т невилазній багнюці.

столу, ВНЛІІВ з пу- 
самогону у склян- 
жовтувату рідину, 

не пережо- 
ЇТ. Не зводив колючих
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доля Остапа і Соло- 
іеса). 17.-15 — В аван. шСПАї

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

[(*4,р Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луиачарсьного, 36. Телефони; 
секретаріату — 29-33-5S. відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів - 29-33-55.

Та, що 
(Кірово- 

(М).
з дня 

Леніна.

Редактор D. ПОГРІБНИЙ,

ПРЕТЕНДЕНТ 
СТАВ ЧЕМПІОНОМ

МОСКВА, 17 червня. 
(ТАРС). Борис Спвсський— 
чемпіон світу з шахів. Це 
стало відомо після того, як 
без догравання він і Тигран 
Петросян згодились на ні
чию у відкладеній напередо
дні 23м партії їх шахового 
матча на першість світу. 
Спасський набрав в підсумку 

і 12,5 очка, що принесло йо
му перемогу в цьому зма
ганні і разом з нею звання 
чемпіона світу.

СТУДЕНТИ - 
СІЛЬСЬКОМУ СПОРТУ

КИЇВ. 17 червня. (РАТАУ).
Селу потрібні наші руки, ваші 
знання — цей девіз студентів 
Московського інституту фіз* 
культури припав до душі їх ко
легам з столиці України. Один- 
■н з перших заклик москвичів 
прийти на допомогу сільським 
спортсменам підтримали в 
Київському Інституті фізкульту
ри. Тут створено спеціальну 

■ шефську бригаду.
Сьогодні о колгоспи і радгос

пи області виїхав «розвідзагін»

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ВАРВАРІВСЬКІ

Патлатий— Бармаш, обвішаний грана
тами, з кулеметними стрічками нав
хрест через груди, з канчуком у правій 
халяві, почервонілий і збуджений, не 
зайшов, а залетів у кімнату до Зеленяка;

— Пане отамане! — і заіржав °л 
сміху.

Зеленяк лежав па ліжку, довгий І ху
дорлявий, розкошланий і розхристаний, 
чуб на подушні, брудні чоботи — на 
бильцях. Його голова тріщала, і все пе

ред ним гойдалось у п’яній хитавиці. 
Повернув сіре з перепою обличчя і ки
нув:

— Не іржи!
— Та як же не іржати, пане отамане, 

коти мл жеребну комісаршу впіймали!
Немов і не був па ліжку. І островер

хою головою, в попелястому волоссі якої 
заплуталось пір’я, досягав стелі, кала
мутні голубі очі кололи Бармаша, неве
личке, мов кулак, літе налилось кров’ю, 
скривлений рот вичавив одне слово:

— Ко-о-о-ого?!
— Жеребну комісаршу! Тобто вагітну 

комсомолку!
— Негайно сюди!
Зеленяк подавсь до 

затої пляшки рештки 
ну, залпом ковтнув 
пальцями поліз до капусти, 
вуючн ковтнув і ... ".__
хижих очей з чорного отвору дверей.

За дверима іржало і гуло, галасува
ло і несло брутальну лайку його веселе і 
відчайдушне воїнство:

— Іди, разгудн, комунівська мордо, 
прямо!

— Наш тобі пошепче — 1 дохтарів яе 
треба!

Всі обручі полопаються!..
— Та дайте їй. п кого чоботи

важних 
немило- 

------,, . _  _____ ______ у 
противні дощі, під грозами й блискави
цями з неба і з землі...

Де.нікінці йшли свіжі, вгодовані, добре 
одягнені, ще краще озброєні. їхні кава
леристи гарцювали на ситих куркуль
ських конах, гармат у них ие злічити, с й 
заморські страховища — тапки, над сте
пами воронами кружляють літаки...

А и загоні, шо відстав від своїх, — 
жодної підводи, немає ні хліба, ні волн, 
одяг зносився, чоботи в багатьох розиа- 

ноги онучами і ган- 
. закручують вервечками І дро- 

і так і йдугь по пилюці, по боло- 
по колючому груддю, ідуть від са- 
моря, ідуть степами, ідуть на пів-

був особливий загін, загін комсо-

лись, обмотують 
чір’ям,
том,
т.зх, 
мого 
ніч.

То
мольського призову до лав молодої, щой
но народженої Червоної Армії, юнаки з 
робітничого міста. наймити з південних 
степів. Ворог боявся їх. Комсомольці не 
втікали від танків-сіраховищ, не ля-
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кали їх і зливи куль. Всім денікінськнм 
полкам був єдиний наказ — знищити їх...

А як скінчилось усе — загін забився у 
хащі, у непрохідні нетрі доброго Холод
ного яру. Кучці терну і глоду, шипшини й 
иільшаиика. дуби і липи захистили, схо
вали їх від зміїного зрадливого ока, ДУ- 
би і липи схилили над ними густі віти, 
а джерело напоїло холодною водою, вти
шило болі, промило і старі, і недавні 
рани.

Командир загону, волжанин Соловйов 
найперш покликав до себе Наталку.

І в товариша Соловйова, давно не го
леного, у сірій шинелі, ноги обмотані ону
чами, чоботи вій віддав розвідникам, 
чоло перев’язане, куля черкнула ліву 
скроню, посивілу скроню, забинтована й 
лівиця, він ходив по галявині, вслухаю- 
чись у тривожний шум лісу.

Він дививсь на бійців, що попадали на 
землю і спали, мов убиті. Схожість ство
рювало й те, що майже всі — в ранах, 
і червона кров просочувалася й крізь 
бингн...

Он схилився на стовбур Наум Чорно
бривець. І вві сні тримає рушницю, хло
пець із Єзисавстграда, із заводу Ель- 
ворті, сміливий і відчайдушний розвідник.

Андрій Бортияк стогне і вві сні. рана 
у нього в грудях. Коли формувався загін, 
Андрій найдужче кричав:

— І!ам командира молодого, такого, 
як ми!

Комісар, шо потім загинув у бою біля 
станції Помічної, з гнівом кинув Анд
рієві:

— А знаєте, що товариша Соловйова 
прислав сам товариш Ленін?!

І хтозна. що сталося з усіма — чого 
враз усіх і комісара, й Андрія, і Наума, 
і йоги по < яг.то на пісню — і на робітни
чій окзлнці Одеси, па знаменитому Пе
ресипі залунав «Інтернаціонал».

ііііі не сердивсь на Андрія... Недавно о 
бою біля Снвіохи, коли відступаючи вони 
перепливали річку, Андрій, сам поране
ний, підставив своє плече:

— Тримайся, товаришу Соловйов!
— Пливи сам!
— Тримайтеся, однією правою далеко не 

попливете!..
Шумів ліс, спали хлопці, а він ходив по 

галяві, зморював і його сон, але йому 
бу то не до спів...

Наталка у джерелі, п прозорій лісовій 
воді полоскала бинти хлопцям, розвішу
вала їх на кущах шипшини, уквітчаних 
червоніючими ягодами, а як почула, що 
кличе командир, зблідла і, низько опус
тивши голову, побрела до галявини. А йти 
було важко, билося лід грудьми Дитя, 
билося серце під важких передчуттів- 
і-під сірої хустки вибилося пасмо чорно
го аж лискучого волосся — не поправила 
— І так воно й перетинало високе чоло. 
У голубих очах застиг переляк І не зни
кав.,.

Як і всі, вона дуже любила Соловйо
ва. ІЦе не. бачила, ще не знала загону, а 
вже чула про нього легенди. Вони коти-

• МОЛОДОП КОММУНАР» — орган Кнровоірадекого 
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Ці своєрідні легкоатле- 
тичні змагання на кубок 
болгарського міста Толбухі- 
на викликали чимало захоп
лень в уболівальників. А 
спортсменам Кіровограда ’У 
принесли нові радощі. Адже 
в таблиці рекордів області 
сталися втішні зміни: сту
дент Кіровоградського пед
інституту П. Маліченко по
долав планку, яка була 
встановлена на висоті 2 
метри 2 сантиметри, а йо
го 
А. Хороленко кинув диск 
на 47 метрів 
рів. Це — найвищі досяг
нення спортсменів в облас-

В командному заліку пе
ремогу вибороли 
легкоатлети СДСТ 
вісник». Вони стали 
дарями кубка. Друге 
тс місця поділили між со
бою авангардівці і спарта- 
ківці.

також 
«Буре- 
воло- 
і тре-

пайсильніші

к

_ І

І

лнсь степами. Бо загін Соловйова боро
нив найсправедливішу владу в спіті. Ту 
владу, іцо дала людям волю, землю, да
ла найдорожче в світі — хліб. ......
хліба знали всі, знала й вона.
лось їсти І лободу, і калачики, і клейкий 
вишневий лист...

А вже в загоні вона побачила, 
ловйов і набагато простіший, і набагато 
кращий, ніж про. нього розповідали люди. 
Він нічим не виділявсь у боях, він був 
поруч у лавах бійців.

Як 1 всі, Наталка дуже любила това
риша Соловйова... За все....

А може, й за той вечір, той незабутній 
вечір, коли після важкого переходу • 
вбогої вечері під зорями, вони всі зібра
лися на березі ріки, біля невисоких, але 
стрімких скель.

Наймолодший, колишній коногон- 
шахтарчук звернувся до нього:

— Товаришу Соловйов! Пригадуєте — 
нам комісар говорив, що вас прислав до 
нас товариш Ленін.

— Прислав. Але не так прямо до пас* 
Мене і багатьох товаришів він послав на 
Україну. Пого турбує її доли.

— То вам доводилось зустрічатись 13 
Іллічем?

— Доводилось. Я бачив Леніна чотири 
рази!

— Чотири рази! Який ви, товаришу Со
ловйов...

— Та не перебивайте ж! — загримів 
певдоволено Чорнобривець, — Розказуй
те, товаришу Соловйов!

— Життя моє склалось, як і о багатьох 
робітників. У сімнадцять років вступив до 
партії... А далі — і тюрми, і втечі, і не
легка революційна Робота. Тільки ж я 
вам обіцяв розповісти про мої зустрічі з 
Іллічем...

Вдруге я побачив Леніна у березні ві
сімнадцятого року. Я був делегатом пар
тійної окружної конференції. Ілліч го
ворив вам, членам партії, про підписан
ня миру. На перервах, оточений делега
тами, в!и давав відповіді на найрізнома
нітніші питання, сам цікавився всім. 
Пізнав і-мене, почав розпитувати про мої 
шляхи.

— Добру справу робите, — сказав. 
Однак вам греба вчитись...

Втретє я слухав Ілліча па п’ятому 
з’їзді Рад. Делегатом я не був. Керівни
цтво наших курсів одержало квитки — 
запрошення. Дістався й мені один. Сидів 
я на гальорці. Та що там гальорка!

Вчетверте я бачив його у зовсім іншому 
світлі.

Сгановнще у Москві — складне. Воро
ги поширювали провокаційні чутки. Чер
вона Армія відступала, кільце навколо 
Москви звужувалось. То було па знаме
нитій п’ятниці. На таких п’ятницях з роз
повіддю перед робітниками про станови
ще на фронтах, про наші заходи висту
пали керівники Радянського уряду. Ми 
намагалися дізнатися, де виступатиме 
Ілліч, йшли І охороняти, і слухати його. 
Я пробився до нього. Ми Зустрілися, як 
давні друзі. Він питав, як я вчуся. А я 
мав до нього єдине питання: де найваж
че моїй країні, де потрібна моя зброя, 
мої руки... 1 Ленін сказав: Україна... 
Україна визволяється. Треба їй іти на по
міч.

Соловйов замовк, пін сгап шукати тю
тюн, ДО нього потяглися десятки рук, він 
запись самокруткою, спалахував вогник 
його цигарки. Тишу розірвал дзвінкий 
голос Наталки:

— Товаришу Соловйов! Ви говорили, 
що зустрічались з Володимиром Іллічем 
чо гири рази. Та про першу зустріч ші не 
сказали.

Закінчилися змагання з кульової стрільби, що вхо
дять до заліку обласної спартакіади ДСТ «Спартак». 
В командному заліку перемогу здобули медики. Дру
гими були вчителі. На третьому місці представники 
державних установ. І■о
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 20 червня Пер
ша програма. 11.40 — «Екран 
учителя». 12.10 — Кіножурнал 
та художній фільм 
біжить по хвилях». . 
град). 17.00 — Новини. 
17.15 — До 100-річчя 
народження В. 1. . 
«Нона ;. 
мії». (Одеса). 17.45 — 
гарді антиімперіалістичної бо
ротьби. (М). 18.00 — Наші
оголошення. (Кіровоград). 
18.05 — інформаційна про
грама «День за днем». (Кі
ровоград). 18.40 — Телефільм 
«Чінгіз Айматов» та худож
ній фільм «Та, шо біжить по 
хвилях». (Кіровоград). 20.30— 
Естафета новин. (М). 21.15— 
Грає оркестр народних ін
струментів сслиіц.з Ноні Сан. 
жари. (Харків). 22.45 — Чем-, 
піонат СРСР з футбола. «Ди
намо» (К) — «Уралмаш». Дру
гий тайм. Відеозаннс. (К).

СУБОТА, 21 червня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Новини. 
(М). 10.00 — «Будьте щасли
ві». Музична розважальна про
грама. (М). 10 30 — «Госпо
дарська реформа в дії». (Ле
ніні рад). 11.00 — «Життя тан
цю». (М); 12.00 — «Знання». 
Науково - пізнавальна про
грама. (Мінськ). 12.30 —
Програма Норільської студії 
телебачення. (М). 13.15 — В 
авангарді антиімперіалістич
ної боротьби. (М). 14.00 —
Наша афіша. (К). 14.05 —■
«За здоров’я людини». (М). 
14.20 — Телефільм «Генерал 
Пущо». (К). 15.20 — «На ме
ридіанах України». (К). 15.50
— Програма кольорового те
лебачення. (М). 17.30 — «Сі
льський клуб». (К). 18.30 — 
Новини. (М). 18.45 — Художній 
фільм. 20.30 — Міжнародний 
конкурс артистів балету в 
Москві. Перший тур. (М). 22.00
— В ефірі «Молодість». (Ле
нінград). 23.00 — «Улюблені 
співаки». (М).

«Спартак». 20.15 — В авапгарч 
ді антиімперіалістичної бо
ротьби. (М). 20.20 — Футбол:. 
«Торпедо» (Москва). — «Спар
так». 21.15 — С. Гулак-Арте- 
мовськнй. «Запорожець за Ду
наєм». Спектакль Харківського 
театру ім. Т. Г, Шевченка.

I
П’ЯТНИЦЯ, 20 червня. 11.3^ 

— Телевізійні вісі і. (К). 11.40 
— «Екран учителя», (К). 12.15 
— Художній фільм «А тепер 
суди». 17.00 — Новини. (М)'< 
17.15 — До 100-річчя з дня на? 
родження В. І. Леніна. «НовА 
доля Остапа і Соломії». (Оде
са). 18.00 — Телевізійні віст?, 

. (К). 18.Ю — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна', 
«Там. де хлібороби силу про
давали». 18.40 — Художній 
фільм «.А тепер суди». 20.30 — 
Естафета новин. (М). 21.15 — 
Грає оркестр сслиша Нові 
Сапжари. (Харків). 21.45 — 
.«Веселий кінескоп». (К). 22.15 
— Туристський альманах «Кли
чуть дороги дальні». (MJ. 
22.-45 — Футбол: «Динамо»,
(К). — .«Уралмаш».

ЧЕТВЕР. 19 червня. 11.00 — 
Телевізійні аісті. (К). 11.10— 
Телефільм. (К). 12.00 — Філь
ми для Дітей. 17.40 — Теле
візійні вісті. (К). 18.00 — Теле
журнал «Піонерів». (Донецьк). 
18.40 — Молодіжний клуб 
.«Прометей». (Херсон). 19.00 — 
Програма «Чае», (М). 19.30 — 

Футбол: «Торпедо» (.Москва) —

СУБОТА, 21 червня. 9.00
Гімнастика для всіх. (М),.9.4а
— Новини. (М). 10.00 — Музичг 
.на, розважальна передача
«Будьте щасливі». (М). іО.Зї)
— «Господарська реформа в 
дії». (Ленінград). 11.00 —> 
«Життя танцю». (М). 12.00 — 
«Актуальний екран». 12.30 — 
Художній, .фільм «Зрада», 
13.45 — 1) .авангарді аігглім-. 
періалІстинної боротьби. (М)‘, 
14.05 — Телефільм. (К). 15.20— 

«На меридіанах України». <КТ, 
15,50 — Програма кольорово
го •телебачення. Художній 
Фільм «Вірні друзі». (М),
17.30 — «Сільський клуб». (М),
18.30 — Новини. (Аї) 18.45 —• 
Художній фільм. 20.15 — 
дСвіг соціалізму». (М), 20.45
— Міжнародний конкуре ар
тистів балету. (М). 22.00 — В 
ефірі 
град), 
ської

(Продовження в наступному номері 
газети).

ЗАПРОШУЄМО НА ЗУСТРІЧ
21 лііппя 1969 року о 10 годині ранку п актово

му залі Кіровоградського педагогічною інституту 
їм. О. С. Пушкіна відбудеться зустріч випускників 
фізнко-математичного факультету 1959 року.

Запрошуються всі випускники цього випуску.

ОРГКОМІТЕТ.
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