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28 жситня в Києві відбувся Пленум Центрально
го Комітету Комуністичної партії України.

На Пленум були запрошені перші сенретарі 
обкомів партії та голови виконкомів обласних Рад 
депутатів трудящих, які не входять до складу 
Центрального Комітету та Ревізійної комісії Кому
ністичної партії України, а також секретарі ряду 
міськкомів і райкомів партії та голови виконкомів 
міських Рад депутатів трудящих, голови республі
канських комітетів та обласних рад професійних 
спілок, голови деяких фабрично-заводських міс
цевих комітетів, керівники республіканських мі
ністерств, відомств та організацій.

Присутні вшанували вставанням пам’ять помер
лого кандидата в члени ЦК КП України, першого 
заступника міністра сільського господарства 
УРСР О. А. Гризи.

Пленум розглянув питання «Про завдання пар
тійних організацій республіки по поліпшенню ке
рівництва профспілками». З доповіддю виступив 
секретар ЦК КП України тов. І. К. Лутак.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші 
О. Ф. Ватченко — перший секретар Дніпропет
ровського обкому партії, М. М. Всеволожський — 
перший секретар Запорізького обкому партії, 
К. 3. Крайнова — голова фабкому профспілки 
Херсонського бавовняного комбінату, М. С. Стра- 
тонов — перший секретар Луганського міськкому 
партії, Л. Ф. Глущенко — слюсар Харківського 
електромеханічного заводу, М. М. Борисенко — 
перший секретар Чернігівського обкому партії, 
В. П. Петров — голова Донецької обласної ради 
професійних спілок, М. С. Вороненко — директор 
Львівського заводу телеграфної апаратури ім. 50- 
річчя Жовтневої революції, Я. П. Куликов — мі
ністр чорної металургії УРСР, Я. П. Погребняк — 
перший секретар Миколаївського обкому партії, 
А. І. Колесник — голова завкому профспілки 
київського заводу «Арсенал» ім. В. І. Леніна, В. І. 
Сиволоб — перший секретар Краснолиманського 
райкому КП України Донецької області, В. К. 
Клименко — голова Української республіканської 
ради професійних спілок, Т. М. Чемодуров — го
лова Кримського облвиконкому, І. І. Гладкий — 
голова республіканського комітету профспілки 
працівників нафтової і хімічної промисловості, 
М. М. Санов — міністр харчової промисловості 
УРСР, Н. Ф. Савкина — голова Полтавської об
ласної ради професійних спілок, А. Н. Демко- 
вич — голова республіканського комітету проф
спілки працівників вугільної промисловості.

На Пленумі з промовою виступив член Політ- 
бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України 
тов. П. Ю. Шелест.

По обговореному питанню Пленум прийняв від
повідне рішення.

На цьому Пленум Центрального Комітету Ко
муністичної партії України закінчив свою роботу.

I, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ АКСМУ

ЧЕТВЕР

зо жовтня

4969 р.

Ціна 2 неп.

Мітинг
Мітинг радянсько-чехослова

цької дружби відбувся 27 жовт
ня о Кремлівському Палаці з’їз
дів. На мітингу були присутні 
близько шести тисяч москвичів. 
У президії були члени партійно- 
державної делегації ЧССР, ке
рівники КПРС і Радянського 
Уряду.

На мітингу виступив зустріну
тий бурхливими оплесками Ге
неральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв. Бід іме
ні Центрального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради і Уряду 
СРСР, від імені всіх присутніх у 
залі москвичів, він сердечно ві
тав партійно-державну делега
цію братньої Чехословаччини. 
Ніщо і ніхто не може захитати 
дружбу і братерство радянсько
го і чехословацького народів, 
загартовані життям І спільною 
боротьбою, підкреслив промо
вець. Ми йшли разом, йдемо ра
зом і разом будемо іти одним 
шляхом до нашого спільного 
майбутнього — до комунізму!

Пряме підтвердження цьому, 
заявив Генеральний секретар ЦК 
КПРС, підсумки нинішнього ві
зиту чехословацької партійно- 
державної делегації в Радянсь
кий Союз. Наші переговори охо
пили найважливіші сторони від
носин між обома партіями і 
країнами, а також найбільші 
проблеми сучасної міжнародної 
обстановки. Вони знову показа
ли, що між нами існує повна єд
ність поглядів в усіх принципо
вих питаннях соціалістичного бу
дівництва і світової політики.

Як і наші чехословацькі друзі, 
ми надаємо особливого значення 
поглибленню співробітництва 
комуністичних партій Радянсько
го Союзу і Чехословаччини. Це 
співробітництво ми вважаємо 
вирішальним фактором зміцнен
ня братерського союзу і друж
би наших держав і народів.

Товариш Л. І. Брежнєв особ
ливо підкреслив ту атмосферу 
взаємного довір’я, якою харак
теризувалися переговори. Він 
відзначив, що делегації обгово
рювали складні, великі проблеми 
і говорили однією мовою — мо
вою дружби, котрій чужі будь- 
які недомовки.

Ось уже майже півтора року, 
говорить далі Л. І. Брежнєв, як 
думки і почуття радянських ко
муністів і всіх радянських лю-

радянсько-чехословацької
дружби в Москві

дей, як і громадян інших соці
алістичних країн, привернуті до 
подій у Чехословаччині. Багато 
довелося нам пережити за цей 
час — тривогу за долю соціаліз
му в братній країні, яка опини
лася під натиском з'єднаних 
сил внутрішньої і зовнішньої ре
акції.

У нас в Радянському Союзі 
розглядають вересневий Пленум 
ЦК КПЧ як новий великий крок 
уперед по шляху, наміченому на 
пленумах ЦК КПЧ в квітні і 
травні цього року, як один з 
найважливіших етапів в історії 
Комуністичної партії Чехословач- 
чини. Боротьба чехословацьких 
комуністів, чехословацьких тру
дящих за зміцнення соціалістич
них завоювань має велике 
тернаціональне значення, 
креслив промовець.

Уроки цих подій ще раз наоч
но, переконливо показали, що 
будівництво соціалізму прохо
дить в умовах класової бороть
би, яка набирає часом гострих 
форм. Доти, поки існує імперіа
лізм, він не припинить своїх 
спроб втручатися в справи соціа
лістичних країн, спроб встанови
ти свого роду змичку, співробіт
ництво з недобитками скинутих 
експлуататорських класів і всіма 
носіями старих поглядів, що не
минуче зберігаються у деякої 
частини населення протягом три
валого часу після соціалістичної 
революції. Постійно зберігати 
революційну пильність —- ось 
чого вчить досвід класової бо
ротьби, яка розгорнулася в Че
хословаччині.

Тов. Л. І. Брежнєв говорить 
про велике значення дальшого 
розвитку політичного та еконо
мічного співробітництва країн 
соціалізму.

Лише кілька місяців, відзна
чив промовець, відділяють нас 
від знаменної дати а житті Ко
муністичної партії і радянського 
народу, всього прогресивного 
людства — 100-річчя з дня на
родження Володимира Ілліча 
Леніна. Наша партія розглядає 
підготовку до Ленінського юві- 
лою як своєрідний звіт про вті
лення в життя безсмертних за
повітів Ілліча.

Велика дружба Радянського 
Союзу і Чехословаччини, під
креслив наприкінці Генеральний 
секретар ЦК КПРС, зростає і

ін- 
під-

міцніє в спільному нашому русі 
до єдиної мети. Вона наповню
ється дедалі глибшим змістом. 
Одностайно прийняте нами рі
шення підписати до 25-річчя ви
зволення Чехословаччини новий 
договір про дружбу, співробіт
ництво і взаємну допомогу, по
кликане послужити дальшому 
зміцненню цієї дружби.

Л. I. Брежнєв побажав чехо
словацьким друзя/и нових успі
хів у розв’язанні великих твор
чих завдань, що стоять перед 
соціалістичною Чехословаччи- 
ною.

На мітингу виступили тепло 
зустрінуті присутніми Президент 
ЧССР Л. Свобода і Перший сек
ретар ЦК КПЧ Г. Гусак,

З перших же хвилин нашого 
перебування на радянській зем
лі, сказав у своїй промові това
риш Густав Гусак, ми почували 
себе, як у своїх друзів, як у 
найближчих союзників і товари
шів. Всюди ми зустрічали вияви 
симпатії, товариських і братніх 
почуттів до Комуністичної партії 
Чехословаччини, нашого народу 
і держави. Перший секретар ЦК 
КПЧ відзначив, що в радянсько- 
чехословацьких переговорах 
підтвердилась повна єдність по
глядів в усіх найважливіших пи
таннях. Ми будемо, підкреслює 
промовець, в тісному співробіт
ництві розвивати політичні, еко
номічні, наукові і військові зв’яз
ки між нашими країнами і в 
усій соціалістичній співдружнос
ті.

Тов. Г. Гусак від імені
словацької делегації заявив, що 
чехословацькі комуністи і трудя
щі ЧССР сповнені рішимості 
зміцнювати марксистсько-ленін
ську політику Комуністичної 
партії, будувати соціалістичну 
Чехословаччину як міцну ланку 
соціалістичної співдружності і 
всебічно поглиблювати дружні, 
товариські І братерські відноси
ни з першою соціалістичною 
державою — великим Радянсь
ким Союзом, його Комуністич
ною партією і радянським на
родом.

Мітинг у Кремлівському Пала
ці з’їздів перетворився в яскра
ву демонстрацію радянсько-че
хословацької дружби, пролетар
ського Інтернаціоналізму.

(ТАРС).

чехо-

ПОВНА ЄДНІСТЬ ПОГЛЯДІВ І ПОЗИЦІЙ
На запрошення ЦК КПРС, Президії 

Верховної Ради СРСР і Радянського 
Уряду з 20 по 28 жовтня в СРСР пере
бувала з офіційним. дружнім візитом 
партійно-державна делегація ЧССР у 
складі: Першого секретаря ЦК КПЧ 
Густава Гусака (глава делегації), члена 
Президії ЦК КПЧ, Президента ЧССР 
Людвіка Свободи, члена Президії ЦК 
КПЧ, Голови уряду ЧССР Олдржиха 
Черніка та інших партійних і державних 
діячів Чехословаччини.

Під час-перебування в Москві пар
ті Іпю-державн з делегація ЧССР зустрі
чалась і провадила переговори з партій
но-державною -Делегацією Радянського 
Союзу, до якої входили: Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв (гла
ва делегації), член. Полігбюро ЦК 
КПРС, Голова Президії Верховної Ради 
СРСР М. В. ПІдгорний, член Політбю- 
ро ПК КПРС, Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигіи та інші.

Переговори проходили в обстановці 
товариськості і братерства, в дусі взаєм
ного довір’я і поваги, щирості і сердеч
ності, говориться в спільній радянсько- 
чехословацькій заяві, підписаній у Мо
скві 27 жовтня.

.В ході переговорів було підтверджено 
цілковиту одностайність в оцінці шляхів 
дальшого всебічного розвитку радянсько-• 
чехословацьких відносин.

Значне місце в переговорах зайняли 
питання розвитку соціалістичної еконо
міки і економічного співробітництва 
обох країн.

Сторони надають великого значення 
зміцненню дружби і тісного співробітни
цтва Збройних Сил Радянського Союзу, 
Чехословаччини та інших братніх країн, 
вказується в Заяві. Відповідно до цього 
поглиблюватимуться взаємодія і друж
ба між з’єднаннями Чехословацької На
родної Армії І .радянськими військами,

тимчасово розміщеними на території 
ЧССР.

Партійно-державні делегації обох 
країн заявляють про непохитну ріши
мість Радянського Союзу 1 Чехословач
чини зміцнювати свій братній союз, всі
ляко сприяти згуртованості всієї соціа
лістичної співдружності, зростанню її 
сил і могутності.

У ході переговорів відбувся обмін ін
формацією з питапь партійного і дер* 
жанного життя обох країн.

Відповідно до рішень вересневого 
Пленуму ЦК КПЧ і вищих законодавчих 
та урядових органів ЧССР чехословаць
ка делегація, відзначається в Заяві, 
оцінює дії п’яти братніх соціалістичних 
країн у критичні серпневі дні 1968 ро
ку як акт інтернаціональної солідарнос
ті, що допоміг заступити дорогу антисо- 
ціалістичннм контрреволюційним силам.

Напередодні 100-річчя з дня народ

ження великого генія пролетарської ре- 5 
волюції В. 1. Леніна КПРС і КПЧ ви- і 
словлюють свою непохитну вірність йо- І 
го заповітам, рішимість послідовно за- і 
стосовувати в своїй діяльності, у взаєм
них відносинах між партіями ленінські • 
принципи інтернаціоналізму, вести наро
ди своїх країн до перемоги комунізму.

У Заяві сказано, що обидві делегації 
одностайно вирішили, зберігаючи вір
ність договорові про дружбу, взаємну 
допомогу і післявоєнне співробітництво, 
укладеному між СРСР і Чехословзччи- 
ною 12 грудня 1943 року в період спіль
ної боротьби проти фашизму і продов
женому в листопаді 1963 року, з метою 
дальшого зміцнення дружби і братерства 
своїх народів ознаменувати 25-у річницю 
визволення Чехословаччини від гітлерів
ських загарбників підписанням нового 
договору про дружбу, співробітниціВО І І 
взаємну допомогу, який відповідатиме 
зрослому за післявоєнний період рівневі 
радянсько-чехословацьких братерських 
відносин.

(ТАРС)
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Дружба на вічні часи
ПЕРЕБУВАННЯ НА УКРАЇНІ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ
ДЕЛЕГАЦІЇ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

24—26 жовтня на Україні гостювала 
партійно-державна делегація Чехосло
вацької Соціалістичної Республіки, яка 
перебувала в нашій країні з офіційним 
дружнім візитом на запрошення ЦК 
КГІРС, Президії Верховної Рада 
СРСР і Радянського Уряду.
~ Перший секретар ЦК КПЧ Гус гав 
Гусак (глава делегації), член Президії 
ЦК КПЧ, Президент ЧССР генерал ар
мії Людвік Свобода, член Президії ЦК 
КПЧ, голова Федерального уряду Олд- 
ржих Чернік та інші члени делегації 
зробили візит членові Політбюро ЦК 
КПРС, першому секретареві ЦК КП 
України П. Ю. Шелесту, кандидатові 
у члени Політбюро ЦК КПРС, Голові 
Ради Міністрів УРСР В. В. ІЦербпць- 

I кому, членові Політбюро ЦК КП Ук

Чехословацькі
раїнському

Стаємо 
на варту

Всі куточки фойє Па
лацу культури імені 
Жовтня заводу «Червона 
зірка» були залиті вчора 
яскравим світлом. Раз 
по раз під його склепін
ням злітали мелодії ком
сомольських пісень. Це 
юнаки і дівчата прийшли 
сюди відзначити день 
народження Ленінського 
комсомолу.

Звучать фанфари. Мо
лодь заходить в зал. Сек
ретар заподського комітету 
комсомолу Микола Скляни
ченко вступним словом від
криває вечір. Під звуки 
урочистого маршу на сцену 
вносять прапор заводської 
комсомольської організації.

Сердечними оплесками зу
стріли молоді робітники ви
ступ одного і перших ком-

ЛЕНІНСЬКОМУ 
КОМСОМОЛУ 
ПРИСВЯЧЕНО

сомольиів рідного підприєм
ства Петра Васильовича Си- 
дпка. Він поділився спога
дами про незабутні двадця
ті поки — роки грізної бо
ротьби з ворогами революції 
і перших успіхів соціаліс
тичного будівництва. Квіти, 
оплески.

І знову завмирає зал. 
Виступає учасник Великої 
Вітчизняної війни, кава
лер орденів Слави усіх 
ступенів, наладчик дру
гого механоскладаль
ного цеху Микола Івано
вич Жосан. Про героїзм 
комсомольців у боротьбі 
за свободу і незалеж
ність рідної Батьківщини 
була його розповідь. На
казом старшого поколін
ня прозвучали його сло
ва:

— Хай ваша праця і 
знання служать зміцнен
ню могутності нашої Віт
чизни. Будьте завжди 
напоготові відстояти здо
бутки Жовтня, справу ве
ликого Леніна!

Потім молодим робіт
никам, які поповнили за
водську організацію — 
Андрію Гавриленку, Вік
тору Бондарю, Анатолію 
Бузуляку були вручені 
комсомольські квитки. 
Секретар парткому заво
ду О. І. Полтанов від 
імені комуністів поздо
ровив комсомольців із 
святом, побажав їм но
вих трудових звершень 
у змаганні за гідну зуст
річ 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна.

Хтось заспівує «Пісню 
про тривожну моло
дість». Весь зал підхоп
лює її.

Великим концертом за
вершився цей вечір. З 
чудовим настроєм за
водська молодь вступила 
в 52-й рік Ленінського 
комсомолу.

А. КРЯТЕНКО.

раїни, Голові Президії Верховної Ра
ди УРСР О. П. Ляшку. Під час візиту 
відбулася дружня розмова, яка поой- 
шла в обстановці теплоти і сердечное-« 
ті.

гості побували в Ук-
науково-дослідиому кон

структорсько-технологічному інституті 
синтетичних надтвердих матеріалів та 
інструменту. Після огляду табораторій і 
цехів посланці ЧССР зустрілися з ко
лективом цього науково-дослідного за
кладу. Його директор Герой Соціаліс
тичної Праці В. М. Бакуль розповів че
хословацьким друзям про роботу ін
ституту, про дальший розвиток науково- 
технічних зв’язків з соціалістичними» 
країнами, у тому числі і з ЧССР.

Перед присутніми з промовою висту

пив член Президії ЦК КПЧ, Голова 
Федерального уряду ЧССР О. Чернік.

На Україні чимало місць, де в роки 
Великої Вітчизняної війни радянські і 
чехословацькі воїни громили спільного 
ворога — німецько-фашистських загарб
ників. Одне з них —• село Кодаки Ва
сильківського району на Київщині. 
Взимку »1914 року у визволенні села ра
зом з Радянською Армією брали участь 
бійці Першої Окремої чехословацької 
бригади під командуванням генерала 
Людвіка Свободи, нині Президента 
ЧССР.

26 жовтня жителі села тепло і сер
дечно приймали у себе дорогих друзів 
— членів делегації ЧССР.

На центральній площі села відбувся 
багатолюдний мітинг. Голова артілі 
С. К. Мартииенко, бригадир тракторної 
бригади Г. С. Власенко, телятниця К. І. 
Бачинська у своїх виступах говорили 
про теплі почуття до трудящих соціа
лістичної Чехослозаччпни, підкреслюва
ли, що радянсько-чехословацька дружба 
вічна і нерушима.

З промовою на мітингу виступив кан
дидат у члени Політбюро , ЦК КГ1РС, 
Голова Ради Міністрів УРСР В. В. 
Щербпцький.

Промову-відповідь виголосив член 
Президії ЦК КПЧ, секретар ЦК КПЧ 
Васил Біляк.

ГІа честь партійно-державної делега
ції ЧССР ЦК КП України, Президія 
Верховної Ради і Рада Міністрів Ук
раїнської РСР дали у Марийському па
лаці обід, який пройшов у винятково 
сердечній і теплій обстановці. Під час 
обіду член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК КП України П. 10. 
Шелест і член Президії ЦК КПЧ, пер
ший секретар ЦК КП Словаччини Ште
фан Садовський обмінялись промовами.

Увечері 26 жовтня високі чехосло
вацькі гості відбули у Москву. У свят
ково прикрашеному Бориспільському 
аеропорту партійно-державну делегацію 
ЧССР на чолі з Густавом Гусаком про
воджали керівники Комуністичної пар
тії і уряду України, представники гро
мадськості. (РАТАУ).

22 види продукції виготовляє Кіровоградський молокозавод. Пого колектив,.. виколуючн високі зобов'язання, взяті на честь 
100-річчя з дня народження В. 1. Леніна, виготовив з початку року 600 тони молочної продукції понад план. Нещодавно .Мі
ністерство м’ясної і молочної промисловості УРСР удостоїло завод почесного звання зразково-показового підприємства.

На фото: апаратниця цеху по розливу молока Марія Гаврильченко. Вона щозміни перевиконує виробничі завдання. 
Фото В. КОВПАКА.

ДОРОГА МАРІЄ! Незабаром закін
чую середню школу. Куди далі 

проляже мій шлях, ще не знаю, але від
чуваю потяг до роботи з людьми».

Лист цей випускниця Кіровоградської 
середньої школи № 23 Ніла Ніколенко 
адресувала в Болгарію, а місто Пловдив 
своїй подружці Марії Кірковій.

«Мила моя подруго! Мені теж час по
думати про самостійне життя. Мабуть, 
буду народною вчителькою. Приготувала 
документи п педагогічне училище. Ці
лую. Твоя Марія Кіркова».

Дружба двох дівчаток — українки Ніли 
Ніколенко (тепер Скляниченко, як ми й 
далі будемо її називати) і болгарки Ма
рії Кіркової зав’язалася незвичайно. 
«Дівчинці на другій парті лівого ряду», — 
така адреса була 
першого листа Ні
ли. адресованого в» 
Пловдив. Дівчин- 
ка-болгарка з дру
гої парти відгукну
лася

Спільні мрії, спіль
на бентежність пе
ред майб утнім 
зблизили дпех дів
чат. які не бачили 
ще одна одну. 
«...Вступила в тор

гово - кулі парне 
училище в рідно
му місті», — писала

торгівлі вже не задовольняють покупців, 
треба шукати щось нове. І комсомоль
ський комітет, порадившись з партійною 
організацією ЦУМу, вирішує: переходити 
на самообслуговування.

«...Мила моя Маріє! Хочу сказати тобі 
найпотаємніше: я щаслива! Дочка росте, 
справи в комсомольській організації 
йдуть добре. Нещодавно вибороли криз 
обласної молодіжної газети «Молодий 
комунар» в обласному змаганні серед 
молодіжних колективів працівників тор
гівлі. Незабаром відпустка, можливо, по
бачимося. Цілую. Ніла».

гарно ■іаііии.іла; «люиа піаріьі ««арешч «...Дорога НІЛОІ 1 Я, і МІЙ ЧОЛОВІК ВІД 
я на самостійній роботі. Не псе так лег- щирого серця просимо відпідати нашу 
ко, як уявлялося п училищі, але справу сім’ю, помилуватись красснсм Пловди- 

' . _ —. ... ~--------- чекаємо вашої
пустки. Цілую, 
рія».

У стрімкому 
промайнули місяці. 
Лист у в а н и я 
припинялося.

«...Сьогодні 
рівних нашого 
цювальиого ансамб
лю задоволений. 
Вже готові україн
ський ліричний та 
російський танці. 
Приступили до 
р о з у ч у п а н н я 

нового. З путівками справи йдуть па л?Д. 
Чекай у гості, подруго. Ніла».

І ще один лист, один штрих з біогра
фії комсомольської організації централь
ного універмагу, яку вже третій рік очо
лює секретар Ніла Скляниченко.

«...Була з дівчатами на будівництві. 
. _ Заробили 110 карбованців. Переслали У

подобаються ви- фонд солідарності з патріотами В’єтна- 
. —му ніла».

12 років промайнуло з того часу, коли 
школярка Ніла писала: «Дівчинці на 
другій парті лівого ряду», І ось експрес 
підкочує до Пловднвського вокзалу. Чи 
пізнають одне одного? Марія і Нечко 
Кіркови відразу підбігли до вагона з ра- 
дянською делегацією. Синя радість 
бризнула з-під тонких брів Марії Кірко
вої. Осяйна 1 тиха, повела вона радян
ських друзів вулицями рідного міста. 
Зупинились біля пам’ятника Невідомому 
радянському воїну.

— Пам’ятник АльошІ. — сказала Ма
рія.

Стали замислено: болгарський робітник 
Нечко КІрков 1 радянський інженер Ми
кола Скляниченко, пчнтелька-болгарка 
Марія Кіркова і працівник сфери обслу
говування, комсомольський секретар Ніла 
Скляниченко. Всі молоді, псі не бачили 
війни, але думки, що зринули біля 
нам ятпнка, були однакові. Життям тре- 
ба дорожити.

здається, так добре знає? А що, як по
думають на неї? А як не на неї. то па 
кого ж, адже вона недавно прийшла в 
колектив?

Мабуть, тоді вперше (1, до речі, востан
нє) ворухнувся сумнів у правильності ви
бору професії. Ходила, опустивши долу 
очі, їй здавалося, всі підозрюють її у 
нечесному вчинкові. Постійні покупці по
мітили стан дівчини, допитувалися, що і 
як. подруги підходили, втішали: не 
хвилюйся, мовляв, на роботі трапляється 
по-різному.

Не хвилюватися не могла, але в Бол
гарію написала: «Люба Маріє! Нарешті

свою люблю Іншої професії шукати не вом. З нетерпінням

НАРИС ПРО СУЧАСНИКА

«ДІВЧИНЦІ І

З ДРУГОЇ ПАРТИ»
му місті», — писала Ніла.

«...Тепер вже напевне буду вчитель
кою, — відповідала Марія. — Поздоров 
мене, зарахована студенткою педагогіч
ного училища».

Мрії обох дівчат збувалися. Обоє за
кінчували учбові заклади і направлялись 
па роботу.

«...Що трапилось. — бентежилась Ма
рія. — чому від тебе так довго немає 
листів?»

А ластів справді довго не було. Серне 
подрути-болгаркн мов би відчувало, ЩО 
у Ніли прикрість, якою вона поділитись 
з нею не могла чи не хотіла,

«Варто про це писати?» — сумнівалася 
Ніла і вирішила: ні!

А трапилось таке, 
після закінчення училища 
роботу в Кіровоградський

Ніла Скляниченко 
прийшла на 

_____ _ _ .. _ _______ центральний 
універмаг. Численний колектив зустрів 
дівчину, як звичайно, приязно, щоправда, 
з деякою настороженістю: мовляв, що ти 
зз одна, і як будеш поруч працювати.

Придивлялися. Нілу це не бентежило, 
бо що їй до всього цього, коли вона зна
йшла роботу до душі. Вже в ті роки дів
чина знала, як не важливо.

На роботу йшла, як на спято. з роботи 
поверталася з думкою про завтрашній 
день, бо сподівалася під нього лише при
ємного. І раптом — недостача. Як грім 
з ясного неба, впала на дівчину ця звіст
ка, обпалила вогнем. Як не могло трапи
тись, адже поруч подруги, яких вона,

буду».
Близькі» семи років працює Ніла Скля- 

циченко в центральному універмазі, але 
слова ЦІ повторила знову зоисім недавно. 
Ніла права: робота продавця почесна, 
але нелегка. Нелегка тому, що щодня 
маєш справу з сотнями людей, а це зна
чить з сотнями смаків, характерів, упо
добань. Та їй навіть г-**«**- — «»- 
могливі покупці, принаймні, як вона сама 
говорить, відчувається у_ людини смак, 
людина знає, що їй треба, такій І допо
могти приємно.

Та однією працею, хоч як би не була 
закохана в неї людина, пс прожити.

«...Дорога моя подруго, поздоров мене. 
Сьогодні наша баскетбольна команда 
стала чемпіоном області, а я — першо
розрядницею».

Тренер команди Віталій Сурмачснко 
впевнений: коли в складі її грає Ніла 
Скляниченко, дівчина з-за прилавка 
зуміє стати «диригентом», зуміє органі
зувати атаки, привести команду до пере
моги.

Сумніви прийшли знову, коли народи
лася дочка: чи солідно їй. заміжній жін
ці, стрибати за м’ячем? Та розвіяв їх 
не хто інший, як її чоловік Микола:

— Тн ж, дівчинко, комсомольський сек
ретар... , . „

ПІСЛЯ відпустки — знову турботи. Не 
лише виробничі, а й комсомольські. Біль
ше ДВОХСОТ подруг довірили їй керівни
цтво своєю організацією. Старі методи

від- 
Ма-

леті

II Є

ке- 
тан-

В. ШАРІЙ.

ВІТРИНА 
ПЕРЕДПЛАТНИКА

Мій Ц 
порадник

С| ЛЮДИНА немолода, комсомоль- 
ські ранки мої давно промай

нули, але з цікавістю беру кожного 
разу в руки нашу обласну моло
діжну газету «Молодий комунар». 
Ось, наприклад, номер за 14 жовт
ня. Дві середні сторінки її присвя
чені 25-річчю звільнення України 
від німецько-фашистських загарб
ників. А йдеться тут і про наш ра
йон. Хіба не цікаво прочитати на
шим юнакам І дівчатам про героїв, 
що полягли на схилах Дніпра? Газе-

та з повагою і шанобливістю нази
ває їх імена.

Як постійний читач «Молодого ко
мунара», який, до речі, передпла
чую вже третій рік, я хочу сказати, 
що газета ця для вас і про вас, мо
лоді робітники і колгоспники, ліка
рі і вчителі. Сподіваюся, що в на
ступному ювілейному році, газета 
стане ще цікавішою, ще глибше ви
світлюватиме героїчні трудові звер
шення нашої молоді, відповідатиме 
на всі її запити і жадання.

Для твого 
політичного 
гарту
До магазину «Політична 
книга» облкииготоргу 
надійшли нові видання:

В. И. Ленин. «Детская 
болезнь «левизны» в 
коммунизме». Политиз
дат, 1969.

В. И. Ленин. «Об иде
ологической работе». По
литиздат. 1969.

В. И. Ленин. «Больше
вики должны взять 
власть. Марксизм и вос
стание». Политиздат. 
1969.

М. II. Калинин. «О мо
лодежи». Политиздат 
1969.

Леніну 
присвячується

В Кіровоградській се
редній школі № 6 від
бувся ленінський вечір 
поезії. Вірші радянсь
ких поетів про В. І. Ле
ніна з щирою теплотою 
читали старшокласники і 
учні молодших класів.

На цей поетичний вог
ник до учнів завітали кі
ровоградські поети Во
лодимир Базилевський 
та Валерій Гончаренко. 
Вони розповіли про свої 
творчі плани, зокрема 
про ленінську тематику, 
а потім познайомили уч
нів зі своїми новими 
творами.

Давно відомо, що будь-яка газе
та не твориться без участі читачів. 
I коли чую від декого, що, он, мов
ляв, в ній не друкують про те, про 
інше, стає боляче. А чому б тому, 
хто це говорить, не написати в ре
дакцію про те, що цікавить його. 
Гадаю, газета з вдячністю викори
стала б ці листи на своїх сторінках.

Т. ЗІНЧЕНКО.
с. Онуфріївна.
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80 жовтня 1909 року

ту ПОЛЬСЬКИХ вищих учбо- 
а них закладах з 1 жовтіія 
почався новий навчальний 
рік.

У цьому зв’язку кореспон
дент ТАРС бесідував з мі
ністром освіти та вищої 
ніколи ПНР професором 
Гсрріхом Яблонським. Як 
ПОВІДОМИВ Г. Яблонський, 
тепер денним, заочним та 
вечірнім навчанням охопле
ні) близько 320 тисяч чоло
вік. З них на перших кур* 
сах почали заняття 47 тн- 
ейч студентів. Це майже 
стільки, скільки було сту
дентів перед другою світо
вою війною на йсіх кур
сах і відділеннях польських 
вузів.

Польська об’єднана робіт
нича партія 1 уряд виявля
юсь постійну турботу У 
справі дальшого розвитку 
вищої школи. Відкриті нові 
вузи, серед них 5 учитель
ських вищих шкіл, перша 
вища школа медичних сес
тер. В строк здані в екс
плуатацію учбові й лабора
торні корпуси, гуртожитки, 
їдальні І бібліотеки. В бага
тьох вузах будуть навчати 
іїових спеціальностей у від
повідності з вимогами на
родного господарства.

Г. Яблонський повідомив, 
іцо тепер кожне воєводство 
має вуз. Поряд з великими 
вузівськими центрами Вар
шавою і Краковом, де нав- 
чЗ^іься більше ЗО процентів »

„Молодий комунар" З стор<

□ КОЖНИМ ДНЕМ росте 1 кращав 
и Улан-Батор. Серед йоґо новобудов, 
які вступили до ряду діючих цієї осе
ні, е один незвичайний, особливий 
об’єкт.

...Це було три з лишком року тому. 
В один із весняних ДНІВ прийшла сю
ди, на забутий пустир, група радян
ських і монгольських юнаків. Вони 
вийняли перші кубометри грунту, по
клавши початок будівництву парку 
культури іі відпочинку, який нині став 
одним Із мальовничих місць монголь
ської столиці.

Разом з Д. Дашдсндевом, який лю
б’язно погодився бути нашим гідом, 
знайомимся з новим парком. Дашден- 
дев — один з перших ентузіастів, які 
запалилися чудовою ідеєю перетвори
ти це забуте місце в зелену зону, у 
вогнище культури. В минулому Він 
рсвсомольський працівник, із самого 
початку будівництва Дашдсндева при- 
значили начальником будівництва. А 
тепер він — директор парку.

Зеленіють молоді деревця. Виростити 
в тутешніх умовах навіть одне дерев
це — справа нелегка, а тут їх па 33 
гектарах декілька Десятків тисяч: бе
різки, модрини, ялинки, різні кущі, По 
всій цій території розмістилося більше 
чотирьох десятків об’єктів — культур
но-освітніх І оздоровчих. Кожний зна
ходить тут заняття до душі; можна 
побачити кінокартину, або послухати 
музику, покататись на човні або потан
цювати. До послуг любителів мисте
цтва — літній театр, а для книголюбів 
— читальний зал.

З історією, культурою і побутом на
родностей, які населяють Монголію з 
давніх часів, знайомить замок-музей, 
побудований в національному стилі. Є 
де розвернутися спортсменам і фіз
культурникам: в їх розпорядженні ці
лий комплекс споруд з необхідним об
ладнанням, тир для стрільби з лука — 
одного з найдавніших і найпопуляриі- 
ших видів спорту в Монголії.

Але, мабуть, більше всіх раді від-

крнттю парку наймолодші уланбаторці. 
Молоді московські зодчі В. А. Іванові 
І. Ф. Отраднспський, їх колеги з Дер
жавного проектного інституту МНР, де 
разом трудяться монгольські, радян
ські і болгарські спеціалісти, при ство
ренні дитячого комплексу, ЯК 1 ВСІХ 
Інших об’єктів, зуміли досягнути орга
нічного сполучення традицій монголь
ської народної архітектури з сучасною, 
гяорчо використовуючи фольклор.

Ось юрта казок. Яскрава, пищцо Роз
шита національним орнаментом. В се-

ПОДАРУНОК
УЛАН-БАТОРУ

нашнх країн, вірної славним інтерна
ціональним традиціям своїх батьків.

І це дійсно так. На будівництві пар
ку пліч-о-пліч трудилися МОНГОЛЬСЬКІ іі 
радянські студенти, молоді робітники, 
воїни. Загальний обсяг робіт у грошо
вому обчисленні складає їв мільйонів 
тугриків. Значну частину його комсо
мольці і ревсомольці виконали на гро
мадських засадах, у позаурочнпй час. 
Проведені десятки масових недільників. 
Лише в одному З них — ленінському 
недільнику, який відбувся 12 квітня 

цього року, взяло 
участь більш як 
1.200 радянських бу
дівельників і 1.500 
ревсомольців. В цей 
день було посаджено 
15 тисяч дерев. У спо

рудженні деяких
об’єк т і в брали

редині вона ще краща. Картини, з 
яких складений купол юрти, і Добрий 
казкар .в національному дслі розка
жуть вам про боротьбу добра і зла на 
древній монгольській землі.

З творчою фантазією задумана ’ 
викопана галерея популярних дитячих 
героїв. Здається, що вони зійшли зі 
сторінок найулюбленіших книг. Непо
далік, на другому боці алеї, зображені 
12 видів тварин, назви яких означа
ють роки по древньому монгольському 
календарю.

Уже годину, другу продовжується па
ша захоплююча мандрівка по цьому 
радісному, справді казковому містечку. 
А побачили ми лише його невелику 
частину, 1 де б не були — всюди 
дзвінкі голоси, сміх.

— Новий парк. — сказав па його 
відкритті перший секретар ЦК Рег.со- 
молу Ч. Пуревжав. — цс свідчення 
щоденної турботи нашої партії і уряду 
про нове покоління, символ непоруш
ної дружби і співробітництва радян
ського й монгольського народів, молоді

участь представники 
молодіжних організацій Болгарії і 
НДР,

На урочистому відкритті парку бага
то теплих слів було сказано про його 
творців. Серед них назвали Імена чле
нів студентських будівельних загонів 
ЦК ВЛКСМ (командири Е. 1. Хміль, 
І. А. Расказчиков), юнаків і дівчат із 
Красноярська, Кемерово, Новосибір
ська, бригади радянських воїнів-буді- 
вельииків, багатьох радянських спеціа
лістів, які працювали в МИР. Монголь
ські товариші сердечно дякували Цент
ральному Комітетові ВЛКСМ за облад
нання. надіслане молодіжному паркові 
як подарунок.

...Закінчивши трудовий день, на
вчальні заняття, юні уланбаторці поспі
шають у свій парк, де їх чекає захоп
люючий корисний відпочинок, в парк, 
ім’я якому — «Дружба».

К. БОЛЛОХОНОВ. 
кореспондент ТАРС.

Улан-Батор.

ДУХ
ДРУЖБИ
І ЄДНОСТІ

АЛЖІР. Алжірські газети 
вмістили докладні повідомлен
ня з Москви про мітинг ра
дянсько-чехословацької друж
би.

«Ель-муджахід» виділяє сло^ 
ва у промові Першого сскрй- 
таря ЦК КПЧ Г. Гусака на 
мітингу про те, що чехосло
вацькі комуністи послідовно 
проводитимуть політику союз
ництва і дружби з Радян
ським Союзом та іншими 
братніми соціалістичними краї
нами.

Газети звертають особливу 
увагу па розділ промови Ге- 
игрального секретаря ЦК 
КПРС Л. І .Брежнєва, в яко
му він підкреслив, що СРСР 
та інші соціалістичні дерисавя 
рішуче підтримують боротьбу 
арабських народів за неза
лежність і ліквідацію наслід
ків ізраїльської агресії.

БЕЙРУТ. Ліванська преса 
публікує повідомлення з Мо
скви про мітинг радянсько-че
хословацької дружби у 
Кремлі.

Прогресивна газета «Ан-нЦ 
да» вмішує у детальному ви
кладі промови Генеральной) 
секретаря ЦК КПРС Л. І- 
Брежнєва і Першого секретаря 
ЦК КПЧ Густава Гусака, 
«Брежнєв заявляє про піл- 
тримку арабської визвольної 
боротьби. Гусак говорять, що 
Чсхословаччина завжди буде 
міцною ланкою у соціалістич
ному таборі». — пише у за
головку «Ан-ніда»

(ТАРС.).

всіх польських студентіп, 
починають грати все більшу 
роль в розвитку вищої шко
ли такі міста як Гданськ, 
БІлосток, Жешоо, Ополе, 
Люблін, Катовіце. Особливо 
розгалуженою е сітка кон
сультативних пунктів для 
заочників. Адже 40 процен
тів студентів — це ті. що 
навчаються без відриву від 
виробництва.

За 20 років передвоєнної 
Польщі вузи закінчили всьо
го 83 тисячі чоловік. * “ 
Народній Польщі 
році був виданий 
йоііний диплом. До 
10 тисяч жителів 
припадало тільки 
центів, а зараз — 
ста. Цс значно більше. 
V таких країнах як Фран
ція, Італія, ФРН. Характер
но, що найбільший ріст 
спостерігається серед тех
нічних вузів. У відповідності 
з перспективним планом роз
витку вищої освіти до 1083 
року число студентів досягне 
630 тисяч.

У бесіді міністр говорив 
про реформу вищої школи. 
Як позитивний фактор він 
відзначив, зокрема, ство
рення громадських рад інсти
тутів. До них входять пред- 
старики місцевих органів 
в.іїЯїГ і підприємств, на 
яких будуть працювати ви* 
пускпики. Ці ради вплива
ють на формування кваліфі
кованих спеціалістів.

Г. Яблонський заявив, що 
вища школа приділяє вели
ку увагу вихованню нового 
громадянина Паро д и о ї 
Польщі, справжнього коман
дира виробництва, гідного 
будівника соціалізму. В цьо
му зв’язку, сказав міністр, 
поряд з викладанням обо
в’язкових суспільних дис
циплін — таких як діалек
тичний матеріалізм, історич
ний матеріалізм і політична 
економія, запроваджений в 
навчальні програми всіх ву
зів новий предмет — основи 
політичних знань.

На закінчення Г. Яблон
ський заявив, іцо польська 
вища школа вступила в но
вий навчальний рік з усві
домленням відповідальності, 
яку покладають на неї рі* 
шения V з'їзду ПОРП 1 на
ступних партійних пленумів.

Й-МИХАЛЬЧЕНКО, 
кореспондент ТЛРС.

А в 
в цьому 
півміль- 
війни на 
у країні 

14 сту- 
близько 

НІЖ

Народна Республіка Болгарія. 1 літні люди, 
І’і молодь несуть квіти на Шнпку — російським 
Героям, що звільнили країну від чужинців. 

Фото з журналу «Фрайє вольт».

СТАНОВИЩЕ В ЛІВАНІ
БЕЙРУТ. (ТАРС). Об

становка в Лівані починає 
стабілізуватися. Комен
дантську годину скорочено

в Бейруті і скасовано в 
Тірі га Баальбеку. Три
вожне становище поки що 
зберігається на півночі

країни — в місті Тріполі і 
на півдні. У ліванській 
столиці тривають зустрічі 
між президентом Шарлем 
Хе.іу і керівниками полі
тичних партій, на яких об
говорюються питання по
долання кризи.

Варшава.

ДАВНО МИНУЛИ ті часи, коли американ
ську молодь називали «мовчазним поко

лінням». І якщо на початку 60-х років з їдкою 
іронією говорили, що студенти на знак про
тесту проти адміністрації коледжу проковтну
ли дюжину золотих рибок із акваріума, то 
зараз правлячим колам США не до жартів.

Зі сторінок великої преси не сходить тема 
«студентської революції». «Геть брудну війну 
у В’єтнамі!» — вимагають юні американці. 
І будь-яка чесна людина визнає цю вимогу 
справедливою. Але тільки не федеральний 
уряд Сполучених Штатів. З його ініціативи 
конгрес США прийняв драконівський закон, 
який обмежує пересування американців з од
ного штату в інший для участі у виступах 
проти війни і па захист громадянських прав. 
Тим, хто порушити цей закон, загрожує тюр
ма і великий штраф.

Реакційні мілітаристські кола, 
продовженні війни, вимагають 
рот», «придушити» незгодних, 
звинувачують критиків урядової 
політики в «сприянні ворогові», 
у «відсутності патріотизму».

Але багато американських 
юнаків і дівчат Інакше розумі
ють слово «патріотизм». Почи
наючи з квітня 1965 року, коли 
організація «Студенти за демо
кратичне суспільство» очолила 
перший марш молоді на Ва- 
шінгтон на знак протесту проти 
в’єтнамської політики УРЯДУ« 
вимога припини ги агресію У 
В’єтнамі проходить червоною 
ниткою через всі масові моло
діжні виступи в Сполучених 
Штатах.

...Шосейною дорогою з Балті- 
морп в столицю США рухається 
невелика процесія. Це студен
ти Пенсільванського університе
ту проводять похід миру з 
Філадельфії у Вашінгтон. Той, 
хто йде попереду колони, несе

зацікавлені в 
«затиснути

стаття «Чому бунтують студенти» (Дослід
ження інституту Геллапа).

«Якщо вас Цікавить, чому не видно кінця 
студентським демонстраціям і безладдям У 
студентсикнх містечках, гляньте на результати 
опиту студентів, який щойно проведено інсти
тутом Геллапа в масштабі всієї країни. — за
кликав журнал, — Переважна більшість — 
81 процент опитаних студентів — вважає. що 
вони повинні брати участь в управлінні колед
жами, в яких вони вчаться.

40 процентів студентів висловились проти 
вигнання із коледжу тих, хто порушив закони 
під час демонстрацій.

28 процентів студентів — більше ніж 1 сту
дент Із 4 — говорять, що вони брали участь в 
тій чи іншій демонстрації».

1 ці дані наводить один з найбільш правих 
оргазіц американської періодики! Легко ска
зати, 28 процентів студентів брало участь у 
демонстраціях. Якшо згадати, що п Сполучених 8

ПАТРІОТИЗМУ
АМЕРИКАНСЬКІ СТУДЕНТИ 
ПРОТИ ВІЙНИ У В’ЄТНАМІ

___ _________ __ _ транспарант 
антивоєнного змісту. За ним ідуть студенти з 
лозунгами, що закликають до скорочення 
бомбардувань Північного В’єтнаму і до миру.

Учні Прінстопського університету в шіаті 
Нью-Джерсі пополи пікетувати будинок інсти
туту оборонних досліджень. Цей інститут для 
проведення військових досліджень використо
вує співробітників і обладнання університету. 
Студенти вимагали закрити інститут, який во
ни називають «складовою частиною американ
ської воєнної машини».

Хвиля протесту поглинула МаркеттськиЙ уні
верситет у Мілуокі і Дартмутський коледж в 
Ханозері. Причина та ж — мілітаризація на
вчання. В Мілуокі поліція примусово видвори
ла 50 чоловік із каплиці, де вони проводили 
сидячий страйк. Б Дартмутському коледжі уч
ні захопили адміністративний будинок і залип
ли, що почнуть кампанію «громадянської не
покори», якщо власті не оголосять про відмі
ну військової програми. Але власті нічого не 
оголосили. Вони заарештували 45 юнаків і ки- 
нулч їх до тюрми. Але іі цього виявилося 
мало. Покарання доповнив штраф — 100 дола
рів з коиаіого засудженого.

Як вид-io з них прикладів, п Ідеологічному 
конфлікті з молоддю уряд США все більше 
покладається на судово-поліцейський апарат. 
Президент Иіксон, виступаючи в Сан-КлементІ 
(Каліфорнія), закликав прийняти суворі зако
ни щодо студентського безладдя І запропо
нував моральну підтримку президента в бо
ротьбі проти тих, хто намагається дискреди
тувати «голос розуму і спокою».

Але цих «порушників спокою» не ОДИНИЦІ, 
не сотні і навіть не тисячі. В журналі «ЮС 
иьюс вид Уорлд ріпорт» була опублікована

Штатах близько 7 мільйонів учнів виїцнх 
шкіл, то за допомогою нескладного арифме
тичного підрахунку можна легко переконатися 
в тому, іцо число «голосів, які дискредитують 
розум і спокій», дуже переконливе — майже 
2 мільйони.

Зара* стає зрозумілою тривога, директора 
Федерального бюро розслідувань 74-річного 
Едгзра Гувера. В статті, опублікованій у віс
нику ФБР, він пише: «В нашій країні ніколи 
не було настільки сильного революційного 
марксистського руху молоді, яка прагне ски
нути Існуючу владу» — і рекомендує жорсто
кий підхід до молодих активістів. Міністр 
юстиції США Мітчелл, виступаючи на засі
данні комісії представників у питаннях освіти 
І праці, дав зрозуміти, що уряд готовий внес
ти нові законопроекти для боротьби зі сту
дентськими заворушеннями, якщо теперішні 
закони виявляться недостатніми.

Але й тих законів, які існують у Сполуче
них Штатах, виявляється достатньо. щоб 
ФБР. ЦРУ й інші державні ( приватні нолі- 
цсйсько-розшукові організації слідкували за 
кожним американцем. Всі учасники антивоєн
ного руху в них на обліку, на них заведені 
«персональні справи» 1 досьє. '

Молоді американці знову і знову виходять 
на демонстрації. Над їх колонами транспа
ранти з антивоєнними лозунгами: «Геть війну, 
геть расизм!». «Вивести війська США Із В’єт
наму в 1969 році'.», «Поверніть солдатів до
дому!»

Н. СЕРГЕЕВА. 
(АПН).
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8.ШВИДКОСТІ
КІРОВОГРАДЦІВ

У любителів мотоспорту За
поріжжя, Донецька, Львова, 
Полтави та Інших міст Ук
раїни немає такої чудової 
можливості слідкувати за ви
ступами своїх спортсменів, як 
у кіровоградців. Адже на за- 
вадівській трасі щорічно а‘Д* 
буваються змагання республі
канського, всесоюзного і на* 
віть міжнародного масштабів, 
в яких беруть участь і кіро
воградські мотогонщики. І не 
тільки як статисти. Такі 
спортсмени, як майстри спор
ту Валентин Бородай, Віктор 
Коржов, Станіслав Комлик, 
Валентина Міхсльсон зареко
мендували себе з найкращого 
боку і не раз виходили пере
можцями в найнапруженіших 
поєдинках.

От і минулих суботи та не
ділі кіровоградці стали свід
ками стартів на приз імені 
С. М. Кірова. Цей приз Р«- 
зігрувався вшосте. Двічі його 
вигравали кияни, по одному 
разу — дніпропетровці, харкі
в’яни га кіровоградці. Цього 
разу на призові місця претен
дували також команди Мико
лаївської та Полтавської об
ластей.

На ці змагання тренери 
привезли молодих, перспектив- 

і них спортсменів, які повніші 
і були пройти перевірку боєм, 

> одержати досвід великих зма-

гань. І треба віддати належ
не: в боротьбі з такими До
свідченими спортсменами, як 
1. Мордовії! та В. Ковальов 
(Київ), в. Черніков (Харків), 
В. Чернов та В. Довга (Ми
колаїв). молодим гонщикам 
нерідко вдавалось грати про
відні ролі.

Треба, сказати, що кірово
градські спортсмени нього ра
зу виступили дуже вдало. З 
шести можливих “““ 
місць вони виграли п’ять, від
давши першість тільки в одно
му з класів машин — 175 куб. 
см (юнаки). Тут відзначився 
харківський спортсмен Павло 
Пройдисвіт. А для повної пе
ремоги в командному заліку 
досить було б і чотирьох пе
ремог.

Ось переможці змагань. 
Клас 125 куб. см (юнаки) — 
Євген Рибальченко. Він Упев
нено виграв усі три заїзди, 
хоч для перемоги досить бу
ло виграти 
175 куб, см 
лентива Міхельсов. 
кож виграла .....
Клас 175 куб. см (чоловіки)— 
улюбленець болільників Ва
лентин Бородай, Клас 250 
куб. см — Віктор Коржов. 
Впевнено виграв два перших 
заїзди. Клас 350 куб. см — 
переміг В. Грабовець.

Впевнено виступали й інші

кіровоградські гонщики. Юрій 
Кошелєв та Людмила Иастоя- 
ща зайняли другі місця, а Мп- 
кола Більбаченко — третє 
(в:і вони виступали тільки в 
особистому заліку). Команду 
до них відповідальних 
гань підготував почесний 
пер СРСР з мотоспорту 
під Чорний.

Кіровоградці не тільки 
ремогли в командному залі
ку, Вони встановили також 
абсолютний рекорд тмагань за 
кількістю очок.

Перемога більш ніж упевпе- 
вл! 1 тим приємніше, що здо
бута вона в боротьбі з си.ть- 
ішми командами вісімнадцяти 
областей республіки, які пред
ставляв 151 спортсмен.

Боротьба за друге 1 третє 
місця велася в основному між 
командами Київської, Мико
лаївської та Полтавської об
ластей. Другими були кияни 
(ІЗ очок). Третіми призерами 
стали миколаївці.

Змагання закінчилися. Кі
ровоградські болільники мото
спорту задоволені: приємно, 
коли земляки перемагають так 
упевнено.

ІО. ЛІ ВАШ НИКОВ.

ФОТО АВТОРА.

@ ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Н АСОМ ЧУЮ:
Не така н важка справа бути городош- 

пиком-майстром. Навчись добре попадати 
у фігури — і все...

Це — од тих, хто лише спостерігає часом, 
як ми тренуємося.

Звісно, таке твердження невірне.
Добрим городошником, як і добрим футбо

лістом чл важкоатлетом, можна стати лише 
після тривалі* і постійних тренувань.

Я, наприклад, починав самотужки. Сам об
ладнав корт, сам зробив кілька бит і город
ків. Приглядався до більш досвідчених грав
ців на майданчику, що на стадіоні спорт
клубу «Зірка». А потім — зпову тренуван
ня. уже в спортивній секції.

Але найбільшим стимулом до набуття май
стерності були перші змагання. Тільки на 
них можна найбільш свідомо визначити свої 
прорахунки. запозичиш досвід сильніших 
спортсменів.

Суть гри відома — найменшою кількістю 
бит вибити певну кількість фігур. Сім років 
тому па змаганнях динамівців республіки 
на моєму рахунку було 155 бит. Я виконав 
норму першого спортивного розряду. Через 
рік уже використовував лише 153 бити, у 
1964 році — 116. Серед динамівців України то
ді ж виборов четверте місце.

А нинішньому році у вересні на першості 
республіки з городошною спорту був п’ятим 
(141 бита).

Нарешті, всесоюзні поєдинки. Змагалися 
наисильпіші спортсмени нашого товариства. 
Цього разу я витратив тільки 135 бит і був 
11. Звісно, така висота радувала мене. Зма
гання показали, щ0 в наступному році мож
на оуде боротися за чемпіонський титул. 

Це — про себе...
Т ЕПЕР ПРО друзів — моїх учнів і суперни

ків. Добрих результатів у минулі роки 
досяглн О. Громовий. В. Шкрьоба, О. Глобеп- 
*о. А. Родіонов, Вовн теж виконали норму 
майстра спорту. Кілька юялків. які нині тре
нуються на стадіоні спортклубу «Зірка», ста
ли першорозрядниками. Є хороша команда го
родошників у Гайвороні, яка по раз була 
в числі призерів області.

І осе ж городошний спорт не став ще масо
вим нд Кіровоградщині. в обласному центрі, 
наприклад на тренування приходить 5—0 
спортсменів. Інших товаришів, які раніше де
монстрували неабияку майстерність, бачу в 
спзртноному костюмі лише пі» час змагань.

Тож недарма їх результати значно нижчі, ніж 
у попередчі роки. Першорозрядники інколи 
показують вище вміння за майстрів. Напри
клад, О. Громовий більше нині займається 
риболовлею, ніж городошним спортом.

В кожному спортивному товаристві, колек
тивах фізкультури можна створити секцію 
городошників. Не так уже й багато коштів 
треба щоб обладнати корт. Майстри горо
дошного спорту здебільшого грають иа мета
левих майданчиках: вони зручні, довговічні і 
не потребують спеціального догляду. Але 
найбільш простий і загальнодоступний зем
ляний майданчик. На місці, де передбачено 
його збудувати, слід зняти траву, розрівняти 
грунт, розмітити городи, нони та папівкони — 
ось і вся готовність до проведення трену
вань та змагань.

Якби інструктори по спорту, що працюють 
V колективах підприємств, колгоспів, в будив- 
коунравліипях, поставили собі за мету ство
рити секцію городошників — не був би неаби
який плюс в їх діяльності. Тим більше, що 
цим видом спорту можна займатись і юнакам, 
і людям похилого віку. Про школи вже й го
ворити нічого. Там є викладачі фізкультури — 
фахівці з спеціальною освітою. Створити сек
цію городошників їм ще легше, аніж у кол
госпі чи на фабриці.

А про підвищення майстерності спортсменів 
мають подбати вже відомі городошники нашої 
області. Якщо кожен з нас, майстрів, підго
тує кілька першорозрядників, то вже буде 
значне досягнення. Але б першу чергу, я що 
раз роблю наголос, городошний спорт слід 
зробити масовим На змаганнях хотілося б 
бачити не лише представників ДСТ «Дина
мо» та «Локомотив».

Тож підемо назустріч цим любителям, зро
бимо все, ш.об спортсмени постійно підвищува
ли свою спортивну майстерність.

В. Л1СОВОЛ, 
майстер спорту СРСР.

м. Кіровоград
Від редакції:. Питания, порушене в листі 

0. Лісовода, спревді значиме. До редакції ча
сом надходять сигнали, що спортсменам інко
ли не допомагають в обладнанні спортивних 
майданчиків, а деякі ватажки з фізкультур
них колективів вважають городошний спорт 
«непопулярним». Цікаво почути думку про це 
читачів ' керівників спортивних товариств об
ласті

Й АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ і
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Індекс 61197,БК 01077,

Э ЛИВА вщухла до світан- 
u ку. І т<*пер на вулиці но
гу не витягну ги з багнюки. 
Ступаючи через калюжу, Ти
мофій ледь не викупався в 
пій. Злісно вилаявся. І огля
нувся: чи, бува, не чув хто 
його лайки? Так і є: он з-за 
хвіртки виглянула Калістра- 
нова Соломія. Очі її звузи
лися од осуди. Сплюнула 
свою огиду за тин і пішла 
до клуні. А Тимофієве ссрцо 
зіщулилось од кривди І бо
лю. Bin знав: той людський 
поговір не за щойно брнзву- 
ті слова. Все од того, що 
вій має тепер таку гидку 
посаду. Прокляття на неї! 
Хіба ж він винен, що перед 
самою війною в лікарні од- 
батали йому півступііі? Тож 
довелося залишитись удома, 
коли інші його однолітки 
одяглії солдатську шинелю. 
Та ще й забаглоси якомусь 
фону розіп’яти коло їх ху
тора кей табір дли полоне
них. Не могли яже в Поміч
ній його притиснути десь. 
Так ото кажуть, як звільни
ться трохи залізниця, знову 
повезуть цих хлопців далі. 
А поки що кожного дня за 
колючим дротом застигають 
на розбрьоханій багнюці ви
снажені тіла. А йому, Тимо
фієві “ ‘ 
наказали 
у долину, 
кручі, їх 
глині.

Пірнувши _____  .
думи, Тимофій не помітив, 
як дошкандибав до дротя
ної огорожі. Вже здалеку 
помітна біля перекошеного 
стовпа три тіла, що припали 
до землі. Придивився до них 
Тимофій. Жодного подиху з 
уст. Під’їхав шарабаном, 
поклав на вогку солому тру
пи і повіз у вибалок. Там 
здоровій: в’язні копали яму 
для тих, хто Ще вчора по
мер за огорожею...

Колеса до половини вгруз
ли в землю. 1 грабарка ру
халась, немов кріт. А Ти
мофій, мовчки поганяючи 
свою конячину, знову був У 
тисках гнітючих помислів. 
«А чи зможу, врешті-решт, 
хоч чим-небудь допомогти 
своїм людям?» — безпере
станку насідала настирлива 
думка.

Ненароком хтось легко по
тягнув Тимофія за полу 
свитки. Злякано оглянувся і 
окам’янів: один з в’язнів,
розплющивши сповнені без
надією і холодним блиском 
великі сірі очі. з болем і 
благанням дивився на Тимо
фія. Ного сині шкарубкі гу
би прошепотіли три 
фрази:

— Дядьку, тч мене 
світ уже везеш?.. А 
лише вісімнадцять...

Світличннй відчув, як 
його тіло наче пройнялось 
струмом. А до серця підко
тилась крижана грудка.

Не міг нічого відповісти 
хлопцеві, якому зосталось 
так мало до смерті.

Вже неподалік кручі опа- 
н’ятзвея, почувши голоси 
поліцаїв. Сіпнув віжки. Ко
нячина зупинилась. Тимофій 
оглянувся навколо, огорнув 
юнака вогкою матою, попіс 
легке виснажене тіло в кана
ву. Там прикрив ще картоп
линням. І тільки після цього 
вйокпув. Завіз задубілі тіла 
в долину. А коли повертав
ся назад, знову поклав на 
грабарку конаючого юнака.

Вечір уже кинув чорним 
плащем, і Світличпий поспі
шив додому,..

— Тїмо, ти чуєш, Тімо?- 
гукає з сіней Фросина, ДРУ* 
жива Світлнчного. — Та 
хутчіш закінчуй поратися 
біля тої льохи. З Іванком 
щось недобре.

Тимофій кинув вила, побіг 
до хати. 
Хлопець, 
врятував від загибелі, лежав 
на теплому запічку і сто
гнав.

— Ги що йому давала їс
ти чи пити? — поспішно 
запитав дружину,

— Він просив води... А я 
молока подала... Думала, 
не ж поживніше...

Тимофій зіскочив иа до* 
ліпку.

— От і допомогла.., А те
пер вари звіробій і терен.

Уночі йванкові 
легше, Фросипииі 
могли трохи.

Світличпий аж 
шав.

— Хай йому, бідоласі, здо
ровиться, — промовив. 1 
вперше за дві останні доби 
почав роздягатися, щоб від
почити трохи. Повісив на 
цвях тілогрійку і свитку, і 
лагідно глянувши на молоду 
дружину, полегшено зітхнув. 
Та вона мовчала, В її очах 
— подин і тривога.

— Та що з тобою?
— Ти... Ти глянь у дзерка

ло. — злякано прошепотіла 
вона. — Вся голопа біла, мов 
снігом пересипана...

Світличннй наблизився 
до люстерка, що було за
мащене в сгіні. Пишна смо- 
лнсіа шевеліера, : 
розчісував ретельно 
ку, якою милувались 
дівчата, через яку і 
на втратила спокій, 
ота шевелюра, стала 
впізнаниою; білясті пачіски 
звисали на лоб...

Тимофій _________
дійшов од дзеркала. Довго 
мовчав. А тоді:

— І хоч пі сніжини вже 
не обтрусиш, — мовив хи
мерно. — Але зате вони не хо
лодні для мене. І на серці 
в мене теплінь. Через Йвана 
все. Радість повернув мені 
цей рахівськпй хлопчина. 
Люди відвертають від мене 
голову, думають, іцо пімчу- 
рам продався. Л йванко 
вдячний мені. 1 це вже моє 
маленьке щастячко. А може, 
люди й ще скажуть колись: 
«Добридень».

поліцаї вчинили

ся на дах хати. Мотузком 
Світличпий спустив його в 
комин. І просидів там Пван- 
ко цілу Добу, А коли полі
цаї втихомирилися, він зно
ву грівся на печі.

...Напровесні Світличпий 
зумів знайти стежку до пар
тизанів. Нею 1 вирвався я 
ліси Івав Гришкевич. А з 
ним пішли Й інші військово
полонені, яких врятував 
Світличпий...

Як справи 
у „Сівача“?

Відбулося чергове за
няття міської молодіж
ної літературної студії 
«Сівач», 
обласного 
ня виповнили молоді ро
бітники, студенти та 
старшокласники.

З новими поезіями, 
присвяченими Батьків
щині, В. І. Леніну висту
пили студійці Анатолій 
Колодяжний, Нуржан 
Танірбергенов та Воло
димир Бондаренко.

Ліричні оірші прочита
ли Світлана Ярошевська 
та Римма Ланська.

Приміщення 
літоб’єднан-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» *» орган Кировоградского 
обкома Л КСМУ, г. Кировоград,
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яку пін 
щоран- 

, колись 
Фроси- 

, вона, 
нс-

...В селі 
обшук.

Тимофій 
знавшись 
примчав додому.

— Іванку, одягайсь... Ниш
порять по '

Хлопець 
ковдру: 

— Куди 
— Придумав уже... 

мив влізеш.
Темінь ховала юнака 

злого ока. коли він вибнрав-

— Дядьку Тимоше, добри
день вам!...

Високий кремезний чоло
вік стоїть на порозі н ус
міхається. А поруч нього — 
тендітна жінка.

— їй-богу, не впізнав, — 
озивається Світлпчвнн. 'Vій

— А той, що волосся па- 
голові вашій побілив...

Кидаються один до одного. 
1 довго стоять, обнявшись, 
мов батько з сином після 
розлуки. 1 в Світлнчного, і в 
його побратима з-під Рахова 
нд очах срібляться сльозини.

— Та якже це?.. Йвапку, 
виходить, живеш і здрас
туєш...

— Як бачите...
Знову обійми. Цілунки. 

Сльози радощів.
Потім Іван одступився від 

свого рятівника.
— А оце моя дружина, — 

мовив він, — Ружена.., Пас 
па верховині овець після де
мобілізації, Там 1 зустрів 
її. Побрались. 1 оце вас 
провідати вирішили. До 
пуття, хоч подякувати хочу, 
бо тоді, коли квапився в 
ліс, і попрощатись не дове
лося по-людському...

„.Промайнуло кілька днів 
після від’їзду гостя 
ного. З Рахова 
лист:

«Дядьку Тимоше! 
знаю, як ще раз подякувати 
вам, іншим людям зі СхоЩі 
ду. Нас рятували тоді, в 
тридцять дев’ятому, А потім 
ви повернули мене до життя.

Мені сусіди розповіли. ЩО 
то не вітри степові пошарпа
ли вашу хату, а оті не
люди, коли покидали село, 
гнали в’язнів знову далі, до 
себе в раби. То вони лихо 
чинили всім жителям вашо
го хутора, вас також не 
пошкодували. Мали підозру, 
що ви точили зуб на них. 
■Може, то через мене?...

Отож сьогодні залізницею 
відправляю вам шифер, І11* 
ший будівельний матеріал. 
...Зведіть собі гарний світ
лий дім... А отих сніжин я 
не зумію обтрусити з вашої 
голови. Як мені віддячити 
зз таке?.. Хіба ЩО стара
тимусь сповняти завжди 
своє серце таким ставлен
ням до людей, як ви...»

Михайло ШЕВЧУК

м. Помічна.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕІВЕР. ЗО жовтня. Перша 

програма, 9.45 — «Гроза над 
Білою». Художній фільм. (Кі- 
ровогвад). 11.15 — Міжнародна 
товариська зустріч з спортивної 
гімнастики СРСР — Японія. 
(Ленінград). 17.00 — «Міст че
рез Тису». Телеспектакль (М). 
18.00 — «Ми — молода гвар
дія». Прем’єра телевізійного 
багатосерійного фільму. V се
рія. (М). 18.25 — Програма пе
редач. 18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М) 19.00 •— 
Чемпіонаг СРСР з Футбола. 
«Динамо» (Київ) — «Спартак» 
(М). В перерві — телевісті. 20.45 
— Норини. (М) 21.00 — Урочис
те закриття Днів культури 
РРФСР у Польській Народній 
Республіці. (Польща). 22.20 — 
Міжнародний огляд. 22ДХ) — Те- 
лезісті (К).

Е

П’ЯТНИЦЯ, 31 жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевісті; 
11.10 — Документальний фільм 
«По Голландії». (Кіровоград). 
12.35 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 17.45 — Інформаційна 
програма «День за днем». (Кі- 
ровоград). 18.05 — Докумен
тальний фільм «По Голландії». 
(Кіровоград). 10.30 — «Клуб 
краєзнавців». (Кіровоград), 20,30 
— Естафета повни. (М). 21.15 — 
«.Майстри екрана». «Юрій III- 
куліи». (М). 22.20 - '«Старт-69». 
(К). 23.00 — «Листи звідусіль, а 
пісні зі Львова». (Львів). 21.00— 
Телевісті. (К).

СУБОТА, 1 листопада. Перш* 
програма. 9.00 — 1'ім”ас?т 
для всіх. 9.45 — Новини. << ’■ 
10.00 — «Будьте щасливі». '’‘У 
зична розважальна програй • • 
(М) 10.30 - «Об’єктив»,
клуб. (М). 11.30 - Міжреспуо 
лікаиськнй телевізійний к?1,к?-с. 
кращих токарів і слюсарів 
редиьої Азії, (Фрунзе). 
«Лауреат премії імені >■ 
рицького» (Одеса). 13.00 
левізійннй народний '’Нівєр 
тст. (М). 14.30 - Наша аФ"“"’ 
14.35 - Телефільм «Родом зв А 
си». (К). 15.30 - «Но м*р’да 
чах України*. 16.00 — ЛЛ;«»,
— «Молодість». «Фонд 
(Вільнюс). 10 30 - «Мп^’’кЩ)- 
П Комсомольську». і - —■ 
17 00 — Новини. (МІ-
•«Ленін, революція. СУпа,С Пені* 
Репортаж Гз музею в *• 
на. (М). 18.00 - ?Жч-
рядки пісень». МуЗІІ'ШО-По. 
на композиція. (М)'-.’*?- 21.3® 
Спортивна передача. 22.0®
— «Світ соціалізму». цс*
— Художній фільм 23-зи
чір оперети. _

Редактор В. ПОГРІБНИ^
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