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ЗУСТРІЧ У ЦК ВЛКСМ

СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ 1967 р.

в

ВАЖЛИВИЙ 
ПАРТІЙНИЙ 
ДОКУМЕНТ 

(1 стор.).

ДВА КВИТКИ -
БАТЬКА І СИНА

(2 стор.).

о
ХТО ПОЇДЕ 
НА ФЕСТИВАЛЬ

(З стор.).

о
ПОРТРЕТ ВЗЯЛА
СТОЛИЦЯ

(4 стор.).

У ЦК ВЛКСМ 21 серпня відбулася зустріч першого секретаря ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлова з головою Комітету дружби японської і радянської молоді, виз- 
лачним громадським діячем, композитором Ясусі Акутагава. Він прибув у Радян
ський Союз для участь в третьому фестивалі дружби радянської і японської 
молоді.

ЄДИНІ В ПРАГНЕННІ ДО МИРУ
ЗУСТРІЧІ радянської ТА ЯПОНСЬКОЇ молоді

КАЗАНЬ, 21 серпня. (Кор. ТАРС). На 
третьому фестивалі дружби радянської 
та японської молоді, що проходить тут, 
сьогодні закінчився політсемінар на те
му «Молодь і соціалізм». Представники 
радянської та японської делегації обго
ворили питання боротьби молоді двох 
країн за мир, демократію і соціальний 
прогрес, за припинення війни у В'єтнамі.

Радянська та японська молодь, від
значалось на семінарі, єдині в прагненні 
до миру, у вимозі припинити американ
ську агресію у В’єтнамі.

На фестивалі почались зустрічі за 
і

професіями. В різних місцях збираються 
для обміну думками металісти, працівни
ки сільського господарства, вчителі, лі
карі, діячі мистецтва, спортсмени.

Оцінюючи обмін думками на семінарі, 
заступник керівника японської делегації 
Кікучі Міцудзі сказав:

— Свято радянської та японської 
молоді, яке відбувається на березі Вол
ги, присвячене 50-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної революції, залишиться 
надовго в серцях і пам’яті молодих 
японців.

Крила Жовтневого 
СВІТУ
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ДО ДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ НАУК 
ТА ПІДВИЩЕННЮ ЇХ РОЛІ

В КОМУНІСТИЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Центральний Комітет КПРС, виходячи з завдань, 

поставлених XXIII з'їздом партії, прийняв постанову 
«Про заходи по дальшому розвитку суспільних наук 
та підвищенню їх ролі в комуністичному будівницт
ві».

У постанові відзначається, що сучасний етап кому
ністичного будівництва □ СРСР, залучення найшир- 
ших мас трудящих до активної громадської діяльнос
ті, перехід від капіталізму до соціалізму, здійснюва
ний в нашу епоху, могутній національно-визвольний 
рух народів, науковотехнічна революція, яка відбу
вається, гостра ідеологічна боротьба та інші процеси 
світового розвитку вимагають постійного всебічного 
аналізу і теоретичного узагальнення з позицій марк- 
сизму-ленінізму. В цих умовах ще більше зростає 
значення марксистсько-ленінської теорії, підвищу
ється роль суспільних наук.

Марксизм-ленінізм, — говориться у постанові, — 
основа керівництва розвитком соціалістичного сус
пільства, могутнє знаряддя пізнання і революційного 
перетворення світу. Теорія прокладає шлях практи
ці, забезпечує науковий підхід до визначення політи
ки партії в усіх галузях суспільного життя. Марк
сизм-ленінізм, як велике інтернаціональне вчення 
являє собою ідейну основу міжнародного комуніс
тичного .руху і його єдності. Тільки керуючись марк- 
сизмом-ленінізмом, можна правильно розв’язувати 
теоретичні і практичні проблеми, які висуваються 
ходом світових подій і революційним рухом на су
часному етапі. Посилення творчої роботи в галузі 
теорії необхідне в інтересах зміцнення політичного, 
економічного і культурного співробітництва соці
алістичних країн, визначення найефективніших шля
хів і засобів забезпечення перемоги соціалізму над 
капіталізмом. Розвиток теорії необхідний для успіш
ної боротьби проти буржуазної ідеології, проти су
часного антикомунізму, правого і «лівого» ревізіоніз
му, за уми і серця широких трудящих мас світу.

ЦІ< КПРС вважає, вказується в постанові, що зрос
лі завдання комуністичного будівництва, ідеолоіічної 
боротьби, яка відбувається в сучасному світі, вима
гають дальшого розвитку теоретичної думки, глиб
шого аналізу соціального розвитку, нового підви
щення рівня марксистсько-ленінської освіти кадрів.

Центральний Комітет КПРС висловив впевненість» 
що працівники суспільних наук, всього ідеологічно
го фронту досягнуть нових успіхів у творчому роз
витку і пропаганді марксистсько-ленінської теорії, 
внесуть свій вклад у перетворення в життя рішень 
XXIII з’їзду КПРС» в справу будівництва комунізму.

Наша робоча п‘ятиденка

„І самим не вигідна...“
В приміщенні більше десяти столів. За 

ними економісти, плановики, працівники 
бухгалтерії. Марину Руденко, секретаря 
комітету комсомолу, викликали на якусь 
дільницю. Тож веду розмову про підго
товку до переходу на п’ятиденку з на
чальником планового відділу Л. П. За- 
зовською.

— Давно готові, — спокійно мовить 
вона. — Про це ще в травні доповіда
ли...

А старший плановик М. С. Горохов 
розкладає на столі кілька пухлих папок.

— Ось документи. Знайомтесь.
Разом гортаємо сторінки. 5 червня 

фабрика вже була готова перейти на п’я
тиденку і до кінця року тільки води та 
електроепегрії змогла б зекономити на 
500 карбованців. Є й інші хороші розра
хунки.

— Кінчається літо. Чому ж не дома

гаєтесь негайного переходу на вову сис
тему?

Горохов на якусь мить замовк. А по
тім:

— Знаєте, п’ятиденна зараз нам і са
мим не вигідна...

Якраз прийшла Марина. Дівчина ка
же, що молодь давно чекає того дня, ко
ли будуть працювати з двома вихідними. 
В квітні провели загальнофабричні ком
сомольські збори. На- них йшла мова про 
п ятиденку. Намітили заходи для поліп
шення якості цукерок, підвищення про
дуктивності праці.

Віта Дуда говорила па зборах, що в 
цехах мало звертають увагу на якісне 
загортання цукерок у папірці, від чого 
втрачається зовнішній вигляд продукції. 
Тамара Сергач зауважувала, що на діль
ниці високосортних цукерок ще слабо 
впроваджується механізація. Наташа 

Савкунова ділилась досвідом роботи пе
редового колективу бісквітного цеху.

Потім комсорг запрошує в цехи.
Заходимо в головний цукерковий. З 

незвички ароматний запах п’янить. Зда
ється, всі квіти і трави зібрані в цьому 
приміщенні. Між ними, мов бджілки, лю
ди в білих халатах. Виробляють цукерки. 
Тут багато транспортерів, автоматів.

Подібна лінія зараз монтується і в 
карамельному цеху. Але так не скрізь. 
І найгірше на дільницях високосортних 
цукерок. Майже всі операції виконують
ся вручну. Дещо, правда, тут намага
лись змінити. Поставили різальну маши
ну, але біля неї немає транспортера, не
досконалий холодильник. Коли ми з сек
ретарем комітету комсомолу зайшли в 
цех, агрегат стояв. Механік Володимир 
Скорик возився з матрицею.

— Забивається, — скаржиться він. — 
Місяць працюємо. 1 ніхто не допоможе 
освоїти машину. Половину робочого дня 
простоюємо. Раніше по 400 кілограмів 
заготовок у зміну давали, а тепер з 
повою технікою ледве 200 встигаємо.

Ліля Сімбірська. Тамара Сергач, Лю
ба Клюк і Люда Соловйова, які працю
ють біля цього агрегату, скаржаться на 
погану вентиляцію. Свіже повітря в га

рячий цех надходить лише через ква
тирку вікна.

Зустріли ми неполадки і в інших це
хах. В деяких ще й зараз переставляєть
ся устаткування, не освоєні окремі агре
гати, не скрізь створені такі умови, щоб. 
там можна було працювати вісім годин. 
Тому п’ятиденна на кондитерській фаб
риці «і самим не вигідна», бо до неї ще 
треба підготуватись.

Звичайно, в більшості питань такої 
«підготовки» винна адміністрація підпри
ємства. Але її комітет комсомолу не все 
зробив, що вимагала молодь. На зборах,, 
які проходили у квітні, юнаки та дівча
та вносили багато цінних пропозицій і 
порад. Були намічені хороші заходи. За 
їх же виконання й досі ніхто не брався. 
Соціалістичне змагання не налагоджене. 
Ще нікому не вручався перехідний ман
дат «Кращому робітникові своєї профе
сії». Не створено комсомольсько-моло
діжних бригад, в яких бажають працю
вати юнаки та дівчата.

Тут винні Марина Руденко, як секре
тар, і член комітету Олександра Паучен- 
ко, якій довірено виробничий сектор. Во
ни склали непогані рішення, затвердили 
їх і далі не пішли.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара».
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К
У Я ЗНАЮ Володю Супруна, нашого най

молодшого слюсаря, знаю його 
батька, Миколу Юхимовича, що разом з 
іншими молодими ентузіастами будував 
Комсомольськ-на-Амурі.

Пам’ятаю, незадовго до початку об
міну документів завітав я до свого дру
га. Передзахідне сонце обережно тор
калося своїм промінням книжкових по
лиць. Володя ввімкнув магнітофон і в 
кімнату хлюпнув вальс «Амурські хвилі». 
Гомоніли про заводські справи, розгля
дали сімейний альбом. Ось стрункий 
юнак у високих чоботях, фуфайці, з со
кирою та пилкою в руках. Це — баті^- 
ко Володимира. Сотні таких, як він, ви
ходили в ті роки в прохолодну рань з 

А батько був на Амурі

необжитих бараків, щоб збудувати міс
то — молоде, красиве, яке привільно 
розкинулось зараз на берегах Амура.

Батько завжди пізно приходить з ро
боти і зараз. Вечорами розповідає про 
це, згадує, як одержував комсомоль
ський квиток.

Того вечора ми довго сиділи з Вопо- 
димиром, і нам теж хотілось бути схо
жими на перших комсомольців.

А наступного дня зайшов до мене 
секретар комсомольської організації 
підшефного колгоспу імені Свердлова 
Георгій Матрохін.

— Пора помідори садити, а в нас ні 
труб, ні обіцяного мотора для зрошен
ня, — почав він.

І пригадалась мені вчорашня розмова 
з Володимиром. «Чи не доручити цю 
справу йому, всім комсомольцям механо- 
енергетичного відділу? Хлопці не підве
дуть».

Мою пропозицію схвально зустріли 
Володя, Валерій Худяков, Олег Констан- 
тинов. Відразу ж спланували, з чого по
чати. Пройшло небагато часу. І ось забі
гає якось до мене Володя:

— Збирайся, поїдемо в Олександрівну 
на відкриття зрошувальної системи.

Ще здалеку, біля ставу, бачимо не
величку цегляну будову — насосну стан
цію.

— Самі мурували, — не без гордощів 
заявили хлопці. — А скільки було моро
ки з встановленням труб! Допомагали й 
тутешні механізатори.

Хлопці мудрували біля щитка. Нарешті 
мотор запрацював, і трубами забулько
тіла вода. J

__ Приїжджайте нф свіжі помідори! — 
запросив нас Георгій.

Ми довго говорили з комсомольцями 
того вечора, комплектували комсомоль
ські колективи. А невдовзі Володя одер
жував новий квиток. Ігор Урицький, сек
ретар міськкому комсомолу, запитав 
його:

__Як справи, Володю?
__ Щойно закінчив школу, виточую 

деталі... Та ще водопровід з хлопцями в 
підшефному колгоспі обладнали. ~

...З обжитої квартири Володя йде у 
прохолодну рань з міста, щоб допомог
ти сільським комсомольцям. Б_іля його 
серця комсомольський квиток. Такий же, 
як у батька, комсомольця двадцятих ро-

Михайло СУПРУН, 
секретар комітету комсомолу.

м. Олександрія, 
електромеханічний завод.
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Соціалістична власність відкриває епоху вільної праці в ім'я кращого життя 
трудящої людини. Визволення праці — основна умова справжньої свободи особи. 

(Із Тез ЦК КПРС «50 років Великої Жовтневої соціалістичної революції).

Не зразу приходить слава до 
людини. Ходила-бродила рося
ними стежками вона довкіл ха
тини Надії Полежай, а потім 
завітала до кімнати радгоспної 
свинарки, збентежила непроха
но:

— Надійно, звання Героя Со
ціалістичної Праці тобі присвої
ли.*

— За що ж? — здивувалась.
— За руки працьовиті, за 

розум кмітливий.
І засяяла слава Золотою зір

кою на грудях. Можливо, хтось 
би й захмелів від того трунку, 
і зупинився на півдорозі, бо ж 
Надії Полежай було тоді трид
цять п’ять літ... Але для неї 
шана людська — як пісня. Вона 
хоч і збентежила і розхвилюва
ла, але покликала до взяття 
нових висот. Як тільки спитаєш 

л бригадира Дмитра Карповича, 
чи не зазналась, не. захмеліла 
від слави Надія Полежай, він 
здивовано насупить брови:

— Що ви? Стала ще скром
нішою. У роботі, правда, і ме
жу якусь треба мати. Колись в 
радгоспі по 8 поросят на сви
номатку за рік одержували, а 
Надія за вісім. місяців висе 
тридцять сім має.

Директор радгоспу ім. Розн 
Люксембург Бобринецького ра
йону Олексій Кирилович сміє
ться:

— Це ж добре, коли людина 
Золоту зірку має, і не заспо
коюється

— Я, може, й не сягну небес
них, — Надія Іванівна на те. — 
А ось донька мол. Алла, під
росте — обов’язково дістане ті 
світила. Фото В. Ковпака.

СТО
і 2 тисячі

Вітерець, настояний на степовому різ
нотрав’ї, шастає між людьми, куйов
дить волосся і бентежить механізатор
ські серця. Та він, вітерець, не заважає, 
а, навпаки, доносячи гул жнивного поля, 
немов допомагає лектору, голові кол
госпу «Росія» Вільгельму Дмитровичу 
Довгошеї дохідливіше розповісти моло
дим про зміни, що сталися в селі за 
радянського часу. Сьогодні голова кол
госпу бесідує з молодими про Тези ЦК 
КПРС, зокрема широко висвітлює пер
ший розділ Тез — про героїчний шлях 

.боротьби і творення, про всесвітньо-істо
ричне значення повної, остаточної пере
моги соціалізму в СРСР.

— До революції у нашому селі було 
близько ста будиночків, двокласна по
чаткова школа та церква. Зараз — дві 
тисячі будинків, середня школа, три біб
ліотеки, клуб, — розповідає лектор.

Молоді механізатори залигують про 
прибуток колгоспу, про артільні справи. 
І голова колгоспу їм докладно розпові
дає. У 1966 році колгосп мав 744116 кар
бованців прибутку, на 7624 карбованців 
більше, ніж у попередньому. В ювілейно
му планується одержати 792 тисячі кар
бованців прибутку.

...Збирання врожаю завершилося. Го
лова називає імена самовідданих тру
дівників — комбайнерів Леоніда Гуй- 
ваца, Івана Шннкарука, Василя Цимба- 
ла, шофера-комсомольця Леоніда Пасту
ха.

— Колективне сільське господарство 
яскраво продемонструвало світові свої 
переваги перед одноосібним дрібнотовар
ним.

Вслухаються хлопці в ці слова...

ЗА ПОКЛИКАННЯМ - НА ПЯСИНУ
Стихає гул зерноочисних машин — 

обідня перерва. Присівши біля вороху 
янтарів-зерен, відпочивають хлібороби.

Саме час побесідувати. І колгоспний аг
роном Василь Панасович Заярлик підсі
дає до них, коротко знайомить з Тезами 
і докладно зупиняється на одному з пи
тань першого розділу — про Велику Віт
чизняну війну.

— Всі ви знаєте нашого земляка Ге
роя Соціалістичної Праці Петра Степа
новича Свирнснка, — каже Василь Па
насович.

І всі, і молоді, і літні ствердно захита
ли головами.

— В той день, — веде лектор, — коли 
фашистська Німеччина напала на нашу 
Батьківщину, вийшло так, що Свирнен- 
ко на полярній станції острова Більшо
вик залишився сам. Але він не розгу
бився навіть тоді, коли з мису Челюскіна 
передали по радіо про напад фашистів. 
Він не був радистом, а зв’язок з іншими 
станціями треба було підтримувати. То
ді й знадобилися любительські знання, 
набуті в радіогуртку на Новій Землі. 
Він прийняв важливі повідомлення і 
підготував полярну станцію до роботи.

За активну участь в обороні Радян
ського Заполяр’я і подання допомоги 
фронту він нагороджений орденом Чер
воної зірки і медаллю.

З 65 років життя Петро Степанович 27 
віддав Арктиці. За героїчну працю йому 
в 1960 році було присвоєно звання Ге
роя Соціалістичної Праці.

Замовк лектор, а люди все ще не 
розходяться...

БАГАТИЙ АРСЕНАЛ

Я розповіла лише про публічні виступи 
двох лекторів з села Межирічки, Голо- 
ванівського району. А такі виступи там 
можна почути часто. Великою повагою 
користуються серед односельчан лектори 
Катерина Степанівна Олійник, плановик- 
економіст колгоспу Юрій Дмитрович 
Котиков, завуч школи Олена Михайлів
на Лисовська та інші.

Лектори первинної організації това
риства «Знання» (голова бюро Іван Кар
пович Нагорннй) багато працюють над 
тим, щоб виступи були все цікавішими і 
дохідливішими.

Н. РИБАЛКО, 
референт обласної організації то
вариства «Знання».

Незвичною тишею 
зустріла нас' перша се
редня школа Гайворона. 
Йдемо світлими коридо
рами. Милує око незай
мана свіжість панелей. 
Парти стоять, як пере
миті. У фізичному, хімі- 
ко-біологічному, в кабі
нетах мови і літератури 
вишикувались вольтмет
ри і амперметри, на сті
нах — таблиці й інші на
очні посібники.

Світлом і затишком 
зустріне гомінливих гос
подарів рідна школа. 
До послуг школярів го
това і їдальня.

Можливо, зіпсує 
настрій добудова

їм
чоти

рьох класних приміщень, 
яку вже третій рік веде 
рембуддільниця на чолі 
з її начальником Я. Л. 
Поляковим, і кінця якій 
не видно. Та останнього 
це не турбує. Напрочуд 
спокійна він людина. На

«ЧЕРВОНИЙ
ВОЛОСОЖАР»

Шанувальники поезії вже 
не раз мали нагоду читати 
вірші молодого кіровоград
ського поета Валерія Гон
чаренка. Його ліричний ге
рой — людина спостереж
лива, цікава. вдумлива — 
по-справжньому хвилював, 
розкривав жнвотре п е т н і 
проблеми нашої сучасності.

Нині у Валерія — справж
нє свято: цими днями у ви
давництві «Радянський пи
сьменник» вийшла в світ 

ІММ1М
його перша книжка віршів 
«Червоний аолосожар».

Зустріч ліричного героя 
книжки з читачем, безумов
но. буде цікавою.

ПЕРСОНАЛЬНА

Біля трьох тисяч глядачів 
відвідали персональну ви
ставку кіровоградських ху
дожників Броніслава До- 
машіна та Бориса Вінтенка. 
За короткий час Кіровоград
ська картинна галерея досі 
не мала ^кої кількості від
відувачів.

«БЕЗТАЛАННА» 
БОБРИНЧАН

Зовсім недавно драматич
ному колективу Бобринець
кого районного Будинку 
культури присвоєно найме
нування «Самодіяльного на
родного музично-драматич
ного театру». Зараз амато
ри сцени, крім свого корон
ного «Весілля в Малинівці», 
працюють над виставою 
І. Карпенка-Карого «Безта
ланна».

-і РЕЙД .
всі вмовляння райвно не
змінно відповідає, що є 
інші об'єкти, а школа 
зачекає.

Рейд-перевірка продов
жується. Ми в п’ятій се
редній школі райцентру, 
що височить в центрі 
міста.

В учительській нас зу
стрічає завуч школи 
Л. П. Челован. Гостинно 
запрошує оглянути клас
ні кімнати і кабінети. 
Так, в цій школі теж не 
забували про початок 
нового учбового року. 
Ремонт тут закінчено ще 
до 10 липня.

Зовсім недавно наро
дилася юна красуня у 
графітників. Море со
нячного світла і чистого 
повітря зустріне майже 
тисячу школярів у кори
дорах, вестибюлях і 
класних приміщеннях 
школи. Про ремонт тут 
давно забули, бо закін
чився він майже разом 
з закінченням минулого 
учбового року. Завезе
но нове обладнання для 
кабінетів, розпродано 
підручники.

Директор 
ської середньої 
Володимир 
Настасенко показує від
ремонтовані 
ня.

Ремонт, забезпечення 
учнів підручниками, об
ладнання кабінетів для 
педагогічного колективу 
Солгутівської школи — 
пройдений' етап. Основ
на турбота в них за
раз — комплектування 
класів. Майбутніх пер
шокласників вчителі зна
йомлять з школою, з 
учбовим місцем, з пра
вилами поведінки.

Та все ж найбільшу 
турботу викликає у ди
ректора і вчителів комп
лектування дев’ятих кла
сів. Володимир Павлович 
показує зошит, в який 
занесено прізвища ви
пускників восьмих класів 
з помітками, куди пішли 
вчитися чи де працю
ють. Жоден випускник- 
восьмикласник не випав 
з поля зору педагогічно
го колективу.

Приміщення фізично
го і хімічного кабінетів 
Бандурівської школи 
більше нагадують завод
ські лабораторії. Тут і 
найновіші прилади, і кі
ноапарати, і магнітофони,

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ

ЗНОВУ ВОДА!
У «Молодому комунарі» за 4 червня 

ц. р. було видрукувано фейлетон «По
єдинок з «алхіміками», в якому йшло
ся про незадовільну роботу магазину 
№ 2 (Новомиколаївка). Як повідомив 
редакцію директор Кіровоградського 
міськхарчоторгу П. Колесник, крити.

і хімічні реактиви. Особ
лива увага приділяється 
в школі цього року уна
очненням і, зокрема, діа
фільмам.

Завітала наша рейдо
ва і на шкільні новобу
дови. «Гарячим цехом» 

в районі бу- 
Котовської 
на 320 уч- 

че-

Солгутів- 
школи 

Павлович

приміщен-

називають 
дівництво 
восьмирічки 
нів. З нетерпінням 
кають юні котовчани, їх 
батьки на закінчення бу
дівництва, самі прихо
дять і безплатно допо
магають майстрам.

Але «гарячим цехом» 
можна назвати лише ва
гончик, в якому поруч з 
будівництвом поселили
ся спеціалісти-будівель- 
ники Заваллівської пере
сувної механізованої ко
лони №6. (Трест «Кіоово- 
градсільбуд», керуючий 
Д. М. Розін). Тут ведуть
ся «гарячі» розмови між 
керівними товаришами 
про те, хто де буде жи
ти, як вибитй" з тресту 
будівельні матеріали та 
куди поставити бригаду 
штукатурів. Будівництво 
школи ведеться мляво, 
графіки його зривають
ся. А школа має прийня
ти учнів до сьомого лис
топада цього року.

Не кращі справи і на 
будівництві Таужнян- 
ської середньої школи, 
яка до 1 вересня повин
на прийняти 560 учнів. 
Будує школу Гайворон- 
ський міжколгоспбуд 
(голова ради О. К. Соку- 
ренко). До цього часу 
на будівництво не заве
зено більше 40 процен
тів дошок для підлог.

Обладнанню кабінетів 
в цьому році приділено 
особливу увагу. Лише в 
Гайворомському районі 
на цю справу виділено з 
державного бюджету 50 
тисяч карбованців. Але 
рейд показав, що біль
шість директорів шкіл 
звертає увагу на фізичні, 
хімічні і біологічні кабі
нети, а кабінети історії, 
мови і літератури якщо 
и створено в школах, то 
в більшості з них на не 
належному рівні.

Рейдова 
«Молодого 
ра»: В. ВАНСОВИЧ, 
М. РЯБОКУЧМА - 
секретарі райкому 
комсомолу, І. МУД
РИЙ — завідуючий 
районним відділом 
народної освіти, 
в. шарій — спец
кор «Молодого ко
мунара».
Гайворонський район.

бригада 
комуна-

«У визнано правильною. «ІЦО стосу- 

цтво торгу «пнйняпп о * -ТО кеР,вни‘ 
путенн» Ду° "X’
магазинах Кіровограда» У 

все’гараздЬ Е"3’"’- Здавалося 6, 
в магазині № 2°"ново одне‘оди,сіньке- 
гим цукром! у торгують воло-

товарншу "п^КолХик? ЦЄ’ Шановннй
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Нинішня реформа — це не’тільки новин і зрілий 
не тільки нові

. . . . ■ - ___, плану
вання і стимулювання виробництва. Реформа диктує 
нам і велику тверезість в справах, достатньо віддале
них від економіки, потребує швидкої зрілості і нашої 
практичності і всього стилю життя, думати і працю
вати, в якій би сфері ми не були зайняті.

Ось чому я поведу сьогодні мову про одного ком
сомольського працівника, хоч і не назову його імені. 
Справа в тому, що у нього поки що занадто багато 
імен.

Отже, жив-був комсомольський працівник. Вій був 
великим ентузіастом і ледь не кожного дня видуму
вав щось новеньке: штаби — потрібні вони тут чи не 
потрібні; комісії — є їм зараз чим займатися чи ні.

Це був рішучий і зразковий ентузіаст, за окремими 
деревами він умів бачити ліс, знав, як треба узагаль
нювати і робити висновки. Тему: якщо хтось запере
чує проти нього, то, звичайно, це нігнліст і взагалі 
противник будь-якої громадськості.

Іншого разу в комітеті комсомолу зібрались обго
ворити питання про виховання підлітків.

Зліва на столі головуючого лежала купа старих, 
протоколів з цього питання, справа — купа вказівок 
зверху, а посередині — білий аркуш паперу: для но
вонародженого рішення.

Але присутніх занадто хвилювало поставлене на 
порядок денний питання. Чистий аркуш посередині 
головуючого столика так і залишався чистим, а при
сутні з запалом говорили про погані і хороші сім’ї, 
про нелегкі справи батьків, про книги, які хвилюють 
підлітка і які його залишають холодним і байдужим, 
про те, чим би можна допомогти матерям-одиночкам 
і що треба зробити, щоб в школах і сім’ях привива
лись красиві і корисні традиції.

Раптом той самий комсомольський ентузіаст го
лосно. на весь кабінет, сказав:

— Товариші, кінчайте розмовляти, пора працювати.
— Що значить працювати? — здивувались присут

ні. — А ми шо робимо?
— Базікаємо, — сказав ентузіаст. — Беріть перо, 

пишіть рішення...
Він не тільки був скарбницею свіжих ідей, він ще 

знав, що будь-який труд повинен бути результатив
ним, тож треба залишати про себе протоколи, рішен
ня і вказівки. Все його горіння йшло на складання 
подібних вказівок, для здійснення їх на практиці ні
чого уже й не залишалось.

Але одного разу після доповіді ентузіаста запи
тали:

— А що за молодь у вас в районі?
— Не розумію, — здивувався ентузіаст.
— Ну ось дівчата...
— 65 процентів, — підказав ентузіаст.
— А чи є серед цих 65 процентів не трудовлашто- 

вані, які мають потребу в допомозі від комсомолу? 
Чи не забуті у вас матері — одиночки? Як справи з роз
водами у ваших краях, і від чого вони частіш всього 
виникають? Що ви робите, щоб молоді мами не за
лишали громадську роботу? Як: спеціальності пере
важно вибирають дівчата? Чи задумувались ви коли- 
небудь над цими та іншими подібними питаннями?

1 годі ентузіаст не витримав:
— Ви відводите мене в сторону від великих, голов

них справ!
А що він називає великими, головними справами, 

ми уже бачили: перелічення наречених і мам в про
центах... Робота дуже зручна для його легкого і без
господарного бюрократичного ентузіазму.

І, боже мій, який збитковий нам такий простенький 
ентузіазм! І не тільки на виробництві, де він нерідко 
залишає зяючі дірки, — веде до непотрібних пере
виконань планів, до затоварювання державних скла
дів. Подібний ентузіазм б’є не тільки по економіці. 
Він наносить і моральні збитки. Хто з нас не пам’ятає 
недільників, які могли б пройти корисно і святково, 
але були сумними, а найголовніше — безкорисними, 
тому що бюрократ-ентузіаст організовував їх лише 
заради гучних заходів, в ім’я казенної, ним самим 
придуманої «романтики».

і рахунок в народному господарстві, не тільї 
^Лформи і методи господарського керівництва,

Олександр БОРІН.

ці шістнадцятиріч
ним вступив до 
комсомолу. Закін
чивши Златопіль«

РАЙ АЕРОДРОМУ зібрала
ся чимала група військових. 
Вони уважно слідкують за по
льотами. Біля них зупинилася 
легкова машина. З неї вийшов 
генерал:

— Гарно літають. Але пот
рібні наука й тренування і ще раз наука 
й тренування...

І попрямував до посадочної смуги. 
Бездоганно виконавши ряд вправ, ма

шина приземлилась.
— Ну як, сину? Бачив? Запам’ятав?
— Так точно, товаришу генерал!
— Тоді покажи.

ський технікум, 
працював у селі 
Оситняжці. Сіль
ські комсомольці 
обрали його своїм 
зожаком. Потім

ї так кожного разу, доки не побачить, 
Що все робиться тільки відмінно.

Увечері в переповненому полковому 
клубі генерал говорив з льотчиками, 
розповідав про бої в роки минулої вій
ни, про подвиги своїх однополчан. Ко
ли Є. М. Горбатюк поїхав, бесіда в клу
бі тривала далі. Ветерани авіаполку, 
знаючи біографію улюбленого генера
ла, розказували її новачкам.

Євген 
родився 
лісника

очолював комсо
мольську органі
зацію Капітанів- 
ської МТС. Після
того був у Злато- 
полі завідуючим
райбюро 
піонерів, 
обирали 
бюро

юних 
його 

членом 
райкому

комсомолу.

Михайлович Горбатюк па
на Кіровоградщині в сім’ї 

біля Капітаиівки. У 1930 ро-

—--------
ЦИНІ В КОМСОМОЛІ! Кі- 

ровоградщини гаряча 
пора: рівно через мі
сяць в Києві розпочнеть
ся фестиваль молоді Ук
раїни. На свято юності 
поїдуть хлопці і дівчата, 
які своєю працею звели
чують рідний край, які 
дружать не лише з кель
мою чи лікарнянським 
скальпелем, а й з гар
ною піснею.

Вже зараз підходять 
до фінішу конкурси на 
кращого слюсаря, трак
ториста, перукаря тощо. 
Виділився переможець з 
туристського багатобор
ства — команда з Нов- 
городківського району, 
а в конкурсі на краще 
обладнання та опис ро
боти музею бойової сла
ви будуть захищати 
честь області бобринча- 
ни.

Славиться земля наша 
красою дівочою, а ще 
більше роботящими ру
ками степівчанок. Від ти
сячної армії тракторис
ток поїде до столиці ме- 
ханізаторка з колгоспу 
імені Фрунзе Кірово
градського району Ва
лентина Плужник. Від 
червонозорівців побуває 
на фестивалі фрезеру
вальник Володимир Яку
пов та інженер Юрій 
Колісниченко.

До Києва поїдуть кра
щі з кращих.

Незабаром запалає 
вогонь фестивальний, во-
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вродить 
полум‘я 
червоне!

гонь мільйонів сердець. 
А вже зараз, вслухаю- 
чись в трудовий ритм 
підготовки до свята, ба
чиш його яскраве по
лотно. Закриєш очі, і...

Дзвінко вдарили за
каблуки, вихорем про
неслися танцюючі пари, 
переповнений зал за
вмер... Лиш древній Сла
вутич вільно котить ви
сокі хвилі, напливає на 
берег, розбивається на 
безліч яскравих сонць. А 
музика гримить, не ти- 
шиться.

То виступають на сто
личній сцені наші тан
цюристи, то, здається, 
степове крайнебо розко
лолося і постало перед 
киянами добрим дивом.

У запальні звуки тан
цю вплітається гомін 
верстата, удари по м’я
чу, постріли стартових 
пістолетів...

Вирує, набирає розго
ну фестиваль молоді Ук
раїни.

І нехай ці картини — 
лише сьогоднішня наша 
уява — ми по-іншому не 
можемо уявити велике 
свято юності, краси, по
лум’яності.

Рівно через місяць 
спалахне фестивальний 
вогонь. 1 небо стане чер
воним, як прапор Жовт
ня, як комсомольські 
знамена на славних до
рогах звитяг. І на юних 
обличчях тисяч хлопців, 
дівчат промайне той 
червоний відблиск, СВЯ
ТОЮ багряністю проллє
ться в серця вічна три
вога батьків Революції.

Фестивальний вогонь 
пронесуть учасники рес
публіканської зіркової 
естафети з міст-героїв 
та місць революційної і 
комсомольської слави.

Йде велике змагання 
на кращого молодого 
токаря республіки, му
ляра, тракториста, перу
каря.

Добра молодість, не
спокій мій! Як світяться 
очі ветеранів партії, гро-

мадянської і Вітчизняної 
воєн. Стоїть Олександр 
Якович Терьошин, учас
ник Трипільських подій, 
а поруч нього — голова 
ради ветеранів комсо
молу Кіровоградщини 
Іван Іванович Мациков... 
В обох за плечима до
ріг тих, доріг! А перед 
очима — широка, світла 
і на ній — внуки любі.

Герой Соціалістичної 
Праці, зоотехнік колгос
пу «Росія» Ульяновсько
го району Людмила Му
зика, краща ланкова об
ласті з колгоспу імені 
Димитрова Новоукраїн- 
ського району Валентина. 
Пришва, кращий комбай
нер. Броніслав Лірник зр 
артілі імені «Правды» 
Ульяновського району... 
Всього сто десять моло
дих запальних хлопців і 
дівчат вийшли до погни» 
фестивального, а за ни
ми широкий степ, вико
ханий тисячами смагля
вих рук хліборобських.

Одним з основних за
ходів фестивалю буде 
мітинг-клятва на вір
ність партії, землі рід
ній. І довгим-довго в 
кожному серці палахко
тітиме фестивальний во
гонь — символ слави 
Жовтневої, вічного не
спокою двадцятого віку.

Г. КОВАЛЬОВА, 
завідуюча секто
ром культмасової 
роботи обкому 
ЛКСМУ.

БОЙОВИЙ ПЕРЕКЛИК 
ЧЕРВОНИХ ПАСПОРТІВ

„Доки 
здужаю— 
літаю“

щини: «Комсомольцю, на літак!» — і по
їхав до Качинського авіаучилища...

1936 року Євген 
Горбатюк одним з 
перших відгукнувся 
на заклик Батьків-

Війна...
Ескадрилья, якою командував стар

ший лейтенант Горбатюк, тільки за лис
топад 1941 року збила ІЗ фашистських 
стерв’ятників, не втративши жодної 
своєї машини. Особисто Є. Горбатюк за 
півроку війни зробив 203 бойових ви
льоти, провів 26 повітряних боїв.

Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 4 березня 1942 року команди
рові ескадрильї, старшому лейтенантові 
Є. М. Горбатюку було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Генерал-лейтенант авіації не забуває 
своїх земляків. У листі до викладачів і 
учнів Златопільського технікуму він пе
редає сердечну подяку за навчання і 
виховання.

<В лавах комсомолі я пройшов велику по
літичну школу. Я старався виправдати вияв
лене високе довір’я, дорожив ним і дорожи
тиму все життя. Велика політична школа, 
пройдена в лавах Ленінського комсомолу, до
помогла моєму становленню і як льотчика-ви- 
нищувача. Нас, комсомольців, виховували 
наші старші товариші — комуністи. Саме зав
дяки керівництву партії наша молода енергія 
не була розтринькана марно, а спрямовува
лась туди, де вона була потрібна, де ми могли 
принести найбільшу користь любимій Вітчизні. 
Поки здужаю — літаю на надзвуковому вини
щувачі. Думаю, що послужу нашим славним 
військово-повітряним силам...».

Разом з цим листом Євген Михайло
вич надіслав технікумові цінний подару
нок — альбом кольорових фотографій 
ус*х радянських космонавтів з їх авто
графами.

Визначний і повчальний життєвий шлях 
Євгена Михайловича Горбатюка — від 
комсомольського ватажка на Златопіль- 
щині до командуючого ВПС столичного 
військового округу, делегата XXIII з'їзду 
КПРС, за рішення якого він голосував, 
високо підносячи свій багряний, як ра
дянське державне знамено, делегат
ський мандат. Іван БОЙКО,

краєзнавець, 
Володимир ГОВ’ЯДОВСЬКИЙ.

учитель-пенсіонер.
м. Новомиргород.

АМАТОРИ 
з МИКОЛАЇВКИ
У шумовиння дерев, у> 

щебіт пташок стиха вплі
тається мелодія пісні про 
рідну Батьківщину. Ллються 
на простір задушевні слова. 
Здається, все живе затихло, 
щоб через мить зірватися 
гучними оплесками...

Так почався концерт ди
тячого сектора клубу імені 
А. П. Крючкова у піонер
ському таборі заводу «Чер
вона зірка».

Співачку Валю Бойко змі
нює на сцені танцювальна 
група у складі Алли Мак^ 
сименко. Сергія Стойка, Раї 
Щерби та Толі Діденка. За
кружляли вони в барвисто
му українському танку, роз
червонілися їх юні обличчя. 
А після концерту слова щи
рої • подяки. запрошення 
приїжджати ще.

Всього півтора року пра
цює при клубі «Червоної 
зірки» на Новомнколаїв- 
ці дитячий сектор, але са
модіяльність юних вже доб
ре знають у піонерських та
борах «Дружба». «Орля», 
у таборі імені Юрія Гагарі- 
на та Інших.

Чи не найбільше оплес-. 
ків у дітей викликає-шести
класниця Рая Пешкопа, яка 

* читає вірш М. Гірника «До 
рідної партії» та Валя Бой
ко, виконавиця пісні Ост- 
ровського «Мальчншкн».

{ Поступово зростає май
стерність юних аматорів. 
Вони не обмежуються лише 
поїздками у піонерські та
бори. а часто проводять ди
тячі ранки, виступають на 
літніх дитячих майданчиках, 
беруть активну участь у ро
боті дитячого кінотеатру 
«Зірочка», що працює при 
клубі.

— Зараз готуємо нову 
програму, — говорить заві
дуюча сектором О. Пар- 
куян, — щоб наші виступи 
стали для школярів ще 
цікавішими.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.
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Я. Корецького

їх товаришів 
пації. 23 жовтня 
року

виконує 
Богдана 

Шевченка, Ло- 
особисті речі 
М. К. Садов-

М. ЧЕЧОТ, 
член товариства «Знання».
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Л КОСЬ Я проходив по проспекту 
** «Правды» повз будинок № 6. На две
рях квартири № 23 прочитав напис: 
«Музей тов. Корецького. Відкритий що
неділі з 3 годин дня до 6 годин вечора».

Здивувався трохи. Що це таке? Музей 
у квартирі? Вирішив зайти і подивитися. 
І не пошкодував, бо це ж справжній му
зей. Картини підібрані з великим сма
ком, багато скульптур, які вражають 
тонкістю роботи, вишуканістю, красою. 
А скільки тут стародавніх предметів, 
про які ми тільки читали в художній лі
тературі...

В квартирі живуть пенсіонери Олек
сандр Якович і Марія Йосипівна Ко- 
рецькі. В кімнаті і коридорі всі стіни за
вішані картинами, в шафах, на столах 
багато стародавніх речей, музичні ін
струменти, скульптури тощо. Понад ти
сяча різних експонатів.

Як же вдалося зібрати таку багату 
колекцію?

Олександр Якович і Марія Йосипівна 
збирають картини і стародавні речі з 
юнацьких літ. Тридцять років подружжя 
працювало в капелі бандуристів. Об’їз
дили всю нашу країну — від Карпат
ських гір до Тихого океану. Побували в 
багатьох містах і найвіддаленіших се
лах, хуторах. Добиралися на поїздах і 
автомашинах, на літаках і собаках. Нес
ли в гущу народу своє чарівне мис
тецтво.

Подружжя не тільки саме милується 
зібраною колекцією. їх квартира давно 
відкрита для любителів. За ці роки сот-

КОРЕЦЬКОГО
кіровоградців побували в Корецьких. 

Серед експонатів можна побачити бага
то цінного. А дещо, як, наприклад, порт
рет Єрмака, виконаний невідомим ху
дожником, є справжньою знахідкою. 
Дуже цінним є скульптурний портрет 
няні і бронзовий кінь з маєтку ^героя 
Вітчизняної війни 1812 року М. М/Раєв- 
ського, картина «Маріє, покайся!» про 
часи іспанської інквізиції, давня лампа 
на трьох слонах, французький фігурний 
годинник, бронзова фігурна нічна лампа, 
турецький ліхтар, знайдений при розкоп
ках фортеці в м. Кіровограді.

Серед інших матеріалів назвемо ре
продукцію картини «Вересай 
думи», скульптурні портрети 
Хмельницького, Пушкіна, 
моносова, Чайковського, 
М. Л. Кропивницького, 
ського.

Відвідувачі музею О. 
бачили багато цікавих речей. Тут є ори
гінал фотографії родини І. М. Ульянова

придбану в колишнього політв’язня, ба
гата колекція стародавніх бандур і цитр, 
монети, які карбували в Росії і за кор
доном, різні люльки (гнуті, рівні, 
різьблені), гайдамацький гаманець, по
суд сімнадцятого століття, різні витвори 
талановитих народних умільців та бага
то інших речей — свідків сивої давнини 
і нашої сучасності.

Колекціонер не тільки збирач цікавих 
матеріалів. Його фондами поповнюються 
і державні музеї. Так, портрет Єрмака 
і картину «Хлопчик з собакою» придбав 
Київський державний музей російського 
мистецтва. Київський державний істо
ричнії музей експонатами Корецького 
поповнив свою колекцію монет, україн
ських поясів, стародавніх металевих 
глечиків. Понад сорок різних експонатів 
передав т. Корецький Кіровоградському 
краєзнавчому музею. 179 — заповів Кі
ровоградській міськраді.

Тільки за останні роки в музеї О. Я. 
Корецького побувало понад дві тисячі

чоловік. У книзі відгуків екскурсанти 
висловлюють слова подяки колекціоне
рові, який «протягом багатьох років не 
шкодував енергії збирати різноманітні 
експонати», що він так старанно «бере
же все для майбутніх поколінь». Колиш
ній капітан Радянської Армії т. Верла- 
мов записав: «Вкладений труд т. Ко
рецького в створенні музею є для нас 
прикладом вірного служіння своїй Віт
чизні».

... На жаль, не можемо оптимістично 
закінчити цю статтю. Зібрані колекціоне
ром експонати, не вміщалися в двох 
кімнатах. То як розмістити в однокім
натній квартирі, в яку змушені були пе
реселитися Корецькі? Всі кутки кварти
ри закладені музейними експонатами. 
Умови зберігання скарбів — несприят
ливі. Та чи знають про це в обласному 
управлінні культури, Будинку народної 
творчості, міськраді?

НА ТАЄМНИХ ФРОНТАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

НЕВІДОМИЙ ЗАМАХ
НА ГІТЛЕРА

Серед гітлерівських доку
ментів, що стосуються ді
яльності польського Опору 
на Помор'ї, викликає увагу 
лист офіцера Абвера (гітле
рівська контррозвідка) від 
27 вересня 1944 року, адре
сований інспектору поліції 
безпеки округу Гданськ — 
Західна Гірусія. В листі гово
риться про смертну страту 
через повішання солдата 
вермахту Макса Дробин- 
ського, відданого під суд за 
дизертирство і «участь ра
зом з Щалевським в замаху 
на життя фюрера на заліз
ниці».

Цей Документ розповідає 
про один з маловідомих епі
зодів польського партизан
ського руху на окупованому 
гітлерівцями Помор’ї. Якби 
не випадковість, з Гітлером, 
можливо, було б покінчено 
задовго до кінця війни. 
План замаху розробила 
партизанська група. її ядро 
складали залізничники, час
тина яких працювала на ні
мецькій залізниці.

Керував групою Станіслав 
Лесиковський, псев д о н і м 
«Лес», який працював під 
час окупації на станції Кос- 
цежіна. Його заступником, а 
частково і виконавцем пла
ну, живий і здоровий і 
понині капітан Ян Шалев- 
ський, псевдонім «Соболь». 
Він був комендантом парти
занського загону «Шишки», 
що діяв в Тухольських лісах.

Лесиковський підтримував 
тісний зв’язок з залізнични
ками. З їх числа була ство
рена розвідувальна сітка.

В червні 1942 року Леси
ковський взнав, що гітлерів
ська поліція робить надзви
чайні міри застережливості 
на ділянці Хойніце—Черськ, 
яка входила до складу 
величезної залізничної лінії 
Берлін — Кенігсберг. Все 
говорило за те, що з 8 по 9 
червня по цій лінії проїде 
спеціальний поїзд Адольфа 
Гітлера. Лесиковський по
ставив на ноги всіх членів 
загону «Шишки». Було вирі
шено зірвати поїзд на ді
лянці між станціями Каліс- 
ка і Зблево. З настанням

темряви під рейки були під
кладені міни, а партизани 
сховались у зарослих.

Через декілька годин на 
коліях з’явився довгий 
ешелон. Прогримів глухий 
вибух, потім гуркіт вагонів, 
що зійшли з рельс. Раптом 
в лісі настала гробова тиша, 
після чого почулись крики 
переляканих гітлерівців, які 
повискакували з пошкодже
них і розбитих вагонів

Виявилось, що декілька 
вагонів зійшли з рейок, час
тина з них були повністю 
розбиті. Партизани вбили 
двох генералів, було вбито 
і поранено сто солдат.

На жаль, Гітлера в поїзді 
не виявилось. Він несподі
вано змінив маршрут і зі
йшов на станції Хойніце, що 
була в десяти кілометрах 
від місця катастрофи. В 
поїзді знаходилась лише 
частина охорони Гітлера із 
лейбштандарте СС «Адольф 
Гітлер».

Через декілька днів Леси
ковський і Шалевський про
вели другу вдалу операцію, 
пустивши під укіс на тій же 
лінії гітлерівський ешелон 
недалеко від станції Чорна 
Вода. І знову Лесиковський 
сповістив Шалевського про 
день слідування військового 
ешелону, залізничники-по- 
ляки сповістили точний час, 
а партизани розгвинтили 
рейки.

Вночі з 21 на 22 червня 
1942 року, в першу річницю 
нападу Гітлера на Радян
ський Союз, було спущено 
під укіс шістнадцять вій
ськових ешелонів і знову 
було виведено з ладу біль
ше 80 гітлерівських офіце
рів і солдат.

Багатотисячна армія по
морських залізничників не 
забула про бойові діла сво- 

в роки оку- 
минулого 

відбулось відкриття 
двох меморіальних дошок 
в тих місцях, де партизани 
зупинили гітлерівські еше
лони, що йшли на схід.

Алоіз Менцевський. 
Журнал «Польское 
обозрение».

88-річного lean Семенови
ча Момота часто можна ба
чити серед піонерів і школя
рів Губівської середньої 
школи Компаніївського ра
йону. Коли він був учнем, 
то сидів на одній лаві з 
Юхимом Прндворовим — Де- 
м’г.ном Бєдннм.

Про обдарованого однок
ласника, а потім видатного 
радянського поега і розпо
відає молодому поколінню 
Ісай Семенович.

ВІСІМ
ВІДВАЖНИХ

Вісім альпіністів з Дніпро
петровська після 20-денно- 
го штурму досяглн на Па
мірі вершини Піку 
иізму — найвищого 
метрів) у країні.

Раніше спортсмени 
рили тут Пік Леніна 
іменну вершину, якій 
ім’я Г. І. Пстровського — 
старости Української Радян
ської держави.

НОВИМ РЕКОРД
УКРАЇНИ

Кому-
(7495

поко- 
і без- 
далн

На двохсотмстровій дистанції комплексного плавання, 
майстер спорту з Львова В. Екстра встановив у рідному 
міст) новий рекорд України. Він фінішував за 2 хвнл. 
21,4 секунди.

П’ЯТЬ ПЕРШИХ МІСЦЬ
БЕРЛ1Н. На міжнародних кінно-спортивних змаганнях 

в Хопсгартені радянські жокеї виграли п’ять перших 
місць.

(РЛТАУ).

СРІБНІ ПРИЗЕРИ
Ще на початку літа проводились змагання з футбола 

серед юнацьких команд при командах майстрів класів 
«А» і «Б». В змаганнях -взяли участь 36 команд, до скла
ду яких входили юнаки 1950—1951 років народження.

Юнаки «Шахтаря» (Олександрія), виступаючи в чет
вертій зоні з командами «Зірки» (Кіровоград), «Дніпра» 
(Кременчук), «Енергії» (Нова Каховка), стали перемож
цями, вигравши всі зустрічі.

В півфіналі наші юнаки зустрічались з переможцем 
третьої зони командою «Чайка» (Севастополь). Грати 
довелось два дні, з додатковим часом, але і тут юнаки 
«Шахтаря» виявились сильнішими, вони виграли з ра
хунком 2:1. ■ : ■

Фінальні змагання проводились в Ялті. На ялтинсько
му стадіоні .«Авангард» виборювали звання чемпіона 
центральної республіканської ради ДСТ «Авангард»' 
•1 команди: «Суднобудівник» (м. Миколаїв), «Карпати» 
(м. Львів), «Шахтар» (м. Кадіївка), «Шахтар» (м. Олек
сандрія).

Юнаки нашої команди стали срібними призерами. 
Команда нагороджена дипломом II ступеня, а гравці 
дипломами і жетонами.

Більшість юних спортсменів ввійшла до складу збірної 
команди центральної ради ДСТ «Авангард», яка бу, 
приймати участь в міжзідомчих іграх.

В. ГРУША, 
тренер команди.

м. Олександрія.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 23 серпня. Перша 
програма. 18.10 — Кіровоград
ські вісті. 18.25 — Телереклама. 
(Кіровоград). 18.30 — До 50-річ- 
чя Великого Жовтня. «Горизон
ти науки». «Земля і космос». 
(К). 19.00 — Тиждень Естонської 
РСР у Москві. Концерт. В пе
рерві — теленовини. (М). 22.00 
— Телефільм та художній фільм 
«І анкер «Дербент». (Кірово
град).

Друга програма. П.ОО — Ху
дожній фільм «Пригоди Ходжі 
Насреддіиа». (Дніпропетровськ). 
17.30 — Фільм для дітей. (Дні
пропетровськ). 18.10 — Телевісті. 
(К). 22.00 — До національного 
свята Румунії. (М). 22.30 — 
«Речицька лірична». Концерт- 
иарнс. (Гомель).

ЧЕТВЕР, 24 серпня. Перша 
програма. 16.50 — «Комунізм 
будувати молодим». (Львів). 
1710 — До 50-річчя Великого 
/Ковтни. «Зорі над Бугом». (Кі
ровоград). 17.40 — «Слідами 
революційних подій». (Тбілісі). 
18.00 — Телевісті. (К). 18.20 — 
«Світ сьогодні». (М). 18 50 — 
Рішення XXIII з’їзду КПРС у 
Дії. Економісти за «круглим сто
лом». (К). 19.15 — «З глибші на
родного серця». Телефільм. (К) 
1ПОІГ- ЛІТОПИС 'ПІВВІКУ. «Рік 
КІ-’і-й». Телевізійний багатосе- 
Р'і*й Д°кУМЙнтальний фІльм. 
(М). 20.30 — Геленовнни. (М). 
-1.00 — «Одеський вечір». Ест
радний концерт. (Одеса). 21.30 
~ «Шляхом великого Каменя
ра». (Львів). 22.20 — «Хто при
думав колеса». Новий художній 
фільм. (К).

Друга програма. 21.00-0. Кро
ши — «Північне сяйво». Теле
спектакль. (М). 22.30 - Худож
ній .Фільм «Поїзд іде на схід». 
(Дніпропетровськ).

СЕРЕДА, 23 серпня. 11.00 — 
Художній фільм «Пригоди Ход
жі Насреддіиа». 17.30 — Фільм 
для дітей. 18.45 — Дніпровські 
новини. 19.00 — Тиждень Естон
ської РСР у Москві. (М). 22.00
— До національного свята Ру
мунії. (М). 22.30 — «Серцю
солдатському». Концерт.

ЧЕТВЕР, 24 серпня. 16.50 — 
«Комунізм будувати молодим». 
(Львів). 17.10 ;— «Зорі над Бу
гом*. (Кіровоград). 17.40.— Кі
нохроніка. 18.00 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.20 — «Світ сього
дні». (М). 18.50 — Рішення
XXIII з’їзду КПРС у дії. Еко
номісти за «круглим столом». 
(К). 19.15 — «На будовах чор
ної металургії». 19.45 — Літо
пис піввіку. «Рік 1922-й». Теле
візійний фільм. (М). 20.30 —
Телевізійні новини. (М). 21.00
— О. Кронін. — «Північне сяй
во». Телевізійний спектакль. 
(М)._ 22.30 — удожній фільм 
«Поїзд іде па схід».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СЕРЕДА, 23 серпня. 10.30 — 

Документальний фільм. 11.00—■ 
Кінопрограма. 16.55 — Передачі 
з Одеси. 17.45 — «Ровесник». 
Молодіжна програма. 18.15 — 
Документальний фільм. 19.00 — 
Тиждень Естонської РСР У 
Москві. (М). 22.00 — Художній 
фільм «Піхто не хотів умира
ти» .

ЧЕТВЕР, 24 серпня. 10.30 — 
Документальний фільм. 11.00 
Кінопрограма. 16.50 — «Кому
нізм будувати молодим»- 
(Львів). 17.10 — «Зорі над Бу
гом». (Кіровоград). 17.40 
Фільм для дітей. 18.00 — Теле
візійні вісті. (К). 18.20 — «Світ 
сьогодні». (М). 18.50 — Рішен
ня XXIII з'їзду КПРС у Л"- 
Економісти за «круглим сто
лом». (К). 19.15 — «З глибин 
народного серця», Телевізійник 
фільм. (К) 19.45 — Літопис вів* 
віку. «Рік 1922-й». Телевізійний 
фільм. (М). 20.30 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 — «Одеський 
вечір». Естрадний концерт- 
(Одеса). 21.30 — «Шляхом ве
ликого Каменяра». (Львів/' 
22.20 — Художній фільм «ЦаРс* 
ва наречена».
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