
Ни видання VIII. © • № 102 (802). НЕДІЛЯ, 27 СЕРПНЯ 1967 р.

ш

В ОБКОМ! КП УКРАЇНИ
В обкомі КЛ України від

булася нарада, о якій взя
ли участь секретарі міськ
комів і райкомів партії, за
відуючі відділами пропа
ганди і агітації, начальники 
районних вузлів зв’язку, 
начальники агентств «Союз- 
друку», редактори район
них газет, керівники деяких 
обласних організацій.

МІСТА
ОЛЕКСАНДРІЇ

Ні-

-л

груди при- 
«Шахтар-

СУПУТНИК

стало 
міста, 

ного

студент*? Кіровоградського педінституту, знову на рідній землі. Щас
лив! посмішки, вітання, добрий настрій...

Фото В. КОВПАКА.

На однім з площ м. Олександрії.

МАБУТЬ, немає в нас такого свята, 
до якого б ютувалася так ре

тельно, зустрічала так радісно й ве
село Олександрія, як День шахтаря. 
Та воно й не дивно, адже глибоке за 
змістом слово «шахтарська» 
надійним супутником назви 
Воно визначає його обличчя, 
зміст, ного сьогоднішнє і майбутнє.

Славні діла молодих гірників на
шого краю відомі далеко за. межами 
області. Про них розповів на респуб
ліканській нараді молодих гірників, 
що проходила в Луганську, началь
ник комсомольсько-молодіжного екі-
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Малюнок В. ОСТА ПЕНКА.

ІНЖЕНЕРИ
ДОМОРОЩЕНІ

шахтарську 
випускники

До- 
ву-

заслухано 
доповідь 

по 
відзначення

молоду 
поповнили

Вони знайдуть тут

Завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому 
КП України О. К. Піскунов 
виступив з доповіддю «Про 
підсумки передплати на 
1967 рік та завдання по ор
ганізації передплати періо
дичної преси на 1968 рік». 
В обговоренні її взяли 
участь секретар Голованів- 
ського райкому партії В. Д.

Бабій, начальник агентства 
«Союздруку» Онуфріївсько- 
го району М. С. Жданова, 
начальник Петрівського вуз
ла зв’язку Н. Я. Ворона, за
ступник начальника обл
управління зв’язку В. П. 
Московченко.

Було також 
і обговорено 
«Про хід та завдання 
підготовці до 
50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції».

пажу електровоза Семенівсько-Голов- 
ківського вуглерозрізу Анатолій 
кітенко і Микола Вовчук.

З самого початку року гірники 
були понад план 250 тисяч тонн 
гілля. А сьогодні — напередодні сво
го свята — вони урочисто рапорту
ють, що за 7 місяців ювілейного року 
видано понад план 309 тисяч тонн.

Біжать асфальтові стрічки від міс
та, і всі вони ведуть або до вуглероз
різів, або до шахт. Ось мчать один 
за одним состави електровозів, наван
тажених вугіллям. А там, вдалині, 
виринає з-за кучерявих садків Ди
митрове — селище робітників Семе- 
нівсько-Головківського вуглерозрізу.

Дуже часто в Будинку культури, 
що височить в центрі селища, відбу
ваються вечори бойової і трудової 
слави. На них часто запрошують Бо
риса Суховатого, якому є що розпо
вісти. Адже тільки за сім місяців його 
бригада, яка працює на обслугову
ванні транспортно-відвального моста, 
видала понад план 578 тисяч кубіч
них метрів розкривних порід.

Молодь любить своє селище і при
крашає його. Навесні цього року на 
честь 50-річчя Радянської влади в се
лищі посаджено ще один сквер, озе
ленено багато вулиць. Незабаром тут 
буде споруджено кафетерій, спор
тивні майданчики та атракціон.

На вуглерозрізах і шахтах молодь 

м

оволодіває кількома професіями, здо
буває широкі профілі. З перших днів 
вступу в експлуатацію Бандурівсько- 
го вуглерозрізу прийшов сюди Мико
ла Кримський, його невід’ємною ри
сою завжди була велика любов до 
важкої професії гірника. За цей час 
Микола освоїв декілька суміжних 
професій: він електрослюсар і маши
ніст екскаватора, зварювальний і ма
шиніст електровоза. Його 
крашає почесний значок 
ська слава».

Цього року 
гвардію міста 
середніх шкіл, 
своє місце в житті, своє покликання. 
Крім того, юнаки та дівчата зможуть 
продовжувати заочне та вечірнє на
вчання в індустріальному технікумі 
та Олександрійському філіалі Дні
пропетровського гірничого інституту.

Сьогодні у нас велике свято. Сотні 
гірників, елегантно одягнених, при
йшли в парк «Будівельник», на мі
ський стадіон, де їх чекає цікава і 
різноманітна програма. А завтра во
ни іце з більшим напруженням та по
риванням душі стануть на трудову 
вахту, ютувагимуть дивовижні да
рунки жовтневому ювілею.

І. УРИЦЬКИЙ, 
перший секретар Олександрій
ського міськкому комсомолу.

Бліізько двадцяти днів пробув 
у Туреччині танцювальний ко
лектив Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. 
Пушкіна. Стамбул, Анкара, ост
рів Б’юкада, багато інших міст 
гаряче аплодували учасникам 
художньої самодіяльності.

Дійсно народне мистецтво 
продемонстрували кіровоград- 
ці на фольклорному фестивалі в 
Стамбулі.

— До Туреччини прибули ру- 
си-професіоналн, — можна бу
ло почути діалог між членами 
жюрі.

Учасники фестивалю, тур
ки, ніяк не могли збагну
ти, що на Кіровоградіинні — 
більше сотні хороших само
діяльних танцювальних колек
тивів, що учасники цих колек
тивів працюють на заводах, 
фабриках, в- колгоспах...

— Фестиваль тривав десять 
днів, — говорить студентка чет
вертого курсу педінституту Не
ля Кір’янова. — Але жодного 
разу не було стільки присутніх 
на концерті, як того дня, коли 
виступали ми. Танці «Гопак», 
«Чумарочка», «З сиром пиро
ги» — полонили не лише тур
ків, а й всіх присутніх на фес
тивалі...

За кордон студенти виїздили 
вперше. І не безуспішно: вони 
привезли «Особливий приз жю
рі фестивалю».

Документи цього юнака насторожили О. М. 
Попова. Шістнадцять років не сповнилось ще, 
а вже гобузав у трудовій колонії. Зовні не по
казуючи своєї підозри, Олексій Михайлович 
веде розмову з підлітком, в якого цинізм від
чувається в кожному слові.

— Так в який тебе цех направити? — стри
мано питає Олексій Михайлович.

— А в такий, де робить не треба, — роз
в’язно відповідає юнак.

Бачачи, що розмови тут зайві, направляє 
хлопця в п'ятий ремонтно-механічний. А сам 
тут же повідомив інженера Леоніда Всеволо
довича Гончарова.

В цеху терпляче і поблажливо ставились до 
Віктора. Хоч не раз доводилось чути образи і 
погрози в адресу старших.

Завітали в п'ятий цех члени ради молодих робіт
ників, представники комсомольської організації за
воду. Давали невеликі доручення втягували в гро
мадську роботу. І що ж? Через рік невпізнанним 
став Віктор. Куди й ділась ота напускна пиха, роз
гнузданість. Одержав розряд слюсаря-ремонтника і 
поїхав вчитись у Керч. Зараз, коли приїздить додо
му, в Кіровоград, першим ділом біжить на агрегат
ний. А з Олексієм Михайловичем Поповим за сто 
верст, як кажуть, здоровається.

Агрегатний завод — відносно молоде підприєм
ство. І працює в ньому в основному молодь. Кожний 
рік воно поповнює свої ряди за рахунок випускників 
шкіл. Ось і цього року йому довели план трудо- 
влаштувати 60 випускників (15 єосьмикласників і 45 
десятикласників). По влаштуванню восьмикласників 
план уже виконаний. А десятикласників прийняли по
ки що 25. У відділі кадрів пояснюють це тим, що 
решта випробовує свої сили на конкурсних екзаме
нах в інститути і технікуми.

Потроху прибувають вони. їх зразу можна впізнати 
по сором'язливості, по невпевненості. Та куди все те 

дівається після розмов з Олексієм Михайловичем? 
Розмови ці починаються з ознайомлення з історією 
заводу, його цехами, людьми. А люди тут майже всі 
вчаться. Одні у вечірній школі, інші — в технікумах 
чи інститутах. Ось цього року лише Кіровоградський 
інститут сільськогосподарського машинобудування 
закінчило 24 робітники. На наступний рік вищу інже
нерну освіту одержать сорок. Отож, кого не захо
пить перспектива здобути вищу освіту без відриву 
від виробництва!

Вечірникам і заочникам на заводі створені всі умо
ви. Вони працюють лише в першу й третю зміни. А 
вечірня школа відкрита прямо при заводі.

Не секрет що важко приходиться на підприємстві, 
коли багато робітників вчаться. Але це питання не є 
проблемою на агрегатному. Бо весь інженерно-тех
нічний склад, як кажуть, доморощений. Ось чому 
кампанія трудовлаштування випускників на заводі є 
не що інше, як посвячення в робітники нової зміни.

Г. ПРОКОПЕНКО.
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Великої Жозтнезої соціалістичної резо-«50 років

Фото В. Ковпака.
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серпневою тишею, вми
вається голубим маре
вом, а вже школярі тис
нуться до вікон автобу
са, весело щебечуть, 
дивляться вдалечінь. І я 
бачу, як горизонт заки
пає чорними, ніби смола, 
хвилями, що казково 
ростуть, вибігають назу
стріч вікнам пірамідами 
насипаної землі і поро
ди, струнким каркасом 
підйомно - відвальн ого 
моста, чеовоним прапо
ром, що б’є крильми над 
вуглерозрізом...

Учні зграйкою завми
рають на кромці відва
лу, а ми з Іваном Тере- 
щенком, слюсарем, сек
ретарем комітету комсо
молу спускаємось вглиб 
розрізу, крокуємо шпа
лами назустріч підйом
но-відвальному мосту. 
А залізні ковші конвейє
ром збігають на двадця- 
тип’ятиметрову глибину, 
вгризаються в землю, 
виносять її наверх, і во
на транспортерами про
бігає над усім гігант
ським котлованом, і мо
гутнім потоком висипає
ться на відвал. Це — 
знімається земля. Зу
стріч з вугіллям чекає 
попереду.

Юрій Біленко і Олек
сандр Ходак стоять на 
капітанських містках. Во
ни — машиністи. Хлопці 
пильно вдивляються в 
роботу ковшів та транс
портерів: чи не потрапи
ли разом з землею 
шматки заліза та каме
ню, бо тоді заклиняться 
кронштейни і зупиниться 
міст. З маслянками пе
рескакують від одного 
транспортера до друго
го, змащують вантажні 
ролики, підтягують крон
штейни. Обидва вони 
зовсім юні. Перший на
вчається у вечірній шко
лі, а другий — щойно 
закінчив її. Хлопці 
здобули трудове 
щення вугільників, 
знання — виймають 
35 тисяч кубометрів 
лі за добу, 
позмінно.

Спускаємося вниз ще 
на одну «ступеньку», ви- . 
сота якої 25 метрів, і 
перед нами з-за виступу

вже 
хре- 

ви- 
30— 
зем-

працюючи

р т а ж
виростає роторний екс
каватор К-305. В кабіні 
за ричагами сидить Фе
дір Губа, але сидить на
багато впевненіше, ніж 
кілька днів тому в ауди
торії гірничого інституту, 
де він складав вступні 
екзамени. Сьогодні по
роди майже немає, і ро
тори черпають вологе 
буре вугілля, яке через 
шибер тече у вагонетки. 
Ось уже заповнилась од
на, друга, третя... Брига
дир електровоза Микола 
Устенко подає сигнал і 
електровоз, як експрес, 
повільно набирає розгін 
і зникає за поворотом 
розрізу.

— Це одна з кращих 
комсомольсько - мо л о- 
діжних бригад, — каже 
Іван, проводжаючи очи
ма зниклий електро
воз. — Кожен місяць пе
ревиконує план транс
портування вугілля.

Ще одна «ступень- 
ка» — і знову екскава
тор, вкритий тонким ша
ром вугілля. Миколі Бу- 
цу ніяк відірвати руку 
від важелів — робота 
складна — і комсомо
лець дарує білозубу ус
мішку.

— За перше півріч
чя, — ділиться радістю 
слюсар, — наш вугле
розріз дав понад план 5 
тисяч тонн вугілля. — 

— А чи не заважає 
вода? — цікавлюсь, по
казуючи на невеличкі 
озерця, що зблискують 
де-не-де проти сонця.

— Тут працюють насо
си, — каже хлопець. — 
Нещодавно ми 
струювали один 
збільшили 
ність. Це дало 
ньому 4 тисячі карбован
ців економії за

І навіть не 
що рік тому 
центр розрізу, 
ти, з глибини, неспокійні 
хлопці вийняли по кілька 
метрів бурого вогню.

...Знову гойдається ав
тобус, знову школярі 
прощально туляться до 
вікон, за якими кипить 
земля і горизонт.

М. СОЛОДЧЕНКО, 
власкор «Молодого 
комунара».

Бандурівський вугле
розріз.

Ще роси сріблилися 
буйноквітті трав, а Ліда 
Копченко. вже простувала 
степовою стежиною до міс
течка механізаторів. Три 
місяці вона, ученнця-прак- 
тикантка Голованівського 
сільського профтехучили
ща, переймала в своїх одно
сельчан найкращі і найваж
чі грані механізаторської 
професії.

Приїхала в Голованівськ, 
успішно складала екзамени.

І ось — випуск. Дев’янос- 
степівчанок, скинувши 

ні робітничі спецівки, 
одягнули білі святкові плат
тя. Прощаються. Обіцяють 
своїм педагогам працювати 
так, щоб стати в шеренгу 
тих, хто напередодні жовт
невого свята матиме найва
гоміші дарунки своїх завзя
тих рук.

Відбувся випуск і в Нов- 
городківському сільсько
му профтехучилищі. Звід
си вирушили в дорогу 180 
майбутніх хліборобів. З 
них — 89 дівчат. Сорок най- 
завзятіших отримали меха
нізаторські посвідчення з 
відзнакою. Новгородків- 
ський райком комсомолу 
вручив їм Почесні Грамоти.

Від імені своїх друзів 
Клава Богуш запевнила пе
дагогів. керівників колгос
пів, партійних та комсо
мольських працівників, що 
всі 180 її ровесників не осо
ромлять хліборобського ро
ду-А позавчора з усіх райо
нів області з’їжджалися дів
чата в Кіровоград. Стрілися 
в обкомі комсомолу. їх ві
тали, зичили майбутнім ме
ханізаторам щаслн в о г о 
ужинку. Клава Притисовсь- 
ка, доярка з колгоспу «Ма
як комунізму» Голованівсь
кого району, говорила своїм 
землячкам:

— Гарно буде, як навчу
ся в Бобринці обслуговува
ти механізми, що є на фер
мах. Бо дівчата мої так і на
казували: «їдь та повертай
ся знову в наш гурт, вези 
полегшення нашим рукам...» 

А Катерина Горщак з 
колгоспу «Правда» Ново- 
миргородського рай о н у 
працювала в ланці, де ще 
часто дівчата беруть в ру
ки сапу. І комсомолка мріє 
вирощувати цукристі, куку
рудзу без затрат ручної 
праці.

В Бобринці дівчат зустрі
ли працівники райкому ком
сомолу, педагоги сільського 
профтехучилища.

ГОСТІ З ЯПОНІЇ
КИЇВ, 24 серпня. (РАТАУ). 

В столицю України прибула 
група делегатів 111 фести
валю дружби радянської і 
японської молоді, який не
давно закінчився в Казані.

Гості з Японії ознайом
ляться з історичними і куль
турними пам’ятками міста- 
героя, відвідають позашкіль
ні дитячі заклади, спортивні 
споруди, побувають на Кнїв- 
ськііІ-комсомольській ГЕС, 
зустрінуться з молодими 
трудівниками міста і села.

Інші груїіи делегатів фес
тивалю відвідають Харків, 
Одесу, Львів, Сімферополь.

його
в

рекон- 
з них, 

потуж- 
серед-

рік. 
віриться, 
це був 
що звід-

про- 
са-

САЛЮТ СВЯТОВІ 
ШАХТАРІВ

ДОНЕЦЬК, 25 серпня. 
(РАТАУ). Сьогодні до
строковим виконанням 
восьмимісячного плану 
видобутку палива тру
дівники вугільної 
мисловості України
лютували наступи ому 
Дню шахтаря.

В рахунок вересня уже 
працюють комб і н а т и 
«Донецьквугілля», «Лу- 
ганськвугілля», «Укрза- 
хідвугілля» і «Олександ- 
ріявугілля», більше по
ловини всіх вугільних 
трестів республіки.

- ; иіжнаподний імперіалізм шалено ооро-кинуті аксплуататоревкікласи. в^ни принесли неїліиенні біди і стриж- 
Але їх атаки були відбиті, справа революци не-лисп проти нового суспі 

даная нашому народові.
ремогла.

(З Тез ЦК КПРС 
люції»).

і веред-
і тріскуні морози часто

у 1929 і 1930 роках зима була
ЛИВОЮ. ВІХОЛИ І Т-— а;- • а
змінювалися раптовою відлигою, іоді, я 
це добре пам’ятаю, була якраз відлига. 
Набігавшись за день, ми сушили оди , 
відпочивали. Опівночі настирливіш сту
кіт підняв нашу оперативну групу (тоді 
ми знаходилися в Єлисаветградківці) на 
ноги. То прискакав селянин з Красиосіл- 
ля. Вбили товариша Будзинського... 
Двадцятип’ятитисячника. Коли він по
вертався зі зборів, — одним духом ви
палив посланець.

Але більше він не міг нічого повідоми
ти. Ми швидко зібралися і виїхали.

Уважно оглянули місце події. На воло- 
тому снігу добре відбилися сліди НІГ. 
ни вели на околицю села і далі через 
ле в ліс.

Почали радитись. Було дві години но
чі. Значить, вбивця чи вбив 
ці (сліди підказували, ще 
їх було кілька) могли де 
ранку далеко відійти. Не
обхідно було організувати 
облаву, по можливості ото
чити ліс. А нас було зовсім 
мало. Послали одного з сво
їх товаришів у с,ело. Він 
телефоном зв’язався з упов
новаженим ГПУ 
ського району, 
завдання організувати насе
лення найближчих сіл для 
прочісування лісу з боку 
Знам’янського району. У 
двох інших напрямках під 
керівництвом оперативних 
працівників пішли команди 

активістів-мислнвців і лісників, озброєні 
рушницями.

Ми теж заглибились у ліс. І тут, мов 
на зло, різко змінилася погода. Подув 

хвилиною 
завірюха,

Зітгм’ян- 
поставнв

Во- 
по-

Через деякий час попереду раптово 
виринула людина.

— Свої, товариші, свої! Мисливець 
я _  поспішно відповів незнайомець і
підійшов ближче.

Він повідомив, ЩО четверо доброволь- 
ців-мисливців годину тому наздогнали 
бандитів. Але взяти їх поки шо не вда
лося, бо ті скажено відстрілюються. Здає
ться. один з них вбитий.

Тепер ми всією групою почали оточу
вати місце, звідки ще час від часу чули
ся постріли. Четверо куркулів-терорнс- 
тів, так і не добравшись до своєї банди, 
випустили з рук бандитські обрізи.

З допомогою провідників вибрались з 
лісу і попрямували до Красносілля. Там, 
біля тіла загиблого від рук бандитів ко
муніста, відбувся мітинг.

Я розповів лише про один епізод. А їх 
на зорі Радянської влади багато подіб-

> ’1

на зло, різко змінилася 
північний вітер. З кожною 
міцнішав мороз. Здійнялася 
замітаючи сліди бандитів.

Аж перед ранком крізь шум і завиван
ня завірюхи десь збоку почули поодино
кі глухі постріли і гавкання собак.

них траплялося на Єлисаветградіцині, бо 
різні «батьки» і отамани прагнули 
кров’ю залити завоювання революції.

Але народ ішов за партією більшови
ків. безжалісно вимітаючи прихвостів ца
ризму.

А. КАЗАРИНОВ, 
підполковник у відставці, 

м. Москва.

ЦИНІШНЬОГО літа ти по- 
ж ступив у вуз Києва.

Та уяви, що вже навчан
ня позаду, і ти з дипломом 
повертаєшся в Кіровоград. 
Виходиш з літака і -перед 
тобою, наче в казці, постає 
велика споруда. Вся із 
скла, металу і бетону. Но
вий аеровокзал.

Сідаєш в 
Маршрут старий, 
круж нього все 
впізнанною 
Уфімська. 
верхові 
Зеленими фонтанами висо
чать дерева. Змінила вигляд 
і вулиця Керла Маркса.

Тролейбус наближається 
до центру. А тут... Мимово
лі повертаєш голову в 
сторону Ленінської — улюб
леного місця прогулянок. 
Приваблює кінотеатр «Кі
ровоград» на 800 місць, но
вий ресторан, 
Шевченківській 
дев’ятиповерхові 
ні будинки.
стала площа Кірова.

Хотілося б зупинитись. 
Але тролейбус мчить далі.

КІРОВОГРАДЧЕРЕЗ
П'ЯТЬ РОКІВ

тролейбус, 
а ось дов- 
нове. Не

стала вулиця
Білі дев’ятипо- 

житлові будівлі.

кафе. На 
височать 

білосніж- 
Ще кращою

Продовжуєш огляд вулиці 
Карла Маркса. Коло готелю 
«Україна» піднявся ще 
один, на 92 місця. Біля ньо
го — сучасний кі-нотеатр 
«Хроніка». Поряд з цент
ральним універмагом теж 
готель. Тільки більший. 304 
чоловіки там зразу змо
жуть відпочивати.

Виїжджаєш на Ровенсь- 
кий проспект. Де кались 
була мебльова фабрика, 
стоїть, чарівна споруда —- 
театр. Поряд — АТС на 
10 тисяч тплефонних номе
рів. А далі — високі жит
лові будинки. Виймаєш з 
кишені записну книжку, 
уточнюєш адресу батьків. 
Вони недавно одержали 
квартиру в третьому мікро
районі. Ти пам’ятаєш це 
місце як іподром. Тепер же

там і критий ринок, і го
тель.

А ввечері разом з друзя
ми підеш в новий парк іме
ні Пушкіна. 15-гектарну 
площу він займає біля Інгу
лу. Тут спортивні і дитячі 
майданчики, каруселі, різні 
павільйони, кафе і навіть 
місце тихого відпочинку. Ти 
ж, мабуть, завітаєш до тан
цювального майданчика, 
який парашутним куполом 
видніє коло річки.

...Багато буде змін в об
ласному центрі. Деякі з них 
стануться швидше, ніж сьо
годнішній студент-першо- 
курсник закінчить інститут, 
а деякі 
не, що 
Що ви 
ТИСЬ З 
міста на виставці, 
крита з приміщенні Кірово
градського міськвиконко
му.

Про всі подробиці но
вобудов. вам розповість 
молодий інженер відділу 
капітального будівництва 
міськвиконкому Юрій Тю- 
рін.

й пізніше. Та голов- 
вони будуть. Поки 
можете познайоми- 

майбутнім рідного 
, що від-

О. ЛАДАН.

Фото В. КОВПАКА.

Таким буде новий готель.
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(Поодовження. Початок 
в газетах за 16, 21, 23, 
26 липня та 9, 11, 13, 16, 
18 і 25 серпня).

8. 18-го вересня біля 
станції Зяблівка пущений 
під укіс експрес Хар
ків — Берлін. Убито по
над триста солдатів і 
офіцерів. Багато поране
них.

9. 19-го вересня між 
станціями Добруш і Ла- 
рищево на Брянській за
лізниці пущений під укіс 
ешелон з автомашинами 
і боєприпасами. Знище
но 7 вагонів і 6 плат-

автомашинами.

10. 27-го вересня
1942 р. на Брянській 
залізниці під станцією 
Добруш пущений під 
укіс ворожий ешелон 
з живою силою. Зни
щено кілька сот сол
датів і офіцерів. Ба
гато поранено.

Крім безпосеред
нього керівництва ци
ми операціями, осо
биста участь тов. Ба
лицького виявилася в 
тому, що він заміну
вав ділянки залізниці 
для підриву восьми 
ешелонів, з яких п’ять 
було з живою силою 
противника, один з 
пальним і два з буді
вельними матеріала
ми та автомашинами.

Моральне і політич
не обличчя вірного 

сина українського наро
ду, більшовика Балицько- 
го — приклад для всьо
го рядового і командно
го складу партизансько
го загону. Вимогливий 
до себе і до підлеглих, 
ініціативний, енергій
ний — такий є Балиць- 
кий. Він день у день 
громить ворожу живу 
силу і техніку. Незважа
ючи на серйозне пора
нення, Григорій Васильо
вич Балицький знаходи
ться в лавах партизанів.

На основі матеріалів, 
представлених команду
ванням партизанського 
загону, клопочу про

“ГТ7

8 стор,

присвоєння Балицькому 
Г. В. звання Героя Радян
ського Союзу.

Начальник Українсько
го штабу партизанського 
руху Строкач».

Незважаючи на сер
йозне поранення... Так, 
то було поранення яке 
залишило пам’ять на все 
життя. Трапилося це вже 
після того, як група Ба- 
лицького, виконавши 
завдання по прикриттю 
з єднання, що відходило 
в Клєтнянські ліси, роз
шукала основні сили 
чернігівців. На цей час 
життя у з’єднанні багато 
в чому змінилося. Парти
зани мали навіть свій 
аеродром і прийняли на 
нього кілька літаків з 
«Великої землі». Батьків- 
щина.слала зброю, якої 
так не вистачало для ус
пішних бойових дій. 
Вдалося евакуювати по
ранених у радянський 
тил, і тепер з'єднання 
посилювало наскоки на 
ворога. В одному з боїв, 
коли партизани збирали

Засідає підпільний обком партії. Крайній ліворуч — Г. В. БАЛИЦЬКИЙ.

ся одним ударом захо
пити станцію Білинковичі 
й знищити стратегічно 
важливий залізничний 
міст поблизу неї, Ба- 
лицького влучив осколок 
ворожої міни.

Ні, він не думав про 
каліцтво. «.Це велика 
розкіш — у таку війну 
мати дві руки, дві ноги і 
двоє очей», — підба
дьорював сам себе. Бо
явся іншого: скажуть, що 
годі партизанити, який 
то боєць — без ока. Піз
ніше, коли одужав піс
ля операції в москов
ському госпіталі, в шта
бі партизанського руху 
натякнули на це. Та ли
ше натякнули: цей ди
версант був готовий і в 
Кремль піти, аби тільки 
добитися повернення до 
своїх партизанів. Такому 
краще не суперечити.

І Балицький знову в 
з'єднанні. А 10 березня 
1943 року в «Правде» 
країна прочитала Указ 
Президії Верховної Ра
ди про присвоєння шес

ти партизанам звання 
Героя Радянського Сою
зу. Серед їх імен стояло 
й його ім’я.

ЖОВТНЕВІ ГОСТИНЦІ

Повернувшись у з'єд
нання, Балицький дістає 
нове призначення — 
командиром найбільшо
го з чернігівських заго
нів, загону імені Сталіна.

Настав час, коли Ра
дянська Армія почала 
бити ворога на всіх 
фронтах. Верховне
головнокомандування в 
цій обстановці постійно 
враховує і зрослу силу 
українських та білорусь
ких партизанів, ставить 
їм завдання, про які ра
ніше й мріяти не можна 
було. Чернігівське з’єд
нання в липні одержує 
наказ вирушати на Во
линь, туди, де знаходить
ся сплетіння найважливі
ших у стратегічному від
ношенні ворожих заліз
ниць — Ковельський ву
зол.

Першим на одну з 
найважливіших залізниць 
Ковель — Рівне вийшов 
загін Балицького. 10 лип
ня він прибув у район 
дій і розташувався в 
Радзівілівських лісах.

Німці пильно охороня
ють залізницю. Банди на
ціоналістів, догоджаючи 
своїм фашистським па
нам, всіляко намагають
ся протистояти діям пар
тизанів. Та це не лякає 
Балицького. З першого 
ж дня розгорнулася під
готовка до диверсій.

Тут, в лісах Волині, ви
робилася тактика, що 
ввійшла в історію парти
занського руху під наз
вою «диверсійний по
черк Балицького». Поля
гав цей почерк ось в 
чому. На залізницю ви
ходило вже не кілька чо
ловік, як раніше, а сто 
чи й більше. Частина з 
них — підривники, а 
більшість — просто бій
ці. Коли ешелон підір
вано, партизани знищу
ють охорону, що потріб
но — вивантажують, а 
решту знищують. Зброя, 
одяг, продовольство, які 
призначалися для ні
мецької армії, потрап
ляли до партизанських 
рук.

Після кількох успіш
них виходів загону на 
колію обстановка ус
кладнилася. Ворог, від
чувши зухвалі удари 
партизанів, посилив охо
рону залізниці. Патруль
ні групи почали виходи
ти по 60—70 чоловік у 
кожній, цінні ешелони 
пропускали тільки вдень, 
а швидкість нічного руху 
поїздів змешувалась до 
4—5 кілометрів на го
дину.

(Закінчення в наступ
ному номері).

ДЕНЬ 
МОЛОДІ 
МОНГОЛИ

Молодь народне. /Лонго- 
лії 25 серпня відзначила 
46-у річницю з дня ство
рення Монгольської рево
люційної спілки молоді.

На підприємствах і в ус
тановах, де працює молодь, 
пройшли збори і вечори, 
зустрічі з ветеранами на
родної революції .Монголії. 
В масових молодіжних гу
ляннях брали участь юнаки 
і дівчата з Радянського 
Союзу та інших братніх со
ціалістичних країн.

Урочисто відзначили день 
монгольської молоді учас
ники фестивалю дружби 
монгольської і радянської 
молоді, який тепер прохо
дить з нагоди 50-річчя Ве
ликого Жовтня.

(ТАРС).

БАГАТО років у Кіровограді 
знають Жанну Яківну Яцеико, 

як одну з кращих піонерських во
жатих. І в 32 роки вона зберегла 
комсомольський ентузіазм і вмін
ня захопити дітей. Навколо неї 
постійно метушаться піонери — 
сперечаються, доводять, розпиту, 
ють. пропонують.

Кілька років тому Жанна Яків
на стала вчителькою початкових 
класів. І ось я в восьмирічній 

НА ШКІЛЬНОМУ ПОРОЗІ

Коли вчитель-друг
школі № 19. На запитання про 
вчительку відповідають:

— Незабаром повернеться з 
своїми першокласниками.

Дійсно, через кілька хвилин біля 
шкільного входу з’явився ланцю
жок малюків зі своїм класоводом. 
Щойно вони поклали квіти до 
пам’ятника Невідомому солдату. 

Жанна Яківна завела дітей в 
клас, попрощалась з ними, попро
сивши чергових батьків провести 
дітей додому.

Вчителька поспішала. Вона від
крила двері в сусідній клас, і ве
селий гамір, що зустрів нас біля 
порога, відразу вщух. П’ятиклас
ники розбіглися по своїх місцях, 
а швндкоока Люда доповіла:

— Жанно Яківно, все готове. 
Тільки Таня трохи забарилася.

Усі подивилися на Таню. Проте 
вона, анітрохи не збентежившись, 
щось дописала на великому арку
ші паперу і простягнула його вчи
тельці. Жанна Яківна розгорнула 
аркуш перед класом, і всі прочи
тали: «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте». Так називався збір заго
ну. Він розпочався відразу ж, як 

тільки прибули гості — друзі за
гону і піонери з паралельного 
п’ятого класу.

І ось результат — збір пройшов 
цікаво, залишив у дітей багато 
вражень, приніс велике задоволен
ня: адже все готували вони самі.

Такі справи дітям вже по си
лах. Вони привчені до них ще з 
четвертого класу. А в останньому 
навчальному році проведено бага
то цікавого з ініціативи самих піо
нерів. Це — збір «його ім’я но
сить наш загін» (про Аркадія Гай
дара). зустріч з людьми різних 
професій, названа дітьми «Прості 
радянські люди всюди творять чу
деса». Цікавих людей запросили 
піонери — Героя Соціалістичної 
Праці електрозварювальника за
воду «Червона зірка» Івана Ши
ша, художника В. Бондаренка і 
людей інших професій.

В пам’яті першокласників на
довго залишились збори-бесідп 
за листами Н. К. Крупської. Після 
них діти написали листа Вірі Геор
гіївні Самаріній, яка зустрічалася 
з Н. К. Крупською, фотографува
лася з нею. Багато порад Надії 
Костянтинівни піонери прагнуть 
засвоїти.

Деякий досвід дозволив мені ви
значити в розвитку самостійності 
дітей три ступені: коли діти
роблять те, що говорять старші —• 
вчитель і вожатий; коли корисні 
справи здійснюються з ініціативи 
дітей за спільно розробленим пла
ном, але під наглядом і при допо
мозі вчителя чи вожатого: коли 
піонери з початку до кінця діють 
самостійно, іноді звертаючись за 
порадами і консультаціями до 
старших.

Дитячий колектив, керований 
Ж. Я. Яценко, знаходиться на дру
гому ступені розвитку самостійнос
ті.

Самостійність... Про неї мріє 
кожен підліток, до неї прагне ко
жен юнак і кожна дівчина. Ви
ховується справжня самостійність 
тільки в умовах правильної орга
нізації діяльності дітей, що слу
жить основним джерелом їх роз
витку. Самостійність піонерів доб
ре формується тоді, коли вчитель 
не просто вчить і виховує дітей, а 
є для них старшим товаришем і 
другом.

А. РОДІН
м. Кіровоград.

В один з лютневих вечорів 1942 року в ефірі 
—лрозвучав до того невідомий радіослухачам 

«голос». «Ми будемо говорити вам правду» — 
У урочисто проголосила иовоявлена радіостанція 
5 із Вашінгтону, що назвала себе «Голосом
< Америки». І, мабуть, навряд чи існує друге 

зобов’язання, яке порушувалося б частіше,
щ ніж це. Адже брехня, хоч і витончена, і ква- 
(і*> ліфікована, запрограмована, як основна «но

та» «Голосу Америки». Інакше як би могла 
радіостанція здійснювати пропаганду, перед 

00 якою офіційно була поставлена мета:
X «Ми чекаємо, що російські слухачі передач 
>> «Голосу Америки» будуть саботувати вироб- 
5 инцтво в галузі оборони, затримувати вико- 
ф нання програми п’ятирічного плану, що по- 

кликаний збільшити випуск продукції в галузі 
X сільського господарства і промисловості. Ми 
Н чекаємо від них, що час від часу, по можли- 
X вості, вони будуть зникати з Росії у вільну
< країну, і потім приїжджати в США з тим, 

щоб ми могти дізнаватися від поінформова
них росіян, які споруди оборонного значення 
вони будують за Уралом і в оборонних цент
рах Росії».

Із скромного відділу управління військової 
інформації часів другої світової війни «Голос 
Америки» перетворився у великий механізм, 

на утримання якого щорічно 
витрачаються десятки міль
йонів доларів. На травень 
1966 року «Голос Америки» 
мав 101 короткохвильовий І 
сім середньо- та довгохви
льових передавачів, які вели

передачі на 38 мовах 797 годин на тиждень.
Кожного разу, коли американський уряд за

тіває агресію у тому чи іншому районі земної 
кулі, «Голос Америки» відразу активізує там 
свою підривну діяльність. Так було І під час 
кубинської кризи, і після початку американ
ської агресії у В’єтнамі. Характерно, що ке
рівництво ЮС1А поширило серед жителів пів- 
деннов’єтнамських міст і сіл близько 200 ти
сяч транзисторів, які можуть приймати, до ре
чі, тільки передачі на тих діапазонах, на яких 
працюють радіостанції «Голосу Америки».

Радіопрограми «Голосу Америки» будую
ться на досить широкому і різноманітному ма
теріалі. їх автори досить ретельно вивчають 
аудиторію слухачів, пробують підвести певну 
теоретичну базу під свою пропагандистську ді
яльність п ефірі. Методи І прийоми побудови 
передач відрізняються великою гнучкістю і 
постійно видозмінюються.

В середині 1963 року, наприклад, американ
ський уряд офіційно запевнив уряд Радян
ського Союзу про своє рішення не допускати 
надалі злісних лнтнрадянськнх випадів. У 
Вашінгтоні, мабуть, зрозуміли, що скажений 
антикомунізм, що проповідував «Голос Аме
рики», нічого, крім огиди і протесту, у радян
ських людей не викличе. З того часу програ
ми «Голосу Америки» на мовах народів Ра* 

дянського Союзу стали більш стриманими. 
Основний центр ваги був перенесений на ви
хваляння американського способу життя, 
уявних красот і переваг так званого «вільного 
світу». Це. звичайно, не означає, що «Голос 
Америки» й понині не засмічує ефір всіляки
ми вигадками, слухами, відкритою дезінфор
мацією. Так, наприклад, більшість оглядів, 
коментарів, присвячених агресії США у В’єт
намі. будуються на офіційній пропагандист
ській доктрині, згідно якої в ролі агресорів 
виявляються не американські душителі свобо
ди, а... самі патріоти В’єтнаму.

Мікрофони «Голосу Америки» не раз на
давались різним провокатфрам і перебіжчи
кам, які з піною на губах доводили, що в 
звірствах і небувалих злочинах на в’єтнам
ській землі винна не американська военщина, 
а комуністи. Один із постулатів теоретиків 
«психологічної війни», зокрема, гласить: слід 
вважати небажаним дуже часте згадування 
в пропагандистських передачах думки про по
літичну, економічну і воєнну перевагу С.11І \ 
над іншими країнами. Джон Б. Уіттон, на
приклад, вважає небезпідставно, то «чим 
більше ми говоримо про наш високий життє
вий рівень, тим менше друзів, напевне, буде 
у нас». І при цьому зсилається на класичні 
слова Кромвеля, звернені в свій час до худож
ника, який писав його портрет: «Не забудьте 
у вашій картині передати також і мої непри
вабливі риси».

Цілком зрозуміло, що до показу непривабли
вих сторін американської дійсності «Голос 
Америки» звергається не часто і в суворо до
зованих пропорціях, — рівно настільки, щоб 

прикрасити свою стряпню приправою «об’єк
тивності».

До роботи радіостанції залучаються вчені. 
Вони дають рекомендації відносно психоло
гічного напрямку тих чи Інших передач. Як 
відомо, американці змогли послати людину в 
космос значно пізніше, ніж Радянський Союз. 
В цих умовах розраховувати на великий про
пагандистський ефект свого першого косміч
ного експерименту вони не могли. Тому аме
риканською пропагандою був взятий крен п 
бік показу труднощів І невдач, з якими були 
зв’язані їх перші орбітальні польоти.

Вчені-експерти рекомендують частіше вико
ристовувані такі фрази-символи, як «свобода 
слова», «дружній інтерес і турбота у стапленні 
до решти людства», «високий моральний 
погляд на життя», «можливості, відкриті для 
всіх бет винятку», «оптимізм».

З особливою обережністю пропагандисти І 
теоретики радять поводитися зі словом «капі
талізм», оскільки цс слово І фрази, що звн- 

^чайно його супроводжують, «не сприяють 
створенню нашого сприятливого образу». Вза
мін попи пропонують цілий набір словесних 
сурогатів — .«народний капіталізм», «демокра
тичне суспільство», «вільний світ» І т. д. Од
нак, ця пропагандистська мімікрія мало кого 
переконує. Навіть за словами поінформовано
го американського журналу «Ньюсуик», не
ефективність передач «Голосу Америки», зо
крема, про війну у В'єтнамі, викликає серйоз
ну стурбованість о Пентагоні і держдепарта
менті. А американське посольство в Спйгоні 
попередило керівництво ІОСІА, що «Голос 
Америки» дуже часто пводить своїх слухачів 
в оману. С. ГОЛЯКОВ.
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НА ПОРОЗІ

можливих, і 
воградського 
якої 13 очок 
підгрупі без 
граму йдуть

Оперуповноважений відділення кар- 
розшуку Віктор Сущенко допо-

Затримали двох злодіїв. Справа 
крадіжку речей в гуртожитку 
тресту «Кіровоградпромбуд».

Слідчого Кіровоградського місько
го відділу міліції Сергія Васильєва 
ця звістка застала зненацька. Пізно 
вночі повідомили про більш страшне, 
що не давало йому ні сну, ні спокою. 
Думками намацав кілька кінців за
плутаного клубка злочину, а потім 
усе розраховував, кожну «фігуру» 
розставив по місцях. Хотілося діяти. А 
тут... Треба негайно «перекваліфіко
вуватись» на цих. В пам’яті проплив
ли бліді, сумнівні докази, кілька фак
тів.

— Прошу одного з новачків до ме
не, — попросив чергового.

Рипнули двері. В кімнату зайшов 
невисокий юнак. Так, саме такий, 
яким Сергій уявляв його ще мить то
му. Звичайнісінький хлопець з роз
губленою посмішкою.

ті ро 
№ З

— Давайте позна
йомимось, — щи
ро запропонував.

— Анатолій Руд
нов...

— Де ж ви пра
цюєте, чи навчає
тесь? — навмисне 
запитав ще лагід
ніше.

— Як бачите, ні
де, — розвів рука

ми Анатолій.
— А раніше? — вже зовсім тихо 

продовжував Сергій.
його вніс не цікавило, що відпо

вість Руднов. Головне — як? Сергій 
добре розумів, що з кількох слів цієї 
«бесіди» затриманий оцінив його, як 
слабака, як звичайнісінького, недо
свідченого.

Думку Сергія підтвердила пихата 
відповідь:

— Бував усюди. І зовсім не маю 
звички носити при собі трудову 
книжку. > ’

Тепер до діла. Сергій несподівано 
запитав: • • •» і -

— А навіщо стільки ключів від зам
ків носите?

Та Руднов і не збирався насторо
жуватись: • -

— Ремонтую деяким людям замки.
— У вас хороша пам’ять? — від

чуваючи, що відповідь буде ще зухва
лішою, Сергій повернув розмову зов
сім в інше русло.

О, чудесна! — скорчив гримасу 
Анатолій.

— Де були в піч на одинадцяте?
Руднов зам’явся. Він не сподівав

ся на таку конкретність. Удавано 
щось пригадував, а потім непевро:

— В Шляховій, Бобринецького ра
йону.

Сергій посміхнувся, пильно і довго 
дивився у вічі Анатолію, аж поки той 
не сховав погляду.

— Помиляєтесь, — твердо промо
вив. — Там ви були тринадцятого...

Руднов сполохано підвів очі. 
обличчі майнуло каяття.

— Пробачте, я переплутав, 
так. Я був там тринадцятого.

Хід удався. Адже Сергій зовсім не 
знав, де був Руднов тринадцятого.

Другий затриманий — Сторожен
ко, був ще-недосвідченим 
ним було легше.

...Справу про злочин 
Можна й спочити. Але на 
операції. 1, мабуть, жоден 
перебуваючи віч-на-віч з цим офіце
ром, і не подумав би, що в недавньо
му він — слюсар заводу «Червона 
зірка», секретар цехової комсомоль
ської організації. Найперший поміч
ник в його роботі — звичайні хлоп
ці та дівчата із заводів, фабрик. 1 
ще Сергій Васильєв має розумного 
порадника — це університет, де він 
навчається заочно па юридичному 
факультеті.

закінчено, 
черзі інші 
злочинець,

Б. КИЗІЛЬ.

від інших міжнародних фору
мів: конкурс, суворе жюрі і. зви
чайно, премії, з яких найпри- 
вабливіїпа, як заведено скрізь, 
«Гран-прі»."..

Настав довгожданий час від
криття, слово бере організатор 
конгресу. Але що це? Він ре
тельно зав'язав очі, сідає в ав
томобіль, і відправляється на 
прогулянку, по місту. Поліція 
спокійна — правила вуличного 
руху дотримуються «сліпим» 
водієїу точно. І ось починається 
конгрес. На столі президії з’яв
ляється графин з водою, який 
раптом сам собою пустіє... Ме
талеві кільця, що лежать на 
скатертині, невідомо з чийого 
веління, скріплюються в ланцю
жок. І ось вже починається зов
сім незрозуміле: один учасник 
конгресу проходить на трибуну 
з своїм асистентом і... відрубує 
йому голову(!). Другий з’являє
ться у фракові, з-під фалд яко
го вистрибує добра півсотня 
стільців, столів і ваз з квіта
ми... А під час перерви гості 
закушують їжею, що красується 
на чисельних скатертинах-само- 
бранках.

І все ж — це не шабаш ві- 
дьом, не бенкет Алі-Баби і не 
фокуси старика Хотабича. Цс 
дійсно звичайнісінький конгрес, 
конгрес чарівників. Його учас
ники зібралися до міста Баден- 
Баден, щоб показати свої успі
хи і обмінятися досвідом. Фо
кусникам виступати перед свої
ми колегами, звичайно, куди 
тяжче І навіть небезпечніше, 
ніж перед нспосвяченимн в та-

ємніші: народ бувалий,
особливий. Поговориш з таким 
годинку — і куди подінеться 
впевненість, що в тебе в кише
ні гаманець, а не який-небудь 
бубновий валет! Але насправді 
тут все чесно, організовано, а 
головне — серйозно. Це — мис
тецтво, що дає людям радість, 
і яке, як і будь-яке- інше, по
требує оглядів і оцінок. Па Х-му 
міжнародному конгресі-копкур- 
сі взяли участь 140 ілюзіоністів 
з різних країн. Учасників бу
ло розділено на декілька кате
горій: загальні фокуси, маніпу
ляція, ілюзія, комедійна магія.

Три дні на сцені мандрували 
карти з одного рукава п інший, 
запалювалися сигари від жіно
чих зачісок, випурхували голу
би з повітряних куль. Але ра
зом з цими давно відомими фо
кусами було показано і багато 
нового. - - 4

Чи не найкраще на конгресі 
виступили ілюзіоністи Голлан
дії. їх представник Ді Сато. 
удостоєний премії «Гран-прі- 
1967». Вадим ЧУДОВ.

ф ПОЦАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 27 серпня. Перша 
програма. 10 00 — «Будильник». 
(М). 10.30 — Гімнастика для
всіх. (М). 11.00 — Для школя
рів. Всесоюзний фестиваль ди
тячої творчості. (Волгоград). 
14.20 — До 50-річчя Радянської 

і. «Кінноспортивне свяго». 
15.40 — «Музичний кіоск». 

16.10 - «ТЕК-67». (К).
— Сьогодні — День шах- 
«Наш Донбас». (Донецьк). 

«На вогник». (До- 
18.10 — «Веселий кі- 

(Донецьк). 18.30 —

17.00 — «Революцією народже
ний». (До 65-річчя з дня народ
ження ІО. Японського). (К). 
17.30 — «До нових зустрічей, 
Естоніє!». (М). Програма УТ. 
17.45 — Телевісті. (К). 18.00 —
Телеальманах «Подвиг». (Хар
ків). 18.40 — «Зустріч з моло
дістю». (Донецьк). 19.00 — Фут
бол: «Динамо» (К) — «Дина
мо» (Тбілісі). В перерві — те
левісті. (К). 20.45 — Телерекла
ма. (Кіровоград). 20.50 — «Ми з 
КЮСБуду». Вечір студентів- 
будівельннків. (Кіровоград). 
21.40 — «Сорочннський ярма
рок». Прем’єра музичного те
левізійного спектаклю. (Ленін
град). 22.40 — Програма УТ. 
«Співає «Трембіта». (К).

народної виставки «Одяг». (М). 
22.40 — «Молода українська 
поезія». Літературна передача. 
(К).
§ ПОКАЗУЄ ДНІПРО

ПЕТРОВСЬК
НЕДІЛЯ, 27 серпня.

Для
(М). 
всіх. (М).
фестиваль дитячої 
(Волгоград). 11.30 — «Передміс
тя Ленінграда». 4
12.10 — «Галерея

10.00 — 
школярів. «Будильник». 
10.30 — Гімнастика для 

11.00 — Всесоюзний 
творчості.

влади.
(М). 1 
(М).
16.30 • 
таря. 
17.00 
нецьк). 
нескоп»’. И___ ______ ... _
«Телегачок». (К). 18.50 — Кон
церт української музики. (К). 
19.35 — Літопис піввіку. «Рік 
1924-й». Телевізійний багатосе
рійний документальний фільм. 
(М) 20.30 — Теленовпнн. (М). 
21.00 — Телевізійний театр мі
ніатюр. «Добрий вечір!». (М). 
22,05 — «Троєкурови палати». 
(М).

ПОНЕДІЛОК, 28 серпня. Пер
ша програма. 15. ю — для 
школярів. «Сміхотрон». (Калі
ці игра д). 15.40 — До 50-річчя
Великого Жовтня. «Вчитися, 
вчитися, вчитися». Прем’єра 
телефільму. (М). 16.10 — Для
школярів. «Я хочу в Сіверську». чей». _____________ . ___
Телеспектакль. (Ленінград), град). 2'2.00 — Репортаж з між-

ві второк. 29 серпня. Перша 
програма. 12.10 — Телеальманах 
«Прдвнг». (М). 12.50 — Футбол: 
«Динамо» (К) — «Динамо»
(Тбілісі) (другий тайм). (По
вторення відеозапису). 16.50 — 
Для дошкільників і молодших 
школярів «Ти ідеш в школу». 
(М). 17220 — До тижня Білору
ської РСР у Москві. (М). 17.35 
— Тиждень'Білоруської РСР у 
Москві. (Мінськ), 18.00 — Теле- 
вісті. (К). 18.20 — «Па дикому 
березі». Новий художній фільм. 
І серія. (К). 19.40 — Літопис-
піввіку. «Рік 1925-й». Телевізій
ний багатосерійний докумен
тальний фільм. (М). 20.30 — Те- 
леповпни. (М). 21.00 — «Сонце 
потрібне живим». Фільм по 
цивільній обороні. (Кіровоград). 
21.20 — Телефільм. (Кіровоград). 
21.33 — «Клуб цікавих зустрі- 

/ «Захопленість». (Кірово-

(Ленінград). 
___  ____ повстання». 
(Братіє.”ава). 13.05 — До 50-річ
чя Радянської влади. «Від лю
того до жовтня». (Ленінград). 
15.40 — «Музичний кіоск». (М). 
16.30 — Сьогодні — День шахта
ря. «Наш Донбас». (М). 17.00 — 
«На вогник». (Донецьк). 18.00 — 
Художній фільм. (М). 19.35 — 
Літопис піввіку. «Рік 1924-й». 
Телевізійний фільм. (М). 20.39 — 
Телевізійні новини. (М). 21.00 — 
ТелевііЦЦпій театр мініатюр. 
«Добрий вечір!». (М). 22.05 — 
«Троєкурови палати». (М).

ПОНЕДІЛОК. 28 серпня. 17.00— 
Фільм для дітей. 17.45 — Теле
візійні вісті. 18.00 — Телевізій
ний альманах «Подвиг». (Хар
ків). 18.40 — «Зустріч з моло
дістю». (Донецьк). 19.00 — Кі- 
нопрограма. 20.25 — Телевізійні 
новіпуі. (М). 20.55 — Футбол: 
«Динамо» (Київ) — «Динамо» 
(Тбілісі). 21.40 — «Четверо під 
однією обкладинкою». Спек
такль. 22.20 — Кінохроніка. 22.40 
— Співає «Трембіта». (Львів — 
Київ).

ВІВТОРОК, 29 серпня. 17.00 — 
Фільм для дітей. 17.35 — Дні

провські новини. 17.50 — Пере-

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: редактора — 45-00, відповідального сеирб' 
варя — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

і

дача на медичні теми. 18.00 — 
Телевізійні вісті. (К). 18.20 — 
«Золоте серце». Телевізійний 
спектакль. 19.40 — Літопис пів
віку. «Рік 1925-й». Телевізійний 
фільм. (М). 20.30 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 — До 5(Гріччя 
Великого Жовтня. «Романтики 
ювілейного року». 21.20 — Теле
візійний фільм. 22.00 — Репор
таж з Міжнародної виставки 
«Одяг». (М). 22.40 — Концерт.

® ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 27 серпня. 10.00 — 

Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.30 — Гімнастика для
всіх. (М). 11.00 — Передачі з
Одеси. 11.30 — «Передмістя Ле
нінграда». (Ленінград). 12.10 — 
«Галерея повстання». (Братісла- 
ва). 12.55 — Кіножурнал «Нови
ни дня». (М). 15.20 — «Співець 
корабельного краю». 15.40 — 
«Музичний кіоск*. (М). 16.30 — 
Сьогодні — День шахтаря. «Наш 
Донбас». (М). 17.00 — «На вог
ник». (Донецьк). 18.00 — Ху
дожній фільм «Хокеїсти». 19.35 
— Літопис піввіку. «Рік 1924-й»'. 
Телевізійний фільм. (М). 20.30 — 
Телевізійні новини. (М). 21.00 — 
Телевізійний театр мініатюр. 
«Добрий вечір!». (М). 22.05 — 
«Троєкурови палати». (М).

ПОНЕДІЛОК, 28 серпня. 17.45— 
Телевізійні вісті. 18.00 — Теле
візійний альманах «Подвиг». 
(Харків). 18.40 — «Зустріч з мо
лодістю». (Донецьк). 19.00 — 
Художній фільм «Чужа біда». 
20.25 — Телевізійні новини. (М). 
2(,-55 — Футбол. «Динамо» 
(Київ.) — «Динамо» (Тбілісі). 
21.40 — «На них чекає відпла
та». Репортаж. 22.10 — Докумен
тальний фільм. 22.40 — Співає 
«Трембіта». (Львів — Київ).

ВІВТОРОК, 29 серпня. 12.10_
Художній фільм «Випадкова зу
стріч». 18.00 — Телевізійні віс
ті. (К). .18.20 — Документальний 
фільм. 19.10 - Актуальний 
ран. 
«Рік 
фільм.
новини. (М). 21.00 — ПередачГз 
Одеси. 22.00 — Репортаж з Між
народної виставки «Одяг». (М).

- j ЄК-
19.40 — Літопис піввіку. 

1925-й», Телевізійний 
(М). 20.30 — Телевізійні
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АМСТЕРДАМ, 25 серпня. (ТАРС). Блискуче дебютува
ли на чемпіонаті світу з велосипедного спорту ваші Та
мара Гаркушина і Раїса Ободовська. Інструктор з Тули 
Тамара стала чемпіонкою світу в індивідуальній гонці 
переслідування на 3 кілометри, а Рая, технік з Харкова, 
одержала срібну медать. Подруги по команді розіграли 
між собою найвищі нагородн у фіналі гонки. Гаркушина 
показала час 4 хвилини 5,25 секунди, Ободовська — 4.8,19.

Позаду залишилися багаторазові чемпіонки світу 
англійка Бертіл Бартон та Івонна Рейндсрс з Бельгії.

Триває чемпіонат області 
з футбол а.

Зараз в першій групі в 
своїх підгрупах лідирують 
знам’янськнй «Локомотив», 
який набрав 14 очок з 18

команда Кіро- 
гарпізопу, у 

з 16. У другій 
жодного про- 

, ,__ _ добровеличків-
ський «Колгоспник» і бобри- 
нецькнй «Спартак».

Сільські спортсмени 
нашої області зараз зна
ходяться на порозі вели
ких баталій. Незабаром 
в місті Коломиї вийдуть 
на килим майстри з кла
сичної боротьби, які бу
дуть виборювати пер
шість республіканської 
центральної ради ДССТ 
«Колгоспник».

Готуються до змагань і 
спортсмени з вільної бо
ротьби. Вони поїдуть на 
змагання в м. Чернівці.

Позавчора в селі Ва
силівна Запорізької об
ласті вступили в бороть
бу велогонщики. Вони 
змагаються за звання 
чемпіонів ЦР «Колгосп
ник». • В складі збірної 
команди області майстер 
спорту Віктор Свєшні- 
ков, першорозрядниця з 
Новоукраїнки Валентина 
Черненко та інші спорт
смени.

Цей знімок журнал «Цайт ім більд» (НДР) опуб
лікував зовсім не випадково. За останній час у • 
професіональному боксі різко збільшилась кіль
кість травм, які одержують спортсмени. Кожного 
року газети повідомляють гро 10—15 боксерів, 
що загинули на професійних рингах Європи, Аме
рики, Африки і Азії. Часто травми боксерів бува
ють і а любительському боксі.

Як же запобігти цьому? У боксерів-любителів 
уже давно висувається вимога кращої технічної 
підготовки спортсменів. Зрозуміло, що це прино
сить свої результати.

А в професійному боксі? Адже там більше 
можливостей для нанесення серйозних травм, 
по-перше, за рахунок більш тривалого часу бою, 

по-друге, за ра
хунок 
важких 
виць. 
що під 
нування боксе
ри зодягають 
спеціальні гу
мові шлеми для 
захисту голови 
від серйозних 
пошкодж е н ь . 
Відомо також, 
що ці шле
ми, захищаю
чи боксера, в 
той же час ані
трохи не пере
шкоджають хо
дові бою.

За застосу
вання подібних 
шлемів 
ше на трену
ваннях, 
під час офіцій
них боїв висту
пає багато про- 
відомий аме- 
Паттерсон. «На

числі

менш 
рука- 

Відомо, 
час тре

фесіоналів,
риканський боксер Флойд 
тренуваннях є менше шансів одержати травму, 
тому що там застосовуються рукавички вагою від4? . ірукавички вагою від

До унцій, до того ж і партнери боксують не 
повну силу. То чому Ж не користуватися шлема- 

,Л_ПІД ЧЗС б°ю? Чому хокейний воротар може 
Д”гати маску, а боксер не має ніякої гарантії 

від травм?» — запитує Флойд Паттерсон.
важзГєЗНИКИ Ц'ЄЇ.ІДЄЇ ствеРДн<Ують, що шлем за- 

ПокибОКСЄРУ °Р’снтУвв™ся, стримує його рухи. 
боксепАми ПИТаННЯ про застосУвання шлемів 

Р и на змаганнях залишається відкритим.

а

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління по прес!, м. КіровоградГвул. Глінки 2
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