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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР

Яро скликання Верховної Ради 
Української РСР

Президія Верховної Ради Української РСР поста- : 
повляє:

Скликати другу сесію Верховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної Республіки сьомого скли
кання 19 жовтня 1967 року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради 
Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО,

Секретар Президії Верховної Ради 
Української РСР А. ЗЛЕНКО,

м. Київ, 18 вересня 1967 року.

КОЖНОГО РОКУ 20 ВЕРЕСНЯ В ГАЙВОРОНСЬКОМУ РАЙ
КОМІ КОМСОМОЛУ — БАГАТО КВІТІВ. ПРИНОСЯТЬ ЇХ 1МЕ- 
НИННИКИ-КОМСОМОЛЬЦІ. ТАК, САМЕ В ЦЕЙ ДЕНЬ В 1920 
РОЦІ БУЛА СТВОРЕНА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ. ТОДІ В її СКЛАДІ
БУЛО ВСЬОГО 9 ЮНАКІВ - ОЛЕКСАНДР СВИЩЕНКО, МИКО

ЛА КО1ЦЄЄВ, АНДРІЙ СОЙДОВ, ТИХОН КРИЖАНІВСЬКИЙ, СТАНІСЛАВ 
ШВАЙДЕЦЬКИй; ФЕДІР ДАНйЛЕНКО, БРАТИ ПАВЛО 1 ЮРІЙ ЛУК'ЯНО-
ВИ ТА ЙОСИП АБРЕМСЬКИЙ.

Ціна 2 иоп.
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їоді, як і зараз, жовкло 
листя. На вулицях Гайво
рона буяли квіти. А ми, 
безвусі слюсарі, токарі, 
фрезерувальники квапи
лись до головних заліз
ничних майстерень. Ни
ні — це паровозоремонт
ний завод. Там у вагонно
му депо повинні були 
відбутись організаційні 
комсомольські збори.

Послухати працівників 
політвідділу залізничного 
вузла зібралось багато. 
Коли ж зайшла мова про 
створення осередку, ба
жаючих Еступити до нього 
виявилось /лало. Заяви 
подали 9 хлопців — сини 
виробничників.

Секретарем першої 
комсо/лольської органі

зації обрали енергійного 
Андрія Сойдова.

Наша організація поча
ла свою роботу з субот- 
ників. На них відбудову
вали залізничний тран
спорт, заготовляли пали
во, вели боротьбу із сні
говими заметами. Ком
сомольці взяли шефство 
над щойно організованою 
школою цехового учнів
ства.

В школі навчалось 35 
юнаків. Завзяті були 
хлопці. Пам’ятаю, зустрів 
якось їх на кладовищі ста
рих локомотивів.

— Що шукаєте? — по
цікавився.

— Хочемо з цього 
брухту хоч одну машину 
зібрати.

Тоді і я не повірив їх 
словам. А вони до 1 трав
ня 1921 року домоглися 
свого. Підняли пару в 
котлі паровоза. І два ва
гони відремонтували. За
лізничники аж аплодува
ли молодим умільцям.

Паровоз № 271, якому 
було продовжено життя, 
багато років возив на 
своїх металевих «грудях» 
великий значок — КІМ.

Одним виробництвом 
комсомольська організа
ція не обмежувалась. 
Юнаки і дівчата обладна
ли свій клуб. Зібрали там 
невеличку бібліотеку. Ор
ганізували гуртки худож
ньої самодіяльності. Ама
тори виїжджали з кон

цертами в сусідні села, на

невдовзі в Гайвороні вже 
почав працювати райком. 
Першим секретарем був 
Петро Рум'янцев.

цукрові заводи. Знайоми
лись з місцевою молод
дю, створювали там ком
сомольські осередки. І

1924 рік. Зросла гайворонська комсомольська орга
нізація... Об’єктив фотоапарата зафіксував юнаків 
перед виходом па черговий суботник. Другий справа 
у верхньому ряду — автор цих рядків — юний Посип 
Абремсьхнй.

Іноді, правда, доводи
лось і за зброю братись. 
Білогвардійці, петлюрівці, 
що залишились у підпіллі, 
нерідко тероризували на
селення, вбивали праців
ників органів Радянської 
влади та активістів, гра
бували поїзди.

Комсомольці пліч-о-пліч 
з комуністами громили 
бандитів. А в одному бою 
з бандою Левченка від 
ворожої кулі загинув 
комсомолець М. Воєво- 
дін. Це було влітку 1922 
року. (Зараз одна з ву
лиць Гайворона названа 
іменем сміливця). На мо
гилі товариша ми покляли
ся помститися за нього і 
до кінця свого життя вір
но служити ленінській 
справі, нашій Комуністич
ній партії і народу.

Комсомольці Гайворона 
залишились вірними цій 
клятві.

Й АБРЕМСЬКИЙ, 
комсомолець 1920 року.

ГІМН ВЕЛИКОМУ 
БРАТЕРСТВУ

Чи є на світі спорід
неність ближча, ніж спо
рідненість двох братів- 
богатирів — росіян і ук
раїнців! Три віки жи
вуть ВОВН ІЗ єдиній сім'ї. 
Вони, наче два дерева- 
велетні, могутні корені 
яких навіки сплелися між 
собою. У них спільний 
грунт — грунт слов’ян
ського братерства, сло
в’янської культури. На 
одній землі зачиналась

їх історія — від старо
давнього Києва пішли і 
російські і українські 
міста. А безсмертний 
епос — «Слово о полку 
Ігоревім» — у рівній мі
рі належить двом сло
в’янським народам.

Велика дружба, що 
з’єднала навічно руки 
народів-брагів, зв'язу
вала і продовжує зв’я
зувати російських та ук
раїнських поетів, худож-

виків, музикантів. Істо
рія України, дзвінкі її 
лісні і поетичні сказання 
однаково були близьки
ми Пушкіну і Гоголю, 
Шевченку і Некрасову, 
Чайковському і Лисенку.

Про не говорила, ві
таючи україПських дру
зів у Кремлівському Па
лаці з’їздів, народна ар
тистка СРСР Алла Та
расова. Москвичам від
повів словами подяки

народний артист Україн
ської РСР Юрій Гуляєв. 
Він подякував за тепло
ту, гостинність, сердеч
ність, які запалювали 
українських артистів на 
московській землі.

Дні України у Москві 
завершилися. їх заключ
ним акордом став кон
церт художніх колекти
вів і солістів Україн- 

( Закінчення 
на 2-й стор.).

На фото: 'Держання заслужена' академічна навела Української РСР «Думка*.

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР І РАДИ 

МІНІСТРІВ СРСР

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибоким су
мом сповіщають, що 16 вересня 1967 року після тяж
кої і тривалої хвороби на сімдесят сьомому році 
життя вмер видатний радянський поет, громадський 
діяч, Герой Соціалістичної Праці, член ЦК КП Ук
раїни, депутат Верховної Ради УРСР Павло Григо
рович ТИЧИНА.

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КП УКРАЇНИ, ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР І РАДИ 

МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ,

центральний Комітет Комуністичної партії Ук
раїни, Президія Верховної Радн Української 
РСР і Рада Міністрів Української РСР з глибо
ким сумом сповіщають, що 16 вересня 1967 року 
після тяжкої і тривалої хвороби помер видатний 
радянський поег, академік Академії наук УРСР, 
член ЦК КП України, депутат Верховної Ради 
УРСР, Герой Соціалістичної Прані Павло Гри
горович Тичина.

Центральний Комітет КП України. 
Президія Верховної Ради Української РСР. 

Рада Міністрів Української РСР.

ЗУСТРІЧ У ВАРШАВІ
ВАРШАВА, 18 верес

ня. (ТАРС). Сьогодні у 
варшавському Палаці 
науки і культури відкри
лась європейська кон
сультативна зустріч ор
ганізацій, що входять у 
Всесвітню Федерацію де
мон ратнчної молоді. 
Протягом трьох днів 
представники молодого 
покоління будуть обго
ворювати проблеми, які 
мають важливе значен

ня для європейського 
континенту. Мир і без
пека в Європі, роззбро
єння, права молоді — 
ось питання, які знахо
дяться в центрі уваги 
форуму.

На зустріч прибув пре
зидент ВФДМ Мекіні. 
Радянський Союз пред
ставлений делегацією на 
чолі з першим секрета
рем ЦК ВЛКСМ Сергієм 
Павловим.
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ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА

ІШЛЯХ ДЕЛЕГАТКИ
Одержавши атестат зрі

лості, ми з сестрою при
йшли на ферму.

— Стаж набудуть, і тіль
ки бачитимете їх тут, -т 
нишком гомоніли доярки.
і- батько — бухгалтер, 

мати — вчителька...
Неприємно було слуха

ти такі слова. Тоді до нас 
рїдійшла Зінаїда Іванівна 
Ьзерянська. Обняла по- 
материнськи і тепло:

— Не слухайте, дівчата, 
тих сорок.

І почала розповідати 
нам доярські справи. А 
досвід у неї чималий. По 
4 тисячі кілограмів моло
ка на корову одержува
ла на рік. Орден Леніна 
на грудях носить. Раніше 
за сумлінну працю її пре
міювали «Победой».

Поступово звикали до 
роботи. А невдовзі й ста
жем, про який натякали 
тваринники, скористались. 
Разом з Людою поступи-

ли в Білоцерківський сіль-« 
ськогосподарський інсти
тут. На заочне відділення,. 
Теорія і досвід старших 
товаришів допомагали в 
практиці. Я стала одержу
вати за рік від корови по 
3500—3800 кілограмів мо
лока. Хороші показники 
були і в сестри.

Молодь села обрала 
мене секретарем комсо
мольської організації, по
слала делегатом на XIV 
з’їзд ВЛКСМ. Трохи піз-

Фото В. ЗеміЬрія.

.V*

Віра Чайковська, Галина Паламарчук, Анфіса Климкіна та Антоніна 
Цирук, яких ви бачите па цьому знімку, серед кращих молодих доярок 
колгоспу «Україна».

ніше комсомольці реко
мендували нас з Людою 
до вступу в партію.

Захистивши дипломи, 
почали працювати зоотех
ніками в рідній артілі. 
Я — головним, а сестра — 
по племінній справі.

Тепер самі стараємось, 
чим в змозі допомогти 
дівчатам. До того ж, я 
веду зоогурток. Навчання 
дає хороші наслідки. Он 
комсомолки Надія Лісни- 
чук, Тамара Єгельська і 
Віра Чайковська спочатку 
ювілейного року вже ма
ють у своїх групах на ко
рову по 2200—2500 кіло
грамів молока.

Тому, мабуть, справи 8 
тваринництві йдуть непо
гано. Вже продано дер
жаві 1135 центнерів м'я
са. Це на 85 центнерів 
більше, ніж заплановано 
на рік. Молока доставле
но на приймальні пункти 
5222 центнери. Скоро 
виконаємо річне зав
дання.

Ми з сестрою гордимо
ся цим, бо в успіху кол
госпу є й наша частка 
старання.
Катерина ЗАХАРЕНКО, 

зоотехнік артілі 
«Україна».

ТРУДІВНИКИ села зупинилися біля красиво оформ
лених афіш. Читали їх. Дивувались: «Невже кол- 

Г°На^упн°Рг°адня до₽Будинку культури прийшли НО. 

вачки:
__Запишіть і нас.
Члени комітету комсомолу звернулись до голови 

артілі Петра Федоровича Кравчука:
— В селі вияви

лось багато тала-« 
новитої молоді. І 
танцювальний ан
самбль можна 
створити.

__ Будь ласка, 
організовуйте.

__ Так костюми 
ж потрібні...

Голова посміх
нувся, розуміючи 
вожаків молоді і 
пообіцяв допо
могти.

І. Г. Шевченко взявся керувати 
вдовзі танцюристи виступили 

°ДВ°артілі імені Чапаева два села -— Казавчин і Бу- 
гове. Так ось ансамблі, про які йшла мова, були 
створені в першому. Це, як кажуть, зато бунвчан.

І створили ансамбль бандуристів. Керує ним за-« 
служений працівник культури УРСР П. Г. Волошин.

Зараз у колгоспі є й четвертин ансамбль — во
кальний. В його створенні немала заслуга одного з 
комсомольських вожаків Володимира Соломка. До 
того ж, він диригує духовим і естрадним оркестра- 

МИ‘ В. ПРИБУТКОВСЬКИЙ,
керівник народного хору колгоспу імені Ча
паева.

Чотири
ансамблі

ансамблем. Не- 
з концертами перед

ГІМН
ВЕЛИКОМУ
БРАТЕР
СТВУ

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.).

ської РСР у Кремлів
ському Палаці з’їздів.

На головній сцені 
країни 18 вересня попе
ремінно звучали росій
ська і українська мова, 
музика, пісні. Вони сплі
тались у багатобарвний 
вінок побратимства, сер
дечності, душевної щед
рості. Весь концерт про
звучав як гімн великому 
братерству радянських 
народів, вилився у світ
ле, радісне свято талан
тів,

На концерті, який про
йшов з великим успіхом, 
були присутні товариші 
Л. І. Брежнєв, Г. І. Во
ронов, А. П. Кириленко, 
К. Т. Мазуров, М. В. 
Підгорпий, Д. С. Полян- 
ський, П. ІО. Шелест, 
В. В. Гришин, П. Н. Де- 
мічер, Д. Ф. Устинов, 
б. В. Щербицький, І. В. 
Капітонов, Ф. Д. Кула
ков, Б. М. Пономарьов, 
М. С. Соломенцсв. Ра- 
Зом з ними в театрі були 
секретарі ЦК КП Украї
ни В. І. Дрозденко, О. ГІ. 
Ляшко, А. Д. Скаба, за
ступник Голови Ради 
Міністрів УРСР П. Т. 
Тронько, члени урядової 
делегації Української 
РСР.

З нагоди закінчення 
Днів Української РСР у 
Москві, ЦІ\ КГІ України, 
Президія Верховної Ра
ди і Рада Міністрів 
УРСР влаштували в 
Кремлівському Палаці 
з'їздів великий прийом, 
який пройшов у винят
ково теплій і сердечній 
обстановці.

(РАТАУ). ,

НАВЧАЮТЬСЯ 
КУЛЬТАРМІЙЦІ

Відбувся семінар куль
турно-освітніх працівни
ків Вільшанського райо
ну. Семінар працював на 
базі Добрянського сіль
ського клубу та бібліо
теки. Присутні прослу
хали кілька лекцій. На 
секційних заняттях

Вас чекає „ЛІЛЕЯ“

ПРАВОФЛАНГОВІ ПРОФЕСІЇВАЛЕНТИНОПОТРІБЕНВАШ ПОРТРЕТ

МАЛЕНЬКА ВАЛЯ поверталася зі школи з подру- 
гами. Сьогодні вона покаже їм щось незвичайне.

Ще б пак! Про її батька, коваля механічного цеху 
олійжиркомбінату Миколу Васильовича Прокопенка, 
написали в газеті. Дівчатка стали господарями квар
тири Прокопенків.

— Ось почитайте, — задоволено каже Валя.
— «До 40-річчя Жовтня, — повільно почала одна 

з подруг. — Кіровоградський олійжиркомбінат — 
підприємство передової техніки...

— Ти ось почитай, що написано під 'фотографією... 
«— Коваль Прокопенко завжди виготовляє продук

цію відмінної якості. Працює в рахунок 1959 року».
Це було в 1957 

році.
«Таких людей на 

комбінаті бага
то, — читала Ва
ля. — На ньому 
вони повні госпо
дарі, ентузіасти 
боротьби за під
вищення добробу
ту нашого радян
ського народу».

Ентузіасти... Дівчатка не розуміли цих слів. Але ж 
це сказано про батька їх подруги — значить, все 
вірно. Дядя Коля завжди був для них авторитетом...

Десять років промайнуло з того часу. За цей час 
олійжиркомбінат потроїв випуск продукції. Зміни
лось виробництво. Та не змінився ветеран, ударник 
комуністичної праці, комуніст Микола Васильович 
Прокопенко. Слідом за батьком на підприємство 
прийшов і старший син — Борис, працює елек
триком.

Зараз він — депутат міської Ради депутатів тру
дящих, студент-заочник інституту сільськогосподар
ського машинобудування.

Валя Прокопенко, та маленька Валя, яка десять 
років тому вчилася в другому класі, два роки тому 
закінчила середню школу і теж прийшла на комбі
нат. Працювала фільтрувальницею, приймальницею 
олії. Робітникам сподобалась працьовита і завзята 
дівчина. І в юзілейному році їй доручили очолити 
комсомольську бригаду...

Найстарший в бригаді — помічник пресувальника 
Віктор Молчанов, йому — 26 років.

Молоді робітники бригади, але їхні показники 
яскраво свідчать про їх зрілість: 115—120 процен
тів — це щомісячне виконання виробничих норм кож
ним членом бригади. За вісім місяців — жодного по
рушення трудової дисципліни, жодного випадку трав
матизму. Комсомольці активно включились в бороть
бу за економію матеріалів та інструменту.

Хлопці і дівчата прагнуть здобути почесне звання 
бригади імені 50-річчя Великого Жовтня.

Ось такі вони, юні бригадники, яких очолює 19- 
річна комсомолка Валя Прокопенко.

Є. ПАНОВ, 
працівник облрадіо.

культармійці докладно 
ознайомилися, як офор
мити клуб, територію се
ла тощо.

Місцеві аматори сце
ни — комсомольці і мо
лодь Добрянки — про
демонстрували гостям 
усний журнал «50 геро
їчних років».

Закінчився усний жур
нал великим концертом 
художньої самодіяль
ності районного Буднику 
культури та Добрянсько
го сільського клубу.

І. котовськии,

Будинок піонерів став
МАЛЮКИ нетерпляче вовтузилися на 

своїх місцях. Старшокласників та
кож охопило нетерпіння, та вони солід
но заспокоювали жовтенят: почекайте, 
мовляв, зараз почнеться.

А коли в залі погасло світло і затрі
щав шкільний кіноапарат, всі затихли.

«Та це ж наш Володька!» — раптом 
не витримав один з малюків.

А на екрані разом з восьмикласниками Нов- 
городківської середньої інколи Володимиром 
Базівом його однокласники Ірина Кравцова, 
Надя Кіяшко, Люба Чередниченко, її брат 
Слава та інші вихором носяться в танці, гра
ціозно пропливають у бальному «Увиванню».

Потім перед юними глядачами пропливають 
знайомі будівлі кінотеатру, школи, централь
ний проспект, вся панорама їх селища.

Фільм, зроблений дев’ятикласниками 
Валентином Щербиною, Володимиром 
Кравченко і їх товаришами під керів
ництвом працівника районної' газети 
М. О. Вариводи, який вони на честь 
ювілею Жовтня назвали «Новгородка- 
50», приніс школярам велике задоволен
ня. У- дітей по-новому пробудився інте
рес до свого селища, до роботи в гурт
ках.

Цей невеликий кіномонтаж, звичайно, 
не міг показати роботу всіх гуртків. Юні 
глядачі могли б побачити, як з підві
коння стрибає верткий Колобок, якого 
грає в ляльковому театрі другокласниця 
Таня Бронза, а Лисиця — третьокласни
ця Тамара Стась — намагається його 
з’їсти.

Школярі замилувались виступом юних 
квіткарів. В граціозній і ніжній троянді, 
в стрункій гвоздиці, в пломеніючому ма
кові, в колючій шипшині вони б пізнали 
своїх однокласниць з Новгородкі.вської 
середньої школи Тато Прижигаліпську, 
Віру Здір, Надю Перепічай, Наташу 
Кульчицьку.

Але кінокадри ще не встигли розповіс
ти про те, що наші гуртківці — ракето- 
моделісти па 5-х обласних змаганнях 
вибороли третє місце, а юні танцюристи 
нагороджені Грамотою райкому комсо
молу за перше місце в кущовому зма
ганні шкільних аматорів.

Цього року колектив Будинку піоне
рів планує розпочати роботу не менш як 
у 12 гуртках. На школярів’чекають гур-

центром виховної роботи
ток художнього читання «Лілея» і ляль- ■ 
новий «Буратіно», танцювальний гур
ток «Веснянка» і радіогурток «Сигнал», 
гурток юних корабелів «Чайка», ракет
ний «Байконур» та інші.

Зараз ми почали комплектацію гурт
ків. Приходимо в школи, радимось з 
учителями, з класними керівниками, що
до запитів і інтересів школярів. Буди
нок не був і не може бути самостійною 
організацією, як це вважає дехто. Ми не 
уявляємо своєї роботи без зв’язку з ро
ботою шкільних педагогічних колекти
вів.

Буває, що і зараз ще деякі вчителі на
рікають на поведінку двох восьмиклас
ників. Тим часом у гуртку — це одні з 
кращих хлопців. Виникає думка: а мо
же, ще педагоги не знайшли справжньої 
стежини до їх сердець, не зацікавили 
їх. Ми вивчаємо запити школярів у 
гуртках, вчителі — на уроках. Так і до
помагаємо одне одному пізнавати дітей 
і знаходити засоби педагогічного впли
ву на них. Але якби ми займалися лише 
роботою гуртків, то вважали б. що Бу
динок піонерів не виконує своєї основ
ної функції — бути методичним центром 
по організації піонерської роботи.

Наш педагогічний колектив намагається 
зконцентрувати весь союзний (журнали, 
книги, газетні статті), обласний і район
ний досвід в стінах Будинку піонерів. 
Для цього ми з року в рік поповнюємо 
новинками наш каталог з питань піонер
ської роботи. Будь-яка піонервожата в 
удь-якии час може одержати у нас кон

сультацію з того чи з іншого питання.
Та не лише вчимо вожатих, а й самі 

вчимося у них. Бо розуміємо, що лише 
такому творчому доповненні одне од

ного виникне справжнє взаєморозумін- 
^^згачення, справжній твор

иш контакт, який допомагає нам робн- 
™ ™°ю неспокійнУ. нелегку, але захоп- 

у справу, справу' виховання.

Е. ГОПАК, 
Хнер"вИКИ райо"но^' КБуДнму

кзпіпн3^ч- Д8ОХСОТ бібліотекарів з їхалнся до Кіпопб- града „а обласний зл ? п€ 
реможців Всесоюзного ОГ?Й- 
чсіюго%" 9ібліотек. прнсвй- 
ни обм?0'р,ЧЧ,<\ Жовтня. Во- 
ботн пп\?йПСЯ ДОСВІДОМ рб- 
ДО всіхР бі«ЯЛ" звернення

по)-3 кпНІИіК^ (зліва напра
на кХаиЦ бібліотекарі Лє- 
1їеоні^₽СУлА ЛіаРІЯ Грнгір, 
Петрова Л?.огнльна- Авфісз 
петрова Галина Сенченко. 
Галина Дробен та Ліда Лин-

Фото В. КОВПАКА.



до 100-РІЧЧЯ ВИДАННЯ ПЕРШОГО ТОМУ «КАПІТАЛУ» К. МАРКСА

8 стор.

ТА ЧИ ОЗНАЧАЄ все сказане вище,
* що марксисти можуть спочивати на 

лаврах і лише вишукувати цитати, нама
гаючись звести до них всю різноманіт
ність дійсності, що розвивається?

Розмовляючи незадовго до смерті з 
одним російським соціалістом, Енгельс, 
що вже мав досвід боротьби з догма
тизмом у молодих робітничих партіях, 
говорив, що треба не підбирати цитати 
з Маркса, а мислити так, як мислив би 
Маркс у відповідній ситуації. Тільки в 
цьому розумінні слово марксист має 
право на існування.

В тому і сила марксизму, що він до
зволяє науково освоювати новий істо
ричний досвід. Геніально узагальнивши 
нові явища в капіталістичній економіці і 
політиці, Ленін відкрив імперіалізм, як 
вищу монополістичну стадію розвитку 
капіталізму, на базі вивчення її суті І 
особливостей узагальнив теорію соціа
лістичної революції, дав російському 
пролетаріатові наукове розуміння зав
дань її боротьби в новій історичній об
становці.

Аналіз капіталістичного виробництва 
тісно пов’язаний у Маркса з його вчен
ням про комуністичне суспільство. Ад
же саме комунізм спроможний ліквіду
вати найглибший конфлікт між потреба
ми розвитку суспільства і тими спотво
реними формами, в які намагається 
втиснути цей розвиток капіталізм. Спи
раючись на Марксів підхід до проблем 
соціалістичного перетворення суспіль
ства, Ленін розробив важливі теоретич
ні і практичні проблеми будівництва 
соціалізму і комунізму. І сьогодні, про- 

—«надаючи людству шлях уперед в бу
дівництві нового суспільства, стільки 
цінного черпаємо ми у Маркса для ро
зуміння форм і методів соціалістично
го господарювання!
А ВТОР «КАПІТАЛУ» вірно побачив у 

пролетаріаті могильника капіталіз
му, науково обгрунтував всесвітньо-істо
ричну роль пролетаріату, як керівної си
ли в справі революційного перетворен
ня суспільства. І це його положення 
блискуче витримало перевірку часом. В 
наші дні саме робітничий клас — чи очо
лює він владу в соціалістичних країнах, 
чи бореться з експлуатацією в країнах 
капіталізму, залишається авангардною 
силою суспільного прогресу. Саме то/^г 
критики марксизму прагнуть всіляко 
зменшити революційність робітничого 
класу. Вони запевняють, що, оскільки 
його суспільне становище поліпшилося, 
заробітна плата підвищилась і т. д., він

(Закінчення. Початок з № 111)

перестав бути пролетаріатом в колиш
ньому значенні цього слова, і інтегрує
ться в капіталістичне суспільство, від
мовляючись від боротьби і добиваю
чись лише конкретних безпосередніх 
поступок. Насправді жодна «поступка» 
капіталізму не була «дарована» робіт
никам, навпаки, вона виривається ними 
в ході класової боротьби і без цієї бо
ротьби не може бути збережена. Бо 
капіталісти постійно намагаються пере
класти на плечі робітників матеріальні і 
соціальні витрати автоматизації, міліта
ризації економіки, колоніальних аван
тюр і т. ін.

Боротьбу робітничого класу очолю
ють комуністичні партії. Далекі від дог
матичних заперечень тих специфічних 
умов, які створюються для боротьби 
трудящих деякими новими явищами 
економічного і політичного життя (так 
звана європейська інтеграція, введення 
автоматизації та інші прояви технічної 
революції, спроба капіталістичного про
грамування і т. ін.) комуністичні і робіт
ничі партії прагнуть найкращим спосо
бом використати ці об’єктивні процеси в 
інтересах розвитку робітничого руху.

Теорія марксизму вже протягом сто
ліття служить знаменом всіх справді 
революційних сил, всіх щирих прибічни
ків демократії і прогресу. Вона дає від
повідь на найнасущніші питання, дозво
ляє передбачити основні напрямки со
ціально-економічного і політичного роз
витку суспільства. Цю свою роль марк
сизм спроможний виконати тільки то
му, що він, розвиваючись постійно, від
биває найбільш корінні тенденції об’єк
тивної дійсності. «Все світорозуміння 
Маркса, — писав Енгельс незадовго до 
своєї смерті, — це не доктрина, а ме
тод. Воно дає не готові догми, а від
правні пункти для дальшого досліджен
ня і метод для цього дослідження».

Творчо розвивають марксизм-лені- 
нізм в сучасних умовах Комуністична 
партія Радянського Союзу та інші брат
ні партії. Справжні марксисти-ленінці, 
революціонери не фрази, а справи 
розвивають цю теорію, досліджуючи 
живе життя. Вони йдуть слідами велико
го Леніна, який підняв марксизм на но
ву ступінь, геніально збагатив його уза
гальненням нових історичних процесів, 
нового революційного досвіду.

В творчому розвитку марксизму-ле- 
нінізму — запорука його сили і життє
вості, запорука повного торжества його 
великих ідей.

В. ВИГОДСЬКИЙ, 
старший науковий співробітник 
ІМЛ при ЦК КПРС, кандидат 
економічних наук.

ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА
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У НИХ УЖЕ 
ЖОВТЕНЬ

Я на графітному ком
бінаті. Дізнаюсь, що 
колектив підприємства 
вже працює в рахунок 
жовтня. З початку року 
тут вироблено понад зав
дання близько трьох ти
сяч тонн графіту. Ниніш
нього року виробництво 
тонни продукції сталд 
на 2 карбованці дешев
шим. Від чого заощад
жено 40 тисяч карбован
ців. А всього підприєм
ство має прибутку понад

1 мільйон 200 тисяч кар
бованців.

Начальник планового 
відділу П. І. Осипов роз
повідає, що ці гроші 
йдуть на придбання но
вого устаткування, від
пускаються вони і для 
різних наукових експе
риментів, для поліпшен
ня побуту трудящих та 
підвищення їх заробітної 
плати.

Молоді умільці разом 
зі старшими товаришами 
продовжують удоскона
лювати наявне обладнан
ня і тепер. Це не без їх 
Допомоги розробле но
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Ви чуєте, як липи шелестять?
Про що їх сум — пояснення

не треба...
Зелений шум здашіло чорне небо, 
Гойдає світ крайнебо до нестями. 
І моторошно, холодно мені, 
І віра суті переходить в сой. 
Але ж пливе у вічності човні 
Мій сизий голуб до нових осонь. 
Пливе крізь листу

золотого пад, 
Крізь прапори, оркестри, 

велелюддя.
У сивій скроні сивий вітер студить, 
Шугає вітер в охололи» сад.
Мій сизий голуб... І зажури стяг. 
Ви чуєте, як липи шелестять? 
їх віщий сум, як танець на мечі, 
Як горлиці сльоза, омита горем. 
Поети мруть, як хліба сівачі, 
Та воскресають у червонім зорі.

Валерій ЮР’ЄВ. 
м. Кіровоград.

Похорон Павла Григоровича ТИЧИНИ
18 вересня трудящі 

столиці України провод
жали в останню путь ви
датного радянського по
ета,. громадського діяча, 
академіка АН УРСР, лау
реата Державної і Шез- 
ченківської премій, чле
на ЦК КП України, депу
тата Верховної Ради 
УРСР, Героя Соціаліс
тичної Праці Павла Гри
горовича Тичину.

На похорон П. Г. Ти
чини прибула делегація 
Спілки письмен н и к і в 
СРСР на чолі з секрета
рем її правління Сергі
єм Сартаковим.

В залі приспущено 
прапори з чорними 
стрічками, всюди — жи
ві квіти. Звучать скор
ботні мелодії. В центрі 
залу, обрамлений чор
ним крепом, — портрет 
Павла Григоровича. На 
червоних оксамитових 
подушечках — п’ять ор
денів Леніна, два орде
ни Трудового Червоного 
Прапора, а також знаки 
лауреата Державної та 
Шевченківської премій. 
Тут же золота Зірка 
Героя Соціалістичної 
Праці.

Повз труну з тілом по
кійного проходять робіт
ники і службовці київ
ських підприємств, учені, 
письменники, діячі куль
тури, вчителі, лікарі, пра-

цівники партійних, радян
ських, профспілкових і 
комсомольських органі
зацій, студенти, школя
рі, воїни Радянської Ар
мії.

О 14 годині доступ до 
тіла покійного припиняє
ться. Біля труни зали
шаються рідні, близькі і 
друзі Павла Григорови
ча, члени урядової комі
сії по організації похо
рону.

Під звуки траурної ме
лодії труну з тілом П. Г. 
Тичини виносять Із залу 
і встановлюють на ка
тафалк.

Траурна процесія ру
хається до Байкового 
кладовища. Тут біля сві- 
жовикопаної могили, від
бувся траурний мітинг.

На трибуну піднімаю
ться товариші І. К. Лутак, 
М. О. Соболь, О. А. Ти
таренко, члени урядової 
комісії по організації по
хорону М. П. Бажан, 
І. К. Білодід, К. П. Бойко, 
В. О. Бойченко, П. А. За- 
гребельний, В. І. Пітов, 
голова виконкому Київ
ської міськради М. Й. 
Бурка, члени делегацій, 
що прибули на похорон, 
та інші.

За дорученням Цен
трального Комітету Ко
муністичної партії Украї
ни, Президії Верховної 
Ради УРСР і уряду рес-

публіки траурний мітинг 
відкриває голова урядо
вої комісії по організації 
похорону, член Політбю- 
ро ЦК КП України, пер
ший заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР 
М. О. Соболь.

Про величезні заслуги 
в розвитку радянської 
культури, про створені 
поетом-новатором ху
дожні твори соціалістич
ного реалізму, говорили 
перший секретар прав
ління Спілки письменни
ків України О. Т. Гончар, 
президент Академії наук 
УРСР академік Б. Є. Па- 
тон, робітник київського 
заводу «Арсенал» Л. Я. 
Титаренко, поет-академік 
М. П. Бажан, голова кол
госпу с. Піски на Черні
гівщині В. С. Цирюлік, 
секретар правління Спіл
ки письменників СРСР 
С. В. Сартаков, студент
ка Київського педагогіч
ного інституту Надія Те- 
рещенко.

Мітинг закінчується. 
Під звуки траурної мело
дії труну з тілом П. Г. 
Тичини опускають в мо
гилу. Звучать залпи вій
ськового салюту. Уро
чисто звучать гімни 
СРСР і УРСР. На могилі 
виростає гора з вінків і 
живих квітів. Карбуючи 
крок, повз могилу про
ходять воїни.

нову технологію збагачу
вання графітової руди. 
В цеху готової продук
ції пущено в дію два ва
гові автомати. Віднині 
тут нема ручної праці. 
Дев’ять чоловік переве
дено на іншу дільницю.

Тільки в ювілейному 
році на комбінаті запро
ваджено у виробництво 
понад 60 пропозицій мо
лодих раціоналізаторів. 
Найбільше подав їх ком
сомолець Микола Огоро
дов. Це він разом з то
варишами сконструював 
роторний млин для пе
рероблення сухого гра-

Над Заваллям - вечір. А в Палаці культури графітннкам дарують втіху 
танцюристи...

фіту. Раніше ця опера
ція виконувалась на ім
портній машині. Існую
чий агрегат не задовіль- 
няв графітників, а новий 
був вдвічі продуктивні
шим. І електроенергії 
на ньому витрачалося 
втричі менше. Тому за
океанську техніку дове
лось зупинити і здати 
на склад.

По 5—8 пропозицій 
подали також Борис Са- 
ковський, Броніслав За- 
рицький,’ Степан Кова
ленко та Олександр 
Калюжний.

Недавно вони домог
лися справжнього від
криття...

ПЕРШИМ 
В КРАЇНІ
Радянські вчені давно 

навчилися одержувати 
беззольний графіт з ка
м’яного вугілля. Але він 
дуже дорогий. Виготов
ляти ж його треба. Бо 
без нього не матимеш 
штучних алмазів, не за
пустиш у космос супут
ник. Завалівські спеці
алісти вирішили спробу
вати одержати цю про-

Колн працює зміна Василя ІВАНОВА, добування гра
фітної руди триває без перебоїв^° в ЗЕМН0РІЯ<

дукцію в себе, із звичай
ного графіту.

Багато на це витраче
но часу, енергії. Та не
дарма. Пошуки закінчи
лись успіхом. Одержали 
потрібний графіт. Інже
нер Георгій Єрохно взяв 
у руки нову марку. Гра
фіт м’який, як шовк. 
Кілька разів перевіряв 
порошок — помилки не 
було. Чистота — 99,9
процента.

Цс перший експери
мент в країні. Новинкою 
радянських спеціалістів 
зацікавились в Англії. В 
кінці минулого місяця

завалівці вислали їм но
вий графіт.

Недавно молоді інже
нери Володимир Хавін і 
Віра Чередниченко за
кінчили ще один цікавий 
дослід. Вони довели, що 
для збагачування гра
фітової руди не обов’яз
ково використовувати 
соснову перегінну олію, 
тонна якої коштує 740 
карбованців. А можна 
обходитись відходами хі
мічної промисловості, 
які в шість разів дешев
ші.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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Недавно автомобільна 
траса Москва — Сімфе
рополь в районі Меліто
поля була свідком ціка
вих змагань. Спортсмени 
республіканської ради то
вариства «Спартак» вибо
рювали тут першість з 
шосейних гонок в пам’ять 
видатного велосипедиста, 
киянина Володимира Яло
вого, який загинув у роки 
Великої Вітчизняної війни.

Великого успіху на зма-

ганнях добилися наші 
земляки. 19-річний май
стер спорту, тренер дитя
чої спортивної школи 
облради «Спартак» Сергій 
Симоненко не знав собі 
рівних на 25-кілометровій 
дистанції. Він фінішував 
першим з часом 35 хви
лин 55 секунд.

У групових гонках на 50 
кілометрів наші земляки 
пройшли дистанцію швид
ше всіх, показавши най-

кращий час змагань — 
1 год. 5 хв. ЗО сен.

Студент факультету 
фізвиховання педінститу
ту Віктор Онда виконав 
норму майстра спорту, а 
його товариш по команді 
токар агрегатного заводу 
Владислав Іванов — кан
дидата в майстри. Сергій 
Симоненко увійшов до 
складу молодіжної збір
ної спартаківців.

МИ ЗНОВУ З ТОБОЮ, 
СРІБНА ДІВЧИНО»!

Так, всього тільки 
близько 3-х годин три
вала розлука «срібної 
дівчини» з радянськи
ми легкоатлетами. Ку
бок Європи, як і в пер- « 
шиб раз, завоювала жі
ноча збірна СРСР. На
змаганнях, які закінчилися пізно ввечері 15 
вересня на київському Центральному стадіоні, 
наші спортсменки перемогли в упертій бо
ротьбі конкуренток, набравши п одинадцяти 
ондах програми 51 очко. Друге місіте, як і 
два роки тому, зайняли дівчата з НДР — 43 
очка. Третіми були легкоатлетки ФРН, чет
вертими — представниці Польщі, п’ятими — 
Великобританії, шостими — Угорщини.

Нелегкою була боротьба. Перші старти при
мусили похвилюватися уболівальників нашої 
збірної. Дистанцію 80 метрів з бар’єрами ра
ніше за всіх закінчила спортсменка з НДР, 
Олімпійська чемпіонка Карій Бальцер — 10,8 
секунди. Результат нашої Людмили Іевлевої 
скромний — 11,0 секунди (четверте місце). Чу
дова легкоатлетка з Варшави ірсна Кіршен- 
штейн, не докладаючи великих зусиль, вигра
ла забіг на сто метрів, показавши результат 
11,2 секунди. В цьому виді програми змагань 
наша збірна задовольнилася також четвертим 
місцем.

Тільки десять днів тому тут же, на Цент
ральному стадіоні, кияни були свідками но
вого всесоюзного рекорду, що ного встанови
ла в бігу на 800 метрів студентка Тартуської 
сільськогосподарської академії Лайне Врік. І 
на цей раз Ерік була вірна своєму девізові 
«перемагати»! В упертій боротьбі вона випе
редила на фінішній прямій польку Дануту 
Собєську і принесла команді максимальну 
кількість очок — 6.

славлену суперницю. Однак найвища нагоро
да дісталась не їй. У п’ятій спробі Інгрід 
Беккер з команди ФРН доспгла відмітки 6,03 
метра. Талншева з результатом 6,49 метра зай
няла друге місце. Ну а Рейд з результатом 
6,26 метра задовольнилася третім місцем.

Переконливо виграла поєдинки в стрибках у 
висоту Антоніна Окорокова — 179 сантиметрів. 
На друге місце вийшла юна стрибунка з НДР 
Ріта Шмідт — 173 сантиметри.

У секторі штовханів ядра основна «розмо
ва» мала статися між нашою Надією Чижо
вою і спортсменкою з НДР Маргітою Гум
мель. Чотирикілограмовин снаряд, що спус
тився па відмітці 18,24 метра, приніс нашій 
атлетці заслужену перемогу.

Радянська дпекоболка Людмила Муравно- 
ва мало не стала автором сенсації Кубка. її 
кидок на 56,70 метра приголомшив суперниць, 
і тільки Каріп Ільген з НДР зуміла добитись 
ьраіцого результату — 58,26 метра.

В киданні списа найвищої нагороди удостоє
на полька Данісла Яворська, яка показала 
результат 56,88 метра. Ветеран нашої команди 
Олена Горчанова показала досить скромний 
результат — 52.78 метра, зайнявши четверте 
місце.

Велика заслуга в перемозі вашої команди 
належить тренерам. Очевидно, вони врахува
ли досвід гірких невдач останніх років І зро
били висновки. (РАТАУ).

К II I IS
Ч ЕКАЄ

Перший номер нашої збірної 
в бігу на 400 метрів Людмила 
Самотьосова з Брянська, на 
жаль, опинилась лише третьою 
в забігу на цю дистанцію. А пе
ремогла тут спортсменка з Ве
ликобританії Ліліан Боад — 
53,7 секунди. Майже зовсім са
мітною фінішувала на двохсот- 
метровці ірена Кіршепштсйн, 
23 секунди рівно — такий її ре
зультат. Так швидко на київ
ському Центральному стадіоні 
не бігала ще жодна спортсмен
ка.

В естафетному бігу 4 у 100 мет
рів паличку по гарьовому колу 
швидше за всіх проніс радян
ський квартет — Лілія Ткачен
ко, Галина Бухаріна, Віра Поп
кова; Людмила Самотьосова.

З великим інтересом чекали 
глядачі поєдинку москвички Те
тяни Талишсиої з олімпій

Незабаром столиця України етапе місцем зустрічей 
комсомольців і молоді республіки, які приїдуть па 
свій фестиваль. В його програму входить і республі
канський зліт переможців походу по місцях рево
люційної, бойової і трудової слави радянського на
роду. Від вашої області в ньому візьмуть участь 
тридцять молодих виробничників і студентів, ветера
ни революції, спортсмени. Молоді кіровоградці бу
дуть змагатись з туристського багатоборства па 
краще подолання рову по навісній переправі, з бігу 
в протигазі, метанні гранат, в спритності по облад
нанню і знятті намету, з бігу на тисячу метрів. Де
легація візьме участь в чотирьох конкурсах: на кра
щу роботу по висвітленню походу в молодіжній пре
сі, на кращий пам’ятник, обеліск загиблим воїнам, 
які споруджено під час його проведення, на кращу 
роботу по створенню музеїв і музейних кімнат та 
зібрання матеріалів походу в альбомах.

Проект пам’ятника партизанам Чорного лісу (автор 
М. Сухомлин) вже одержав премію на Всесоюзному 
зльоті. Тепер він буде представлений і в Києві. Хто 
їде і хто йде, обов’язково зупиняються на узліссі 
села Водявого, Знам’янського району. Тут стоїть 
велика гранітна брила. Руки вдячних нащадків ви

того лісу 1941 — 1943 
років від комсомолу 
Кірово град щип н. 
1967 р.».

В поєдинках із ту
ристського багато
борства візьме участь 
команда з Новгород - 
ківського району, яка 
вийшла переможцем 
на обласних змаган
нях.

Вступлять у бо
ротьбу стрільці і во
лейболісти. . За звап-

вели слова: «Партизанам

ня кращого снайпера- 
змагатимуться студент Кіровоградського будівель
ного технікуму Олександр Корко, слюсар агрегатно
го заводу Юрій Старості», фрезерувальник заводу 
«УкрсілБгосптехніка» Володимир Якубов та інші 
спортсмени. Волейбольна команда ДСТ «Спартак» 
теж вступить в боротьбу із своїми ровесниками. 
Сьогодні в ІІовгородківці відбудеться урочиста зу
стріч учасників мотосстафети ЦК ЛКСМУ «Фести
вальна», одна група якої взяла старт в місті-герої 
Севастополі, а інша — в місті комсомольської слави 
Кривому Розі. Спортсмени везтимуть факели, запа
лені біля пам’ятних місць. Того ж для воші прибу
дуть до Кіровограда, а наступного ранку вирушать 
далі.

Зараз фестивальний Київ чекає учасників. Молоді 
кіровоградці повезуть в столицю запал гарячих сер
дець, юне завзяття і палке слово відданості справі 
батьків.

О. КЛС’ЯНЕНКО. 
завідуючий відділом оборонної і спортивно-ма
сової роботи обкому ЛКСМУ.

І

СМАЧНО!
Фотоетюд М. ПОЖНОВА.

РЕПЛІКА

„КУПИ 
КРАСАВЧИК, 
ГАЛСТУК“ .
.Молоді, здорові, ВОНИ, з’яв

ляються біля центрального 
універмагу перед обідом. 
Уважно, наче розвідники, 
оглядають місцевість, а по
тім витягають свої товарі:. 
Минає хвилина, друга і 
«продавці» сміливо нав’язу
ють принесене перехожим:

— Купи галстук, красав
чик. За троячку віддам.

— Не жалкуй, кучерява, 
п’ять карбованців. Сіточка 
якраз для твоєї зачіски...

1 так — до самото вечора. 
Кілька місяців уже діє в 

центрі Кіровограда «неле
гальна» фірма. З кожним 
днем зростає асортимент її 
товарів, підвищуютьси ціпи. 
Реалізації речей ніхто не 
заважає. Повз них прохо
дять працівники міліції, 
ніякого реагування, 
все так і потрібно.

Мешканці ж міста 
незадоволеві. З іронією по
сміхаються приїжджі люди. 
Якось два юнаки намагали
ся прогнати спекулянтів. Де 
там! Зразу ж, ніби з-під 
землі, з’явились кілька 
смаглявих хлопців-здоров’я- 
нів. Почали погрожувати.

1 «фірма» все ширшає, 
міцнішає. Спершу вона тор
гувала .лише біля централь
ного універмагу, а тепер 
влаштувала свої філії і біля 
швейної фабрики, де Фір- 
менішй магазин, біля авто
станції та залізничного вок
залу. До того ж, її члени 
зедуть себе непристойно. 
Нерідко ображають людей, 
які відмовляються шось ку
пити.

Так хто ж закриє фірму?

Л. ОЛЕКСГЄІ7КО.

ською чемпіонкою і рекорд
сменкою світу в стрибках у 
довжину англійкою Мері Репд. 
1 Таня переконливо пс- 
р є в е р пі и л а свою про-

Кнїв, 4 вересня 1967 року. Нового рекордсмена С.РСР у 
бігу на 5000 метрів Анатолія МАКАРОВА (ліворуч) по
здоровляє Володимир КУЦ. Він дарує йому одну з сво
їх медалей. Фото І. ПЕТРОВА.

ПОГОДА

Вдень 20 вересня по об
ласті та місту- буде мало- 
хмарно. Опадів не передба
чається. Вітер північно-схід
ний, помірний. Температура 
повітря по області 13—18, 
по місту — 15—17 градусів 
гллтд.

JJ

Конку рс-вікторина
ВІДПОВІДІ

НА ЗАВДАННЯ № Ю

1. В Радянському Союзі на
лічується 29 гросмейстерів: 
1О. Авербах. В Антошин, І. Бо- 
леславський. 1 Бондаревський. 
М Ботпиніїпк, Д. Бронштейн, 
€. Васюков. Ю Геллер. А. Гілс- 
ліс, П Кореє. В. Корчной. 
О. Котов. М. Крогіус. Л. Полу- 
гаєяський, В Смнслов. В. Сі- 
м.згіп. О Суетін, Б. Спвсський. 
М Тайманов О. Толуні, М Таль, 
С. Флор. С Фурман, І’ Холмов. 
Л. Штейп. А. Лілі< нталь. Т. Пет
росян. Л. Шашковим, В. Лібер- 
зон.

2. Чемпіоном Ні Спартакіади 
народів СРСР була команда

Російської Федерації. Багато 
читачів вказали на москвичів, 
але командо Москви була дру
гою. Третє місце зайняла коман
да Білорусії.

3. Комбінація з партії Лвер- 
бзх — Котов (1953 р.) розв’я
зується так:

1.. . ФН7.|13 + 1!
Чудова жертва ферзя!
2. КрИ2:1іЗ (Не можна 

2. Кр£г1 із-за ЯІіб)
2.. . Л£6 —

16. Kc2—gr3
17. <I>d2:dG
18. Фй6-Ь8+

Л g5:g-3
Лг3-г6
Jlg7—gB з

виграшем.
Ця партія одержала пер

ший приз за красу.

І ОСЬ —

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

.3. Криз—Є4
4. Кр(г4— £5 

(До перемоги 
хід 4... Кд4)^

5. Л£г2—g?5
6. Кр£5—g?4
7. Кр{т4—£5
8. Кр£5—g4
9. Kpff4-f5

10. Kpf5— £t4
11. Kpg4:g?5
12. Cf2-h4
13. Kpg5—|l5
14. CM—g-5
15. Kp|)5-h4

Kg? 8—£6-1-
Kf6-d7 

веде також

,Л])8—f8+ 
Kd7-f6+

Kf6:d5 +
Kd5-£6 +
K£6—(/8-1-

Ce7:<r5
JI £8—£7

Л|)6—g?6 +
Jlf7—g7
JI(/6:gr5

Kg8—£6

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
Жюрі нонкурсу-вікторинн 

«Молодого комунара» під
вело підсумки цього спор
тивного змагання, до якого 
було включено 10 завдань 
з історії і теорії шахів.

В конкурсі взяло участь 
112 любителІЕ цісї гри. Аб
солютним переможцем ви
знано Миколу Атаманюка з 
міста Гайворона, який на
брав 73 очка з 76 можли
вих. На другому місці — 
Степан Харченко із села 
Чорнолісся Знам’янського 
району (63 очка). Олексій

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орген Кирсвсгредсиегс 

обисмв ЛИСМУ,
м. Кіровоград, аул. Луначерського, 36.

Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45’35, віДАіл»в —’ 45’36.

—------------ лМальчук із Піщаного Броду 
набрав 56 очок.

По 55 очок мають Віктор 
Полозюк з м. Кіровограде 
та Леонід Кушніров з села 
Головків ки, Олександрій
ського району.

Всі ці товариші нагород
жуються грамотами та Цін
ними подарунками.

Жюрі конкурсу підвело 
також підсумки серед ша
хових гуртків Палаців піоне
рів та шкіл. Тут перше міс
це присвоено шаховому 
гуртку Палацу піонерів 
м. Кремгеса (керівний Я. Ка- 
рант).

В результаті проведеного 
конкурсу 60 учасників вико
нали спортивний розряд. З 
них 26 — третій і 34 — чет- 
твертий. За поданням ре
дакції «Молодого комуна
ра» та жюрі конкурсу-вік- 
торкни обласна федерація 
шахів присвоїла цим това
ришам спортивні розряди, 
про що їх буде повідомле
но письмово.

Товариші О. Іщенко з 
м. Новоукраїнки, Т. Саснно 
з м. Долинської, М. Євдо- 
иимов та В. Марченко з Кі
ровограда нагороджені По
чесними грамотами.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 20 вересня. Перша 

програма. 11.00 — Телефільм «В 
рюкзаку неділя» та художній 
фільм «Кінець і початок». (Кі
ровоград). 16.55 — Для юнацтва. 
«До побачення, журавлі!». (К). 
17.30 — «Білі і нахабні зайці». 
Мультфільм. (К). 17.40 — До
днів Російської Федерації у 
Москві. (К). 19.00 — 11а Кубок 
володарів кубків з футбола. 
«Торпедо» (Москва) — «Мотор» 
(Цвіккау). В перерві’ — телеві
зійні новішії.’ (М). 20.50 — «Тра
диції і сучасність». Телевізій
ний переклик Москво і Варша
ви. (К). 21.30 — Дві Російської 

.Федерації у Москві. (І\). 21.55 — 
Кубок європейських чемпіонів з 
футбола «Сслтік» (Глазго) — 
«Динамо» (Київ). Передача з 
Шотландії.

Друга програма. 11105 — Літо
пис піввіку. «Рік 1936-й». Теле
фільм. (М). 12.10 — Художній
фільм «Люди не все знають». 
(Дніпропетровськ).

ЧЕТВЕР, 21 вересни. Перша 
програма. 16.30 — Для дітей.

1 Кіножурнал та телевізійний 
фільм «Мій добрий тато». (Кі
ровоград) 18.00 — Телевісті. (К). 
І8.ІС — Літопис піввіку. «Рік 
1937-й». Телефільм. (М). 19.00- 
Дні Російської Федерації у 
Москві Концерт. Передача а 
Кремлівського Палацу з'їздів. 
В перерві — телевізійні повніш. 
(М). 22.00 — -Сніг сьогодні». 
(М). 22.30 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «.Талант, зігрітий 
любов’ю до людей». (Одеса).

Друга програма. 17.00 — «Це 
твої люди, земле». (Дніпропет
ровськ). 17.30 — «Дітям про зві
рят». (Ленінград).

ф ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 20 вересня. 11.05 — 
Літопис піввіку. «Рік- 1936-й». 
Телевізійний фільм. (М). 12.10 
~ Художній фільм «Люди не 
все знають». 17.00 — Для школя
рів. «Дорогами наших батьків». 
17.40 — До днів' Російської Фе
дерації у Москві. 19.00 — Кубо« 
володарів кубків з футбола. 
«Торпедо» (Москва) — «Мотор» 
(Цвіккау). 20.50 — Вечір укра
їнського гумору. 21.30 — Дні 
Російської Федерації у /Лоскві. 
21.55 — Кубок європейських чем
піонів з футбола. «Сслтік» 
(Глазго) — «Динамо» (Київ).

ЧЕТВЕР, 21 вересня. 17.00 — 
«Це твої люди, земле». 17.20 — 
Фільм для дітей. 18.00 — Теле
візійні вісті. (К). 18.10 — Літо
пис піввіку. «Рік 1937-й». Теле
візійний фільм. (М). 19.00 — Дні 
Російської Федерації у Москві. 
22.00 — .«Світ: сьогодні». (М)-
22.30 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Талант, зігрітий лю
бов'ю до людей». (Одеса).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СЕРЕДА, 20. вересня. 11.05 — 

Літопис піввіку «Рік ЩЗб-й». 
Гелевізійішй фільм. (М). 17.00-і 

. Кінопсредача для дітей. 17.40^!« 
До дній Російської Федерації У 
Москві. 19.00 — Кубок волода
рів кубків з футбола. «Торпе
до» (Москва) — «Мотор» (Цвік
кау). 20.50 — Передачі з Одеси.
21.30 — Дні Російської Федера- -• 
ції у Москпі', 21.55 — Кубок єв
ропейських чемпіонів з футбо
ла. «Селтік» (Глазго) — *Д1’’ 
намо» (Київ),

ЧЕТВЕР, 21 вересни. 10.30 
Художній фільм «Тінь монасти
ря*. 17.00 — «Це твої 
земле». (Дніпропетровськ), і? З11 
— Фільм для дітей 18.00 — 7‘-' 
лсвізійпі вісті. (К). 18.10 ті*' 
топос піввіку «РІК 1037-й». >•' 
левізінпіііі фільм (М) 10-0".
Дні Російської Федерації У 
Москпі. 22.00 — «Світ сьогодні» 
(М). 22.30 - До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «Талант, зігріти 
любов’ю до людей» (0де«з)
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