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ДРУЖБА 
НЕ ЗНАЄ 
жввдевлв

Великий зал Жовтневого палацу культури 
заповнений вщерть. Делегати фестивалю, гості 
з братніх республік, посланці соціалістичних 
країн, іноземні студенти, які вчаться у вузах 
міста-героя, молоді кияни прийшли сюди на 
вечір дружби.

19 година ЗО хвилин. Місця в президії займа
ють представники делегацій спілок молоді На
родної Республіки Болгарії, Німецької Демо
кратичної Республіки, Польської Народної 
Республіки, Угорської Народної Республіки, 
Чехословацької Соціалістичної Республіки, 
партійні і комсомольські працівники, передови
ки виробництва, студенти.

З коротким словом до присутніх звертається 
секретар ЦК ЛКСМ України О. С. Капто.

Тепло зустріли юнаки і дівчата виступ учас
ника Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції генерал-лейтенанта запасу В. 10. Ва
сильєва.

Бурильник шахти «Саксагань» міста Кривого 
Рога, Герой Соціалістичної Праці О. С. Висо- 
цький передає привітання гостям фестивалю.

Братерські привіти дружби, щирі побажання 
дальших успіхів в будівництві комунізму пере
дали від Димитровської комуністичної спілки 
молоді Болгарії Гінка Димитрова, Спілки віль
ної німецької молоді Фрідберт Бартель, від 
спілок польської молоді Владимир Сарай, від 
Угорської комуністичної спілки молоді Шаидор

________ 1. ---------- II. - '

РАДЯНСЬКІ 
ПРОПОЗИЦІЇ 
з оон
НЬЮ-ЙОРК. Радянський 

Союз вніс на розгляд XXII 
сесії Генеральної Асамблеї 
ООН питання «Про необхід
ність прискорення розробки 
визначення агресії в світлі 
сучасної міжнародної обста
новки».

Делегація СРСР пропонує 
якнайшвидше розробити чіт
ке загальновизнане визна
чення агресії і спорити для 
цієї мети спеціальний комі
тет, якому пропонується 
представити проект визна
чення агресії XXIII сесії Ге
неральної Асамблеї. Делега
ція СРСР вносить також 
пропозицію включити до по
рядку денного чергової сесії 
Генеральної Асамблеї спе
ціальний пункт «Доповідь 
спеціального комітету в пи
танні про визначення агре
сії».

Радянський Союз вніс на 
розгляд сесії ООН також 
питання «Про укладення 
конвенцій про заборону за
стосування ядерної зброї».

У внесеному делегацією 
СРСР проекті конвенції го
вориться, що кожний її 
учасник бере на себе уро
чисте зобов’язання не за
стосовувати ядерну зброю, 
не погрожувати її застосу
ванням і не спонукати інші 
держави до застосування 
такої зброї. У проекті від
значається, що кожний учас
ник конвенції зобов’язується 
докласти всемірних зусиль 
з метою якнайшвидшого до
сягнення договореності про 
припинення виробництва й 
знищення всіх нагромадже
них запасів ядерної зброї 
відповідно до договору про 
загальне й повне роззброєн
ня під ефективним міжна
родним контролем.

На засіданні сесії 22 ве
ресня виступив міністр за
кордонних справ СРСР А. А. 
Громнко. Він виклав позицію 
Радянського Союзу по най
важливіших проблемах між
народного становища.

(ТАРС).

ЗГАДАЙ, ІВАНЕ
Л ОНЯЧНИЙ ЗАЙЧИК 

вистрибує з-за небо
схилу, бавиться вусами 
старого Івана Непочатова.

— Геть! — старий від
махується від нього, а очі 
не відриває від дороги.

«Гай, гай, — хитає си
вою головою, — проспав, 
синку, схід сонця. Хіба що 
трапилось?»

Та коли на дорозі, що 
веде до майстерні першо
го відділка радгоспу імені 
Карла Маркса, почулося 
знайоме гудіння синово
го мотоцикла, з-під про
куреного вуса мимоволі 
проглянула поемі ш к а. 
Вмить батько погасив її, 
суворо звів брови, запит
ливо глянув на сина. »

— На восьмому полі 
був, — мовив, наче звіту
ючи, Іван Непочатов-мо- 
лодший. — Сьогодні пе
рекинемо туди агрегати.

Пригостив старого «Бі- 
ломором» і знову, здій
маючи куряву, затріщав

Старожили пам’ятають цю вулицю не такою. За остан
ні роки колишня Вокзальна стала проспектом імені В. І. 
Леніна, з новими магазинами, денним освітленням, рес
тораном «Долина», що незабаром стане до ладу.

Фото В. КОВПАКА.

Ковач, від Словацького ЦК Чехословацької 
спілки молоді Маргіта Мітковічева.

На вечорі виступив секретар ЦК ВЛКСМ 
О. І. Камшалов.

У столиці Радянської України навчаються 
посланці 82 країн світу. В залі спалахують пал
кі оплески, коли слово надається представни
кові земляцтва студентів В’єтнаму Тью Хао. 
Він висловив щиру подяку радянському наро
дові, всім народам соціалістичних країн за до
помогу в боротьбі в’єтнамських патріотів про
ти американських агресорів. В залі звучать

здравиці на честь комуністичних і робітничих 
партій, дружби народів, єдності молоді. З ве
личезним піднесенням, стоячи, учасники вечо
ра співають партійний гімн «Інтернаціонал».

Вечір закінчився великим концертом дружби, 
в якому разом з молодими українськими артис
тами і музикантами виступили друзі з-за кор
дону.

До пізнього вечора веселий гомін не стихав 
на вулицях, у парках і скверах міста над си
вим Дніпром.

(РАТАУ).

своїм нерозлучним супут
ником. Справи.
її ОМУСЬ ненька стала 

А мовчазною. Тільки 
зрідка гладила зачублену 
синову голову та пригор
тала, зітхаючи.

Іван цього не помічав. 
Наганявшись, прибігав 
додому і тягнув:

— Ма, хліба-а!
Мати відверталася, зма

хувала хустиною сльозу і 
пригощала вареною кар
топлиною.

Не знав хлопчина, що 
хліб уже весь з’їдено, а 
до куркуля ой як не хо
тілося йти матері. Горда 
була.

Іван Данилович зціплює 
зуби. Цигарка «Біломору» 
тріскається в цупких паль
цях. Відкидає її і тягнеть
ся до кисета.

Не забуде Іван Непоча- 
тов той день, коли зарюм- 
саний прибіг до матері.

...Дуже хотілося їсти. А 
Танька - куркулиха три

мала кусень хліба і зли
зувала мед. Іван зачаро
вано дивився на хліб, а 
попросити боявся: маги 
не велить. І раптом:

— Хочеш?
Хлопчина несміливо про

стягнув руку, а коли на-
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близився, дівча присіло і 
тицьнуло хліб у пилюку. 
Від образи Іван кинувся 
додому, а вслід:

— Злидень!

ДУМКИ Івана Данило
вича знову біля си

на...
...Сиділи. Мовчали. Іван 

Непочатов-молодший був 
серйозний, в новому кос
тюмі, тільки-но з випуск- 

(Закінчення на 3-й стор.). 

шив 
КРОКУЄ 
по 
КИЄВУ

Спеціальний 
кореспондент 
«Молодого комунара» 
В. ПОГРІБНИЙ 
передає з Києва:

6^51 ВЕРЕСНЯ. Фестиваль 
відкриється після

завтра. Але вже сьогод
ні чути урочисту його 
ходу.

... Широке поле при
міського радгоспу «Сов
ки». Сьогодні в обідни} 
пору тут розпочалися 
змагання кращих трак
тористів республіки.

В жюрі конкурсу — 
секретар ЦК ЛКСМУ 
1. І. Скиба, інженер рес
публіканського об’єднай, 
ня «Укрсільгосптехніки» 
І. В. Довгополов, наш 
знаменитий земляк двічі 
Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов...

Олександр Васильович 
дуже хвилюється за Ва
лентину Плужник, трак
тористку з колгоспу іме
ні Фрунзе Кіровоград
ського району. В квіт
частій ковбойці, прозо
рій хустині, вона була 
уособленням бойовитос- 
ті господарів степу. Гіта
лов чекав, що Валя од
разу викличе захоплен
ня в членів жюрі. Але 
при першому ж заході 
погано спрацював меха
нізм, лемеші не заглиб
лювалися в землю. Ан- 
гелінка кинулась лагоди
ти механізми, а потім, 
передумавши, розверну
ла агрегат і почала . 
оранку з нового заходу. 
На виконання завдання 
давалося 36 хвилин. Ва
ля зорала відведену ді
лянку за 21 хвилину. Під
биваються підсумки зма
гання. Переможцем стає 
молодий механізатор з 
(Закінчення на 2-й стор.)

ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА ДОЛИНЧАН
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У столицю Радянської України 
прийшло велике свято “

В дужих руках юнаків і дівчат зо
браження комсомольського значка, 
макети п'яти орденів, якими Вітчизна 
відзначила заслуги Ленінської Спілки 
Молоді, а також орденів Леніна і 
Червоного Прапора — символів рат- 

- ної і трудової доблесті молоді Укра
їни. Яскраве панно присвячується 
знаменній події в житті всього про
гресивного людства — 50-річчю пер
шої в світі держави робітників і се-

комсомол
ДАЄ WW 
ИА ВОЖСТЬ

щасливої 
юності. Вчора, 23 вересня, воно від
чувалося у всьому: в яскравому 
вбранні міста-г'ероя, в дзвінкому смі
ху, задушевних піснях, які звучали 
на київських вулицях і площах. З 
усіх кутків республіки приїхали юна
ки і дівчата на фестиваль, присвяче
ний 50-річчю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Це їх золоти
ми руками видобувається вугілля, 
плавиться метал, вирощується пше
ниця, споруджуються нові міста. Се
ред учасників фестивалю — пере
можці походу по місцях революцій
ної, бойової і трудової слави радян
ського народу.

Разом з вогнем фестивальних фа
келів молоді посланці областей при
несли в столицю України рапорти 
трудових перемог, здобуті в соціаліс
тичному змаганні за гідну зустріч 
півстолітнього ювілею Радянської 
влади.

На свято української молоді при
були гості з братніх республік, міст- 
героїв Москви, Ленінграда, Волго-

УРОЧИСТЕ відкриття
ФЕСТИВАЛЮ
МОЛОДІ УКРАЇНИ, 
ПРИСВЯЧЕНОГО 
50-РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО 
ЖОВТНЯ

града, фортеці-героя Бреста, послан
ці спілок молоді Болгарії, НДР, 

І Польщі, Угорщини, Чехословаччлни.
У другій половині дня 

фестивальний похід. На 
прикрашений Хрещатик 
прапороносці. Осінній 
лише державні прапори СРСР і 

І УРСР, прапор двічі орденоносної 
республіканської комсомольської ор
ганізації, прапори орденоносних 
комсомольських організацій Оде
си, Севастополя, Кривого Рога, 
Жданова. їх несуть кращі з кращих 
— Герої Соціалістичної Праці бу
рильник шахти «Саксагань» рудника 
імені Дзержинського Дніпропетров
ської області О. С. Висоцький, ланко
вий колгоспу «Україна» Вінницької 
області В. І. Попов, тваринник кол
госпу імені Чапаєва Сумської облас
ті П. П. Костюченко, бригадир робіт
ників очисного вибою шахти «Ново- 
павлівська» Луганської області І. В. 
Іванченко, завідуючий фермою кол
госпу імені XXII з’їзду КПРС Пол- 

I тавської області І. О. Костенко, дояр
ка колгоспу «Росія» Ровенської об
ласті М. М. Мазур, бригадир прохід
ників шахти імені Димнтрова Донець
кої області К. А. Севсрппов, доярка 
радгоспу «Карпівці» Житомирської 
області Л. ф. Лихуша, майстер ма
шинного доїння радгоспу «Вольнян- 
ський» Дніпропетровської області 
Б. О. Жплін, бригадир судноскла
дальників Миколаївського заводу 
імені Носенка ГІ. М. Щербаков, 
знатні молоді робітники і колгоспнії- 

у- _________

почався 
святково 
виходять 

вітерець ко- 
СРСР

ляп. На фоні зелені добре виділяєть
ся емблема фестивалю.

На чолі походу йдуть ветерани 
ленінської партії комуністів, комсо
мольці двадцятих років і перших 
п'ятирічок. За ними слідує зведена 
колона, в рядах якої молоді Герої 
Соціалістичної Праці, депутати Вер
ховної Ради СРСР і УРСР, діячі 
науки і культури, видатні спортсмени. 
У святкових колонах члени делегацій 
областей, піонери і школярі, вихован
ці Київського суворовського училища.

Тисячі киян, які зібралися на Хре
щатику та суміжних вулицях, тепло 
вітають парад юності.

Біля пам’ятника засновникові Ко
муністичної партії і творцеві першої 
в світі соціалістичної держави В. І. 
Леніну завмерла почесна варта. її 
несуть молоді комуністи, комсомоль
ці, піонери, воїни Радянської Армії. 
Хор виконує пісню А. Філіпенка «З 
іменем Леніна». Члени і кандида
ти в члени бюро ЦК ЛКСМУ став
лять до підніжжя пам'ятника вели
кому вождю корзину червоних гвоз
дик. Кладуть букети живих квітів 
ветерани партії і комсомолу, пред
ставники делегацій областей, брат
ніх республік і посланці соціалістич
них країн.

Настає хвилина мовчання. АІ ось 
уже ллються звуки партійного гімну 
«Інтернаціонал».

Відновлюється рух багатотисячної 
фестивальної колони. Ідуть учасники 
республіканського зльоту переможців 
походу по місцях революційної, бо
йової і трудової слави радянського 
народу, воїни.

Похід наближається до Централь
ного стадіону, який нагадує собою 
величезний барвистий к и л и м. 
Вщерть заповнені трибуни. Господа
рі свята співають пісні молодості 
батьків.
Тепло зустрінуті присутніми, місця на 

центральній трибуні займають това
риші В. І. Дрозденко, І. К. Лутак, 
О. П. Ляшко, М. О. Соболь, б. А. 
Титаренко, В. В. Щербицький, пред
ставники партійних, радянських і 
громадських організацій, члени і 
кандидати в члени бюро ЦК ЛКСМ 
України, делегації братніх республік, 
міст-героїв і спілок молоді соціаліс
тичних країн, знатні люди міста й 
села.

Звучать позивні свята. Починаєть
ся марш-парад учасників фестивалю. 
Чітким строєм, під оплески присутніх 
проходять колонії повз трибуни і зав
мирають на полі стадіону.
На гаревих доріжках стадіону з’яв

ляються учасники зіркової естафети, 
яка стартувала в містах-героях рес
публіки і пройшла по місцях рево
люційної, бойової і трудової слави. 
Факел фестивалю везе бронетранс
портер у супроводі ескорту мото
циклістів.

Звучать фанфари: «Слухайте всі!» 
До присутніх з короткою промовою 
звертаються голова оргкомітету по 
проведенню фестивалю молоді Укра
їни, перший секретар ЦК ЛКСМУ 
10. II. Єльченко. Він оголошує свято 
молоді відкритим і надає почесне 
право запалити вогонь фестивалю 
кращим вихованцям Ленінського

ЛІК

комсомолу. Під звуки гімнів р™я»сь- 
кого Союзу і Української РСІ під
німаються державні прапори СІ СН 
УРСР. —

За дорученням Центрального Ко
мітету Комуністичної нарти Ькраїни. 
Президії Верховної Ради і Ради 11 
ністрів УРСР учасників фестивалю 
З сонячним святом юності тепло Ві
тав член Політбюро, секретар ПК 
КП України О. П. Ляшко. Він поба
жав всім юнакам і дівчатам респу 
ліки великих успіхів у праці і на
вчанні, особистого щастя, міцної 
дружби, нових звершень у боротьбі 
за справу рідної Комуністичної пар
тії, за перемогу комунізму.

Сердечні слова привіту передає мо
лоді республіки секретар ЦК ВЛКСЛі 
О. І Камшалов.

Приймається клятва на вірність 
справі партії Леніна, справі Велико
го Жовтня. її зачитує кавалер трьох 
ступенів знака «Шахтарська слава» 
«Почесного знака ВЛКСМ», брига
дир шахти імені Ілліча Луганської 
області Ярослав Саламаха.

Над величезною чашею стадіону 
лине тисячоголосе: «Клянемось! Клю
немось! Клянемось!»

На 
гають 
нам ,
а також почесним гостям фестивалю 
букети яскравих осінніх квітів.

На доріжках стадіону з’являються 
машини, прикрашені діаграмами, ма
кетами, транспарантами, панно. Во
ни яскраво розповідають про невтом
ну працю спадкоємців героїчної сла
ви батьків.

вибі-
чле-

Політбюро ЦК КП України,

центральну трибуну 
піонери і вручають
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(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

ввечері в на- 
містечку, де 

переможці

Вінниччини Іван Онер- 
чук. Наша Валя одержує 
приз газети «Комсо
мольское знамя». За 
кмітливість, за винахід
ливість.

Сьогодні 
метозому 
поселилися
республіканського похо
ду по місцях револю
ційної, бойової і трудо
вої слави радянського 
народу, відбу деться 
урочисте відкриття зльо
ту. А перед цим наші 
хлопці на лісовій галяви
ні вже змагалися з 
кримчанами на волей
больному майданчику. 
Дві партії — переконли
вий виграш.

О 9 годині вечора 
розпочалося свято пе
реможців походу. Сиг-

лю зустріла гостей ро, 1 
бітниця фабрики, ровес
ниця Жовтня орденоно
сець Ольга Андріївна 
Цветкова. В залі фабрич
ного клубу, де відбувся 
мітинг, чулися гарячі 
слова сердечної дружби.

В актовому залі Інсти
туту харчової промисло
вості раз по раз сканду
ють слова: «Дружба!» 
«Братерство!» «Партії 
слава!». Це — учасники 
зустрічі — українські та 
узбецькі юнаки та дівча
та зібралися на свій ве
чір. Гостями студентів 
закладу були делегації 
Кіровоградщмни та Чер
кащини, а також наші 
узбецькі друзі молодий 
поет Раїм Рархаді, гірни
чий майстер Хаджімат 
Холматов, солістка бале
ту театру 
Юлдуш І 
ломант 
Гашкулат Ашрабходша- 
єв, секретар ЦК комсо
молу Узбекистану Рус- 
гим Алієв, перша піо- 
нерка Узбекистану Саді- 
кова.

Імені Мукімі
Іхматова, дип- 

консерваторії

Почннається театралізована вис
тава «Продовження подвигу». Луна
ють урочисті акорди увертюри К. 
Данькевича «1917-й рік». На зелено
му полі стадіону з'являються юнаки 
і дівчата, одягнені у форму солдатів 
і матросів, революційних робітників 
і селян. Виконується масова сцена 
«Взяття Зимового». Шум «бою» пе
рекриває мелодія «Варшав'янки».

На секунду завмирають трибуни. В 
тиші, що наступила, всі слухають го
лос рідного Ілліча на II з’їзді Рад.

Змінюючи одна одну, перед гляда
чами виникають картини, які розпо
відають про незабутні події громадян
ської війни, трудові звершення ра
дянського народу і його героїчної 
молоді в роки перших п’ятирічок, про 
історичну перемогу над темними си
лами фашизму в роки Великої Віт
чизняної війни, про натхненну бо
ротьбу трудящих Країни Рад за 
створення матеріально-технічної ба
зи комунізму.

Над стадіоном лунають здравиці 
на честь Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, Ленінського 
комсомолу, радянського народу. 
Учасники свята стоячи співають пар
тійний гімн «Інтернаціонал». У ве
чірнє небо злітають вогні святкового 
фейєр верну.

У цій захоплюючій виставі взяли 
участь артисти професіональних 
лектнвів м. Києва, б____ ____~ Л1111 ч
ансамблів пісні й танцю, самодіяль
них колективів, 
спортсмени, воїни Київського гарні
зону. 1

Урочисте відкриття фестивалю ви
лилось у яскраву демонстрацію лю
бові української молоді до Радянсь
кої Вітчизни, її відданості Комуніс
тичній парти, справі боротьби за тор
жество комунізму в нашій країні.

ко-
багато народних

студентів вузів,

нал «Слухайте всі!» під
няв більш як 750 учас
ників зльоту. Рапорт 
приймає начальник рес
публіканського штабу 
походу по місцях рево
люційної, бойової та 
трудової слави, двічі 
Герой Радянського Сою
зу О. Ф. Федоров. Кро
кують юні. Ось шеренга 
кіровоградців. Наші 
хлопці та дівчата у бі
лих сорочках та білих 
блузках. Вони по-особ
ливому ваблять в диво
вижних серпанках осін
нього вечора, що лине 
над лісом. Пройшли кі
ровоградці повз трибу
ни. А їм навстріч — хви
ля оплесків.

Потім учасники зльоту 
дивилися концерт, який 
показали їм воїни.

Завтра кіровоградці 
зустрінуться з воїнами 
однієї’ з військових час
тин, побувають там, де 
проходила лінія оборо
ни столиці в грізному 
1941 році, зустрінуться з 
героями, що захищали 
рідний Київ,

22 ВЕРЕСНЯ. Сьогодні 
кіровоградська де

легація разом з делега
цією Ровенської області 
гостювала 
робітників 
взуттєвої фабрики № 4. 
Це була хвилююча неза
бутня зустріч. Секретар 
комсомольської органі
зації фабрики Люба Ма- 
тюшина папко вітала від 
імені своїх друзів ровес
ників Кфовоградщини, 

овенщини. Хлібом-сіл-

в молодих 
Київської

6^ «?> ВЕРЕСНЯ. Ранковим 
“*** Києвом пройшли 
посланці з усіх областей 
республіки. Йшли хлоп
ці і дівчата в найпрек- 
расніші місця столиці, 
до пам’ятників визнач
ним людям, які просла
вили наш край, йшли до 
могил учених, письмен
ників. А кіровоградці 
зупинилися біля пам'ят
ника героям революції. 
Клали різнобарвні осін
ні квіти і клялися пов
сякчас бути схожими на 

років тому 
землею пе- 

червоний

тих, хто 50 
підняв над 
реможний 
стяг. Степівчанин клявся 
бути вірним заповітам 
Ілліча, ідеям революції.

А потім в одному з 
житлових будинків на 
хуторі Відрадному від
бувся конкурс мулярів. 
Серед тих, що змага
лися, був і наш земляк 
Василь Кротенко з буді
вельного управ л і н н я 
№ 2 тресту «Кіровоград- 
промбуд». А на заводі 
«Червоний екскаватор» 
токар заводу «Червона 
зірка» Микола Руденко 
мірявся майстерністю з 
іншими своїми ровесни
ками — посланцями 
кожної з областей.

Кіровоградські перу
карі Валентина Дуліна та 
Михайло Дмитрієв у 
приміщенні цирку де
монстрували своє вмін
ня. Стали відомі пере
можці республікансько
го огляду-конкурсу тех
нічної творчості «П'яти
річці — пошук і твор
чість молодих!» Пер
шість завоювали наші 
молоді інженери з заво
ду 
Юрій 
ліков 
Дов.

На 
го досвіду демонструва
лись роботи раціоналіза
торів < 
Г ригорія 
нера 
заводу «Укрсільгосптех- 
ніка» Віктора Ткаченка 
та інших.

... Шикуються колони. 
Юнаки та дівчата пряму
ють сонячним Хрещати
ком до пам’ятника рід
ній їм людині — Іллічу. 
Покладаються вінки. І 
знову клятва. Клятва на 
вірність вождю, револю
ції.

І знову майорять стя
ги, лунають пісні, сві
тяться теплі посмішки 
на устах хлібороба, шах
таря, машинобудівника. 
Учасники великого фо
руму йдуть на централь
ний стадіон. Тут відбуло
ся урочисте відкриття 
фестивалю, тут запалав 
незгасаючий факел, за
палало полум’я дружби, 
полум’я єднання...

маминая

«Червона зіркам 
Курзов, Василь Го
та Віктор Свири-

виставці передово-

олександ р і й ц я 
і Зубова, інже- 
кіровоградського

Віктора Ткаченка

(РАТАУ).
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0.4 ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ в розвитку українського 
О народного самодіяльного мистецтва Президія 
Верховної Ради Української РСР Указом від 16 ве
ресня 1967 року присвоїла почесні звання великій 
групі самодіяльних митців республіки. Серед них і 
наші земляки.

Почесне звання Заслуженої капели Української 
РСР тепер у самодіяльної народної хорової капели 
Палацу культури імені Жовтня заводу «Червона 
зірка».

Петро Іванович БЕРЕСТОВ — керівник оркестру 
■Заслуженого ансамблю Української РСР «Ятрань» і 
Семен Васильович ДОРОГОЙ — керівник хорової ка
пели педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна 
стали Заслуженими працівниками культури Україн
ської РСР.

За заслуги у розвитку 
українського народного 
самодіяльного мистецтва 
Президія Верховної Ра
ди Української РСР 
Указами від 16 вересня 
1967 року нагородила 
П очесними грамотами 
самодіяльний російський 
хор колгоспу «Родина» 
Кіровоградського райо
ну, Анатолія Михайло
вича КРИВОХИЖУ — 

_ . заслуженого артиста Ук
раїнської РСР, керівника Заслуженого ансамблю Ук
раїнської РСР «Ятрань», Гната Юхимовича ПОЧАП- 
СЬКОГО — керівника самодіяльної народної хорової 
капели Палацу культури імені Жовтня заводу «Чер
вона зірка».

Грамотами Президії Верховної Ради Української 
РСР нагороджені самодіяльний танцювальний колек
тив Будинку культури Олександрійського електроме
ханічного заводу та Олег Панасович СМОЛЯН- 
СЬКИИ — керівник самодіяльного народного хору 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського 
району.

І
 „ПЛЮЮ 

НА ТЕБЕ, 
БАНДИТЕ!"

Е Невідомо, чому село 
< назвали Братолюбівкою. 
=* В ті буремні роки, коли 

голодні і роздягнуті бій- 
е- ці продзагонів роздобу- 
о вали для держави і Чер- 

воно? Армії хліб, не бу-
< ло братів по крові, бу- 
щ ли брати по класу. Бага- 
■& тий брат не любив бід- 
< ного.

Щоб нагодувати бід
них братів, і прибув 
один з перших кому- 

щ ністів Долинщини Іван

Єремейович Павлов у 
Братолюбівку. Здавало
ся, курку лі охоче 
віддають зерно. А від
вернувшись у бік, єхид
но шепотіли:

— Бери, бери. Пода
вишся.

І поглядали на ліс.
Заклопотаний робо

тою, Іван і не помітиз, 
як до села підкралася 
банда Тютюнника. Захо
вавшись за воза, боєць 
вистрілив раз і вдруге. 
Третього пострілу зро
бити не встиг. Земля за
гойдалася перед очима. 
Від удару по голові хло
пець осів на землю.

Допит був короткий:
— Де решта членів

продзагону? — ревів 
бандит в обличчя.

Іван мовчав. Удари 
сипалися в голову, в жи
віт. Не затулявся. Вип
люнув разом з кров’ю 
вибиті зуби в лице допи
тувачеві. «Плюю на те
бе...» Короткий постріл. 
Світ похитнувся.

Сумно плакали труби, 
похилили голови бойові 
товариші. Та кара знай
шла убивць. А Іван Пав
лов не вмер. Він жи
ве в легенді, яку з вуст 
в уста передають уже 
кілька поколінь долин- 
чан. О. ВАСІК,

працівник Долин- 
ського райкому 
комсомолу.

Закінчився трудовий день. Він минув не марно: гори цукристих від
правлено з поля на завод.

На фото: робітниці радгоспу імені Карла Маркса Долннського райо
ну Ганна Огоренко, Ганна Червона, Надія Ткач, Ганна Філоновнч та 
Ольга Кузів. Фото В. КОВПАКА.

З стор.----  ..

ПЕРША 
ПРИСТРІЛКА
Учні дитячих спортивних шкіл 

розпочали підготовку до шкіль
ної спартакіади. Перша при
стрілка, перше знайомство з 
майбутніми суперниками відбу
лося в Знам’янці, де зустріча
лись гандболістки місцевої і кі
ровоградської ДСШ. Кірово
градські дівчатка 1953 — 1951 
років народження перемогли з 
рахунком 6:2. Добре провела 
гру капітан команди учениця 8 
класу Кіровоградської СІП № 4 
Таня Живага, яка сама забила 
п’ять м’ячів.

їх старші подруги 1951 — 1952 
років народження теж виграли 
(12:1). В цій зустрічі відзначи
лись Ірина Малаховська, Ната
ша Романова і Євгенія Гонча
ренко.

В. ТАРАСЕНКО.

О

...А в матері
вицвіле плаття

Бачу її часто-густо.
Невелика, трішки згорблена, одягнена 

ситцеве плаття кольору торішнього листя, 
вона стоїть з паличкою на пероні, прислу-

в

хаеться до далеких гудків тепловозів, вдив- 
"*7 ляється в ту сторону, звідкіль має прибути 

поїзд. Коли вагони зупиняються, бабуся
старається пройти біля кожного з них. її 
теплий погляд, в глибині якого втопилася 
скорбота, падає на пасажирів, і вона ледь- 
ледь розводить руками, неначе хоче обня
ти незнайому людину.

Поїзд покидає станцію. Бабуся ще раз 
оглядається навколо. її груди хитає глибо
ке зітхання. І вона дрібними кроками про
шкує до привокзальної площі...

А оце на тій же площі зустрів її Василь 
Міщенко, робітник цукрозаводу.- Та й до 
старенької:

— Кого це отак ви
чікуєте, Василівно?

Печаль спливає на 
виснажені літами жі
ночі уста.

— Та Гарік, синуля 
мій, має прибути, — 
вимовляє тремтливо. 
І вже великі сірі очі 
зазбирують в себе теп
лої ласки, хоч і почи
нають викупуватись 
в сльозах. — І чого 
тільки він бариться?.. 
А писав же...

— Це ви про Геор
гія? — обзивається 
Василь. — Він тепер, 
здається, солідний 
чин має...

■— Аякже, аякже! — 
сиплеться з старе-

чих уст. — В Кіровограді інженером чи 
якимось конструктором одразу після інсти
туту зробився. І, либонь, за старшого там. 
Культурно, знаєте, живе, хату здорову має, 
збирається купити машину. А мо’ вже й ку
пив. І мене, спасибі, не забуває. Майже що
місяця червінець пересилає. Тільки листи...

І знову зітхання. Важке. Гнітюче.
Виймає з кишені блакитний конверт,, про

стягає Василеві:
— Оце останнє його письмо...
Прнднгляється Василь до штемпеля. На папе

рі ледь-ледь помітні цифри: 14 5 65. То означало, 
що лист написаний чотирнадцятого травня тисяча 
дев’ятсот шістдесят п’ятого року. Отже, з тих 
пір спливло більше року. Василь хотів було по
вернути бабусі конверт. Але' вона одхилнла його 
руку з блакитним папірцем.

— А ти прочитай, любче, голосно його,— 
озвалась. — Я сусідів отак часто прошу.. 
Читають, спасибі, а я удаю, що це Гар;к 
мій зі мною розмовляє...

Махнула жилавою рукою, повела нею до 
очей.

— Читай, любче, читай...
Василь розгорнув листа.

— Мамашо, здрастуй, — хлопець проковтнув 
перший клубок гіркоти. — Вибач, що довго не 
писав тобі. Все ніколи. Після інституту варто тро
хи стати на ноги, от і стараюсь... Хотів було по
кликати тебе до себе. Та тіснота ж. Підросла Ві- 
олетта, до школи скоро збиратиметься. їй потріб
на окрема кімната... Сповісти, чи отримуєш гро
ші. Бо я наказав у бухгалтерії щомісяця одри- 
вати від мого окладу та й тобі направляти. Пи
таєш, коли приїду?.. Та якогось літа, як повер
татимусь з південного відрядження. Оце таке. 
Привіт сусідам. Твій Гарік...

А на конверті: «Поштамт, Георгій К.».
Василь насуплюється, простягає бабусі 

лист, стишено запитує:
— І оце ви'маєте надію, що він приїде?.. 
Дивування на її лиці:.
— А що?.. Звісно, приїде... Ще ж не скін

чились теплі дні. Багацько людей вертають
ся з південної сторони...

Василь пішов.
А вона ще довго стояла на привокзальній 

площі, прислухалась до далеких гудків теп
ловозів, сипала теплими поглядами на про
хожих. На вітрі тріпотіло її стареньке сит
цеве плаття кольору торішнього листя...

Мати чекала свого єдиного сина а гості...
М. ШЕВЧУК.

с. Ульяновка.

ГЗГАДАЙ,

в ПАРКУ ІМЕНІ ЛЕНІ
НА М КІРОВОГРАДА ВІД
БУВСЯ ВЕЧІР РЕВОЛЮ- 
.ЦІПІІОЇ ПІСНІ. «ІНТЕР- 

------- «ВАРША
В'ЯНКА». «ВІЧНИЙ РЕВО
ЛЮЦІОНЕР», «ШАЛІЙТЕ, 
ШАЛІЙТЕ» — З ТАКИМ

А ЦІННОЇ Піс 
НАЦІОНАЛ».

ВЕЧІР 
РЕВОЛЮ
ЦІЙНОЇ
ПІСНІ

РЕПЕРТУАРОМ ВИСТУПИ
ЛИ НА ВЕЧОРІ МІСЬКИЙ 
ДУХОВИИ ОРКЕСТР ТА 
ХОР ПЕДАГОГІЧНОГО 
ІНСТИТУТУ ІМ. О. С. ПУШ
КІНА. ВЕЛА ВЕЧІР ЛЕК
ТОР - МУЗИКОЗНА В Е Ц Ь 
г. к. ПОПОВА.

О. ГОРОХОВ,

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

ного вечора. Обоє дума
ли.

ІВАНЕ

'z ''-'A" ✓>.,
; їх х

Іван НЕПОЧАТОВ-молодший.

син
пав з ноги на ногу, а 
тім випалив:

— Женитися буду.
— Та

чуєш у
речену

— Та вирішив я вже, 
батьку...

— Що? — підняв голо
ву Іван Данилович.

— Пам'ятаєш, як я тобі 
обід у поле носив? Я ще

тоді навчився трактора во
дити.

Батько' обійняв сина за 
плечі.

— Щасти, тобі, синуї Та 
повертайся.

І Іван повернувся. Бо й 
у Новобузькому сільсь
когосподарському техні
кумі марив рідним сте
пом. В радгоспі його вже

чекали.
торну бригаду.

— Як за що? А за 36,4 
центнера пшениці з гекта
ра, а за буряки, а за... — 
розсердилася дружина.

— Ну й діти пішли, — 
сміється Іван Данилович, 
— то цілуються, то сер
дяться. І все при батько
ві.

ІВАН ДАНИЛОВИЧ 
сміхається. Згадує, як 

невпевнено пересту- 
по-

но
на-

ти ж днюєш і 
бригаді. Де ж 
знайшов?

Іван зрозумів 
батьків жарт.

— Та там же, в 
бригаді, батьку.

В Івана і Надії 
вже двоє дітей, та 
їх любові можуть 
позаздрити й 
лодята.

Ось й того 
чора чекала 
дія чоловіка 
дочекалася. А ко
ли відчинив двері, 
притьмом кинула
ся на шию.

— Читав, Ваню?
І показує газе

ту. А в ній: «Іва
на Івановича Не- 
початова... медал
лю «За трудову 
доблесть».

— Та за що?

MO-

ве- 
На- 
не

Г*ТУКІТ у шибку. Іван 
схоплюється, запалює 

світло. Поспішає, як на 
сполох. Знає: даремно не 
турбуватимуть.

Перед ним 
Шелест, 
пинського

— Син
Івановичу, 
місць немає, — 
мується, схлипує.

Що ж, депутатові Вер
ховної Ради УРСР Непоча- 
тову доводилося вирішу
вати і такі справи.

Батько схвально дивить
ся на сина: ба, член пар
ламенту, а не загордився 
і з людьми 
ляти. Он 
жінку.

А вголос:
— Добре, синку.
Іван уже в дверях зди

вовано оглядається на 
батька, а потім посміха
ється. Вони зрозуміли 
один одного.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Долинський район.

Валентина 
робітниця До- 

хлібозаводу.
захворів, Іване 

А в лікарні 
не втри-

вміє розмов- 
як заспокоює

грає 
в футбол
Такого футбольного дня не 

було за всю історію старого 
світу: 20 вересня одразу відбу
лися майже всі матчі 1/16 фі
налу в розиграшах Кубка євро
пейських чемпіонів 1 Кубка во
лодарів кубків.

Як уже знають любителі 
спорту, в рознграшу Кубка єв
ропейських чемпіонів київські 
дннамівці в Глазго нанесли по
разку — 2:1 нинішньому воло
дареві цього спортивного тро
фею — «Селтіку». Цей матч, 
безумовно, став головною по
дією великого футбольного дня. 
Кияни перемогою в Глазго зро
били серйозну заявку на вихід 
в друге коло. Місця в другому 
колі вже одержали «Рапід» 
(Австрія), який переміг у двох 
матчах чемпіона ’’’ .........
«Бешпкташ». і 
(ФРН) внаслідок і 
участі в змаганнях 
команди «Динамо».

Вдало грали в середу і до
моглися значної переваги: «Тур
нік» (Польща), який переміг 
шведський «Юргорден» — 3:0, 
англійський «Манчестер Юнай
тед». що виграв у «Хіберніана» 
(Мальта) — 4:0. бельгійський 
«Апдрелехт». який переміг в 
гостях команду міста Карл— 
Маркс — Штадт (НДР) — 3:1.

Ось результати інших матчів 
в рознграшу Кубка європей
ських чемпіонів: «Олімпія»
(Кіпр) — «Сараєво» (Югосла
вія) — 2:2. «Олімпіакос» (Гре
ція) — «Ювентус» (Італія) — 
0:0. «Аякс» (Голландія) — 
«Реал-Мадріл» (Іспанія) — 1:1. 
«Дандолк» (Ірландія) — «Ва
нілін» (Угорщина) — 0:1. «Септ- 
Етьєн» (Франція) — «Куопіо- 
паллосеура» (Фінляндія) — 2:0. 
«Базель» (Швейцарія) — «ХвІ- 
довре» (Данія) — 1:2. «Сксйд» 
(Норвегія) — «Спарта» (Чехо- 
словаччина) — 0:1.

В рознграіпу Кубка володарів 
кубків, де московське «Торпе
до» зіграло в Дужннках з 
командою «Мотор» (Цвіккау) 
0:0. варто відзначити вихід в 
друге коло клубу «Гамбург» 
(ФРН). В зустпічі-відповіді. то 
проходила в Данії. «Гамбург» 
переміг команду «Фрея» — 2:0. 
Перша гра в Гамбургу також 
принесла успіх німецьким фут
болістам — 5:3. Успішно прой
шов перше коло також і шот
ландський «Абердін». який дві
чі взяв гору над ісландським 
«Рейк’явіком» — Ю'О І 4:1. Угор
ський «Дьєр» розгромив «Апол
лон» (Кіпр) — 5:0. іспанська 
«Валенсія» перемогла 
дере» (Північна Ірландія)—4:0, 
італійський «Мілан» з неспо
дівано великим рахунком 
переміг відому болгарську 
команду «ЛевськІ». Знову від
значився в цьому матчі швед
ський форвард ХамрІН. який за
бив два голи.

Практично забезпечили собі 
вихід в друге коло І ше кілька 
команд: «Баварія» (ФРН). яка 
забила п’ять сухих м’ячів «Па- 
натінаїкоусу» (Греція), порту
гальський «Сстубал». ню ви
грав у гостях в норвезького 
«Фрілрічштала» — 5:1, польська 
«Вісла». яка також в гостях 
домоглася переконливої пе
ремоги пал «Хіком» (Фінлян
дія) _ 4:1. англійський «Тот
тенхем Хотспур», що виграв У 
Спліті в місцевого «Хайдука» — 
2:0. , пРезультати решти зустрічей 
такі: «Лозанна» (Швейцарію 
«Спартак» (Чехословаччнна і 
3:2, «Шемрок Ровере» ПРЛ!}П* 
дія) — «Кардіфф Сіті» (Уелс) 
1:1. «Олімпік» (Франція) 
«Аріс» (Люксембург) — 
«Алтай генчлнк» (Туреччина) 
«Сгандард» (Бельгія) •

(ТАРС).

Туреччини 
«ЕІіцтрахт» 

відмови ВІД 
албанської
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де зізиадта
БОНДО?
«Джип долав останню крутизну. Су

теніло. Ми проминули стрімкий поворот, 
коли Сераф спокійно і просто сказав:

— Тигр.
«Будемо кричати», — вирішили ми.

Тигр спочатку здивовано слухав наш 
концерт, а потім це почало йому обри
дати. Він відкрив пащу, з якої стирчали 
гострі ікла, і заревів. Це мало означа
ти: «Замовкніть»...

Зачаровано слухають сина Георгій і 
Надія Дяченки — колгоспники місцевої 
артілі. Бо кому ж не цікаво, де і як жи
вуть невідомі народи, які їх звичаї.

Валерій не єдиний в сім’ї, кого захоп
люють розповіді про далекі країни, хто 
цікавиться новинками політичного і гос
подарського життя, його батьки не 
пройдуть повз книжковий кіоск чи мага

зин, щоб не купити свіжу газету чи жур
нал.

Та хіба завжди знайдеш час забігти 
в магазин? А тому мовчазні, але цікаві 
друзі приходять разом з листоношею. 
Сім’я Дячепків в цьому році передплачує 
понад 10 журналів і газет. Подумали 
вони і про наступний рік. Вже зараз пе
редплатили періодичної преси на п’ятде
сят три карбованці: шість газет і сім 
журналів.

А як же жити в області і не перед
плачувати своїх обласних газет? На 
письмовому столі подружжя Дячепків 
завжди побачиш «Молодий комунар» і 
«Кіровоградську правду».

Щороку передплачують по 10 і більше 
видань односельчани Дячепків, молоді 
колгоспники А. Поліщук, М. Нагернюк, 
Г. Поліщук. Вони вже пересвідчилися, 
що газети і журнали розширюють гори
зонт, дозволяють бачити далі, а тому 
стали вірними друзями друкованих ви
дань і, зокрема, своєї комсомольської 
газети «/Молодий комунар».

Л. ПОЛІЩУК.4
с. Журавлинна,
Голованівського району.

АТЛАНТИДА... Затопле
ний материк з висо

кою культурою, загадка 
якого ось уже багато со
тень літ хвилює уяву 
романтиків і викликає 
іронічні посмішки скеп
тиків, дає їжу для розду
мів філософам і надихає 
письменників 
вабить увагу 
дослідників і 
на озброєння» адептами 
містичних сект, на зразок 
«ордена розенкрейцерів» 
чи «теософічне суспільст
во», народжує багаточис- 

ленні книги і статті, в яких 
прибічники реальності Ат
лантиди — атлантологи 
намагаються реконструю
вати культуру, спосіб 
життя, мистецтво, віруван- 

релігію мешканців

та поетів, 
серйозних 
«береться

Земля має форму сундука... Це не жарт — цьому всерйоз вчили в пе
ріод раннього Середньовіччя. Потім узнали про обертання Землі, потім 
відкрили нові морські шляхи, нові острови, материки. З’явились шукачі за 
професією. Та чим далі в таємниці віків проникала людина, тим зрозумілі- 
ше ставало, що людство іще так мало знає. Загадки острова Пасхи, етру- 
ськ°1 культури, невідкритої землі Атлантиди... Десятки гіпотез, сотні експе
дицій.

Про історію пошуків нових світів, про історію знахідок і розчарувань 
розповідає журналіст А. М. Кондратов... Ми публікуємо з невеликим ско
роченням уривок із його книги «Зниклі цивілізації», яку випускає 
ництво «Мысль».

видав-

ч.

О ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

Елліот; імператор ордена 
розенкрейцерів X. Спен
сер Льюс та крупний ра
дянський археолог та іс
торик Б. Л. Богаєвський; 
засновниця «теософіч
ного суспільства» О. П. 
Блаватська та корифей 
радянської геологічної 
науки академік 
Обручев... — о 
леко повний

затопленої країни, а про
тивники — виробляють 
критичні рецензії на ці 
праці, начисто спросто
вують гіпотези атлантоло
гів і реальність атлантів 
та їх високої культури.

В числі атлантологів бу
ли і є професіональ
ні вчені, просто лю- 
бителі-ентузіасти, люди 
мистецтва — письмен- 
ники, художники, 
композитори, поети. Мі

ністр освіти при Миколі І, 
знавець древності 
А. С. Норов і знаменитий 
поет XX століття Валерій 
Брюсов; один з перших 
дослідників древніх куль
тур доколумбовоі Амери
ки абат Брассер де Бур- 
бур і фантаст Жюль Берн; 
вчений-енцикл о п е д и с т 

єзуїт Афанасій Кірхер та 
африканіст-ентограф Лео 
Фробеніус; океанограф 
Рене Малез і письменник 
Артур Конан-Дойль, іта
лійський гуманіст Джіро- 
ламо Фракастро та шот
ландський етнограф Льюс 
Спенс; радянський поет 
Микола Заболоцький та 
англійський окуліст Скотт

релік 
гляди 
не мають нічого спільно
го між собою, крім од
ного — визнання реаль
ності Атлантиди.

Історія пошуків затону- 
лого світу, за словами са
мих атлантологів, повинна 
читатись як захоплюючий 
пригодницький роман з 
відкриттями, помилками, 
несподіваними знахідка
ми і розчаруваннями в 
них. Про Атлантиду напи
сана ціла бібліотека книг, 
але всі вони, по суті, по
чинаються з одного- 
єдиного першоджерела: 
історії, про яку біля двох 
з половиною тисяч років 
тому повідала у своїх 
«Діалогах» людина з іме
нем Арістокрес, відома 
під ім’ям Платон. .

атлантологів,
яких, зрозуміло,

В ПОШУКАХ АТЛАНТИДИ. 
ДІАЛОГ «ТІМЕЙ»

Крітій, персонаж одно
го з творів древньогрець- 
кого філософа Платона, 
діалога «Тімей», розповів 
дивну історію...

«Вислухай, Сократ,

жрець-єгиптя- 
Солону: «Ви 
що в нашій 

найпрек-

звернувся він до свого 
співбесідника, — сказан
ня хоч і дуже дивне, та 
зовсім достовірне, як зая
вив колись наймудріший 
з семи мудрих — Солон... 
В Єгипті, на дельті, кутом 
якої розрізається течія 
Нілу, є область, що нази
вається Саіською... При
бувши туди, Солон, за 
його словами, користу

вався в жителів великою 
повагою, а розпитуючи 
про древності найбільш 
знаючих в цьому відно
шенні жерців, збагнув, що 
такі речі ні сам він і ніхто 
інший з еллінів нічого не 
знають...»

Старий 
нин сказав 
не знаєте,
країні існувало 
расніше і найдосконаліше 
серед людства плем’я, 
від якого походять і ти, і 
всі ви... Бо якось, Солон, 
до великої катастрофи 
потопу, у нинішніх афінян 
було місто, найсильніше 

в справах військових та 
особливо сильне відмін
ним законодавством... За
писи говорять, яку місто 
ваше загнуздало якось 
силу, що зухвало спрямо
вувалася разом на всю 
Європу і на Азію з боку 
Атлантичного моря. Ад
же тоді море це було 
судноплавне, тому що пе
ред гирлом його, що 
його ви по-своєму нази
ваєте Геракловими стов
пами, знаходився острів. 
Опісля ж, коли відбува
лися страшні землетруси 
і потопи, в один день і 
ніч вся ваша військова 
сила разом провалилася 
в землю, та й острів Ат
лантида зник, опустив
шись у море».

народжених від смертної 
жінки, на такій місцевос
ті: з моря в напрямку до 
середини лежала по всьо
му острову рівнина, ка
жуть, найпрекрасніша з 
усіх рівнин і досить ро
дюча». Старшому синові 
Посейдона Атланту зобо
в'язані своєю назвою і 
острів Атлантида, і Атлан
тичне море, що його ото
чувало.

Далі в діалозі «Крітій» 
описується держ а в н и й 
устрій Атлантиди, царсь
кий палац, що був одно
часно і храмом, 
канали, будівлі, що зник
ли під водою «однієї ли
хої ночі». Трапилась ця 
катастрофа, що згубила 
Атлантиду (і заодно вій
ська противників-афінян), 
9 тисяч літ тому.

Діалог «Крітій» був не 
закінчений — Платон пе
редчасно помер. Ніяких 
більш древніх джерел про 
Атлантиду, 
знаменитого 
античності, 
лось.

гавані,

ніж діалоги 
філософа 

не залиши-

ЮКАТАН

ЧИ ШПІЦБЕРГЕН!

ДІАЛОГ «КРІТІЙ»

В другому діалозі Пла
тона, названому «Крітій», 
приводиться опис Атлан- 
тиди: «Якось всю землю, 
окремими ділянками, бо
ги розділили між собою... 
Посейдон одержав в на
діл острів Атлантиду і там 
поселив своїх нащадків,

Колумб відкрив захід
ний шлях в Індію — так 
було оголошено офіцій

но, так вважав Колумб. Та 
поступово перед 
плавцями почала 
льовуватися істина 
і несподівана: не 
ма Індія і країни 
а незвіданий Новий Світ 
лежить по той бік Атлан
тики. Загадковий, таємни
чий світ, повний незнано
го і казкових багатств... за 
грабування яких і взяли
ся іспанські конкістадори. 
Вогнем і мечем були 
зруйновані міста, храми, 
фортеці. Через пограбу
вання і війни, через не

скінченні походи і пошу
ки нових багатств заво
йовникам не було коли 
думати про те, кого ж 
вони все-таки грабують, 
звідки -взявся цей новий, 
невідомий світ.

море- 
вима- 

велика 
знайо- 
Сходу,

О ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 24 вересня. Перша 
програма. 10.00,— «Будильник». 
(М). 10 35 — Всесоюзний фести
валь дитячої творчості. (Запо
ріжжя). 11.00 — Творчий порт
рет В. Сперантової. (М). 11.40 — 
«Передмістя Ленінграда». (Ле
нінград). 12.10 — До 50- річчя 
Великого Жовтня. «Від лютого 
до Жовтня». «Історичний пере
лом». (Ленінград). 12.30 — Дні 
Російської Федерації у Москві. 
(К). 13.00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (М). 13.45 
— «Хто поїде на виставку». 
Мультфільм. (К). 14.00 — Фес
тиваль молоді України. Мітинг- 
клятва і концерт.
В ефірі 
Ссгед 
Спільна 
редача. . ... 
піввіку. «Рік 1939-й». Телефільм. 
(М). 20.00 — Футбол: ЦСКА - 
«Динамо» (Тбілісі). 20.45 — 
Теленовннн. (М). 21.00 — Кон
церт ансамблю пісні і танцю 
КВО. (К). 21.40 — Художній
фільм «Я солдат, мамо». (К).

НЕДІЛЯ, 24 вересня. 8.00 _
Програма навчального телеба
чення. 10.00 — Для школярів. 
«Будильник». (М). 14.00 — Фес
тиваль молоді України. Мітннг- 
клятва і концерт. (К). 17.00 —
В ефірі «Молодість». (М). 19.00
— Літопис піввіку. «Рік 1939-й».
Телевізійний фільм. (М). 20.00 — 
Футбол: ЦСКА — «Динамо»
(Тбілісі). 20.45 — Телевізійні но
вини. (М). 21.00 — Р. Бредбері
— «Іржа». Телевізійний спек
такль. (М). 21.40 — Концерт ра
дянської пісні. (М).

(К). 17.00 — 
«Молодість». «Одеса і 

— поріднені міста», 
радянсько-угорська пе- 
(К). 19.00 — Літопис

Друга програма. 21.00 — 
Р. Бредбері. «Іржа». Теле
спектакль. (М). 21.40 — Концерт 
радянської пісні.

ПОНЕДІЛОК,

(М).

25 вересня.

17.10 — ДляПерша програма.
школярів. «Шукаємо архімедів». 
(К). 17.20 — Новини україн
ської. радянської літератури. 
(Донецьк). 17.50 — Телевісті. 
(К). 18.15 — Телевізійний аль
манах «Подвиг» (Волгоград). 
19.00 — «Грузинська естрада» — 
фільм-концерт. (К). 19.30 — Те
лереклама. (К). 19.40 — Р. Фе
дорів — «Тисяча кроків на 
схід». Прем’єра телеспектаклю. 
(Львів). 20.30 — Теленовини. 
(М). 20.55 — Дні Російської Фе
дерації у Москві. Концерт. 21.50 
— Кінопанорама. (М).

Друга програма.
20.55 — Телевізійний фільм. 

(Дніпропетровськ). 21.50 — Кон
церт. (Дніпропетровськ).

»МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орган Кировоградского

обкоме ЛКСМУ,

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

ПОГОДА
24 вересня зранку і вдень 

очікується короткочасний 
доіц по місту і області. По 
області можлива гроза. Ві
тер південний з переходом 
на північно-західний, по
мірний до сильного. Темпе
ратура повітря по місту 
вдень 19—21, вночі — 11—12 
градусів.

(Закінчення буде).

БК 00507. Індекс 01197,

ПОНЕДІЛОК, 25 вересня.
16.25 — Для дітей. «Казка осін
нього лісу». 17.10 — Для шко
лярів. «Шукаємо архімедів».
(К). 17.20 — Новини української 
радянської літератури. (До
нецьк). 17.50 — Телевізійні віс
ті. 18.15 — Телевізійний альма
нах «Подвиг». (Волгоград). 
19.00 — «Економічна реформа і 
профспілки». 19.20 — «Народ
ний дружинник». 19.40 — Р. Фе
дорів. «Тисяча кроків на схід». 
Телевізійний спектакль. (ЛшцГк- 
20.30 — Телевізійні новини. 20.55 
— Телевізійний фільм. 21.50 — 
Концерт.

ВІВТОРОК, 26 вересня. 11.05
— Літопис піввіку. «Рік 1939-й». 
Телевізійний фільм. (М). 16.45
— Фільм для дітей. 17.20 —
«Економічна реформа в дії». 
17.30 — Рішення XXIII з’їзду 
КПРС у дії. Економісти за 
«круглим столом». (К). 13.00 — 
Телевізійні вісті. 18.30 — Літо
пис піввіку. «Рік 1940-й». Теле
візійний фільм. (М). п 
«Народний артист 
Д. Журавльов». 19.50 — 
провські новини. 20.30 — 
і—.:..:. ...........
Російської Федерації у Москві. 
21.40 — Телевізійний театр міні
атюр. «Добрий вечір!» (М).

19.30 — 
РРФСР 

Дні- 
................     Теле

візійні новини. (М). 20.55 — Дні

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 26 вересня,

Перша програма.
11.00 — Телевісті. (К). 11.05 — 

Літопис піввіку. «Рік 1939-й» 
телефільм. (М). 17.30 — Рішен
ня XXIII з’їзду КПРС у дії. 
Економісти за «Круглим сто
лом». (К). 18.00 - Телевіс
ті. (К). 18.30 — літопис пів
віку. «Рік 1940-й». телефільм. 
(М). 19.30 — Дні Російської Фе
дерації у Москві. 20.30 — Теле- 
новнии. (М). 20.55 — Дні Росій
ської Федерації у Москві. 21.00 
— Конкурс любительських філь
мів. «Наш Семснівсько-Голов- 
ківськнй». (Кіровоград). 21.15 — 
Любителям спорту «Міжнарод
ний, мотокрос». (Кіровоград). 
21.25 — Навчальний фільм «На
селенню про цивільну оборону» 
та художній фільм «Смерть на 
острові цукрової тростини». (Кі
ровоград).

НЕДІЛЯ. 24 вересня. 8.00 — 
Передача з Одеси. 10.00 — Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.30 — Мультипліка ц і й н н й 
фільм. 14.00 — Фестиваль моло
ді України. Мітннг-клятва і кон
церт. (К). 17.00 — В ефірі «Мо" 
лодість». (М). 19.00 — Літопис 
піввіку. «Рік 1939-й». Телевізій
ний фільм. (М). 20.00 — Футбол: 
ЦСКА — «Динамо» (Тбілісі). 
20.45 — Телевізійні новини. (М). 
21.00 — Р. Бредбері. «Іржа». Те
левізійний спектакль. (М). 21.40 
— Концерт радянської пісні. 
(М).

вересня.
«Рік 

фільм.
ПОНЕДІЛОК, 25

11.15 — Літопис піввіку. 
1938-й». Телевізійний
(М). 16.25 — Для дітей «Казка 
осіннього лісу». (Дніпропет
ровськ). 17.10 — Для школярів. 
«Шукаємо архімедів». (К). 17.20
— Новини української радянсь
кої літератури. (Донецьк). 17.50
— Телевізійні вісті. 18.15 — ґе*
левізійннй альманах «Подвиг». 
(Волгоград). 19.00 — Докумен
тальний фільм. 19.40 — Р- ,фе" 
дорів. «Тисяча кроків на ,
Телевізійний спектакль. (Львіі. > 
20.30 — Телевізійні новини. (М). 
20.55 — Концерт.

Друга програма.
11.00 — Телефільм «Місто бі

ля моря» та художній фільм 
«Смерть на острові цукрової 
тростини*. (Кіровоград). 19.30— 
«Народний артист РРФСР 
Д. Журавльов». (Дніпропет
ровськ). 19.50 — Дніпровські 
новини. (Дніпропетровськ). 21.00 
— «Шукачі» — телеві з і її и и й 
клуб (М). 21.40 — Телевізійний 
театр мініатюр «Добрий вечір!». 
(М).

а

ВІВТОРОК, 26 вересня. 10.30
— Передача з Одеси. 11.05 
Літопис піввіку. «Рік 1939-й»' 
Телевізійний фільм. (М). 12.0о
— Художній фільм «Біля фран
цузьких камінів». 17.00 — Пе
редача з Одеси. 17.30 — Рішен
ня XXIII з’їзду КПРС у ДІь 
Економісти за «круглим сто
лом». (К). 18.00 — Телевізійні 
вісті. 18.30 — Літопис піввіку. 
«Рік 1940-й». Телевізійний фільм. 
(М). 19.30 — Документальний
фільм. 20.30 — Телевізійні нони-; 
пи. (М). 20.55 — Дні Російської 
Федерації у Москві. 21.40 
«Наш рапорт Великому Жо,,т' 
ню». Розповідь про змагання 
районів міста.
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