
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СЕРЕДА, 27 ВЕРЕСНЯ 1967 РОКУ

орган кіровоградського обкому аксиу

Київ, 23 вересня 1967 року. 
Покладення квітів до підніжжя 
пам’ятника Володимиру Іллічу 
Леніну.

Фотохроніка РЛТЛУ.

СВЯТО 
ПОКОРИТЕЛІВ 
АНГАРИ

Братськ. У неділю бу
дівельники, енергетики, 
всі трудящі Братська 
урочисто відзначили вве
дення в промислову ек
сплуатацію найбільшої 
о світі Братської ГЕС, 
яка складається з 18 гід
роагрегатів загальною 
потужністю 4 мільйони 
100 тисяч кіловат.

Розрізається червова 
стрічка біля входу в ма-

шннниіі зал. Гримлять / 
оплески. Урочистий пуск ; 
відбувся!

Мітинг, присвячений 
знаменній події, відкрив 
член ЦК КПРС, перший 
секретар Іркутського об
кому вартії С. М. Щсти- 
НІІІ.

Від імені ЦК КПРС 
і Радянського уряду з 
видатною трудовою пе
ремогою будівельників, І 
експлуатаційників Брат
ської ГЕС поздоровив 
тепло зустрінутий при
сутніми член Політбюро 
ЦК КПРС, секретар ЦК 
КПРС А. П. Кириленко.

(Закінчення на 3-й стор.)

На фестивалі молоді України, 
присвяченому БО-річчю Велико
го Жовтня, проведено профе
сійно-технічний конкурс на кра
щого молодого тракториста рес
публіки.

Переможцем конкурсу па 
приз газети «Комсомольское 
знамя» стала трактористка кол
госпу імені Фрунзе Кіровгнрад- 
ського району Кіровоградської 
області комсомолка Валентина 
Плужник.

Фото І. ПАШУКЛ. 
(Фотохроніка РАТАУ).
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Кілька днів у столиці Ук- 
зажи — Києві яскраво ла
тав фестивальний вогонь. 
Гут проходив республікан
ський фестиваль молоді, 
присвячений 50-річчю Вели
кого Жовтня. Свято моло
дості перетворилося на яс
краву маніфестацію вір
ності юних комуністичним 
ідеалам, відданості партії 
Леніна, любові до рідної 
Вітчизни, непорушній друж
бі народів нашої країни.

На урочисте закриття 
фестивалю в Київському па
лаці спорту зібралися 24 
вересня тисячі учасників 
фестивалю, численні гості, 
молодь міста-героя. Палац 
святково прикраше ний. 
Увагу присутніх приверта
ють стенди республікансь
кої фотовиставки «Юність 
України», відкриття якої 
було приурочене до свята.

В глибині сцени не фоні 
червоного прапора, обви
того стрічками орденів, яки
ми нагороджений комсомол

України, — портрет Воло
димира Ілліча Леніна. Виді
ляються зображення юві
лейної цифри «50» І емб
леми фестивалю.

14 година. Місця в прези
дії займають член Політбю
ро, секретар ЦК КП Украї
ни І. К. Путак, член Політ

бюро ЦК КП України, пер
ший заступник Голови 
ди Міністрів УРСР М. 
Соболь, 
ВЛКСМ 
представники 
радянських і профспілкових 
організацій, члени і канди
дати в члени бюро ЦК 
ЛКСМУ, керівники делега
цій союзних республік, 
міст-героїв, посланці спі
лок молоді Народної Рес
публіки Болгарії, Німецької 
Демократичної Республіки, 
Польської Народної Респуб
ліки, Угорської Народної 
Республіки, Чехословаць
кої Соціалістичної Респуб
ліки, почесні гості фести
валю. Разом з ними — пе
реможці конкурсів за про
фесіями, конкурсів творчої 
молоді.

Збори відкриває секре
тар ЦК ЛКСМ України О. С. 
Капто. Потім секретар ЦК 
ЛКСМ України Т. В. Главен 
повідомляє про результати 
конкурсів за професіями, в 
яких взяло участь понад 300 
найкращих посланців облас
тей.

Переможцями конкурсів 
стали трактористи Іван 
Оперчук (колгосп імені Ле
ніна Бершадського району 
Вінницької області) і Анато
лій Темносагатий (колгосп 
імені Комінтерну Ічнянсько
го району Чернігівської об
ласті), токар Київського за
воду «Червоний екскава
тор» Віктор Остапенко, му
ляр тресту «Сєверодо- 
нецькхімбуд» Іван Різничен- 
мо, перукарі Микола Куд
ря (Одеська область) і Та
мара Якимова (Київ).

Лауреатами змагання 
творчої молоді стали актор 
Дніпропетровського облас- 
ного українського драма-
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ЦКсекрет а р

Камшалов, 
партійних,

О. І.
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ПЕЗАПЛАНОВАНА
„ЛІТУЧКА“

ТГГОСЬ ІЗ ДІВЧАТ ви- 
л падково потрапив иа 
наряд. Там ішла мова 
про збирання картоплі. 
Бригадири скаржились 
на нестачу людей.

Вранці комсомольська група ферми 
зібралась на неззплавовану «літуч
ку».

— Треба допомогти городникам.
— Кілька вихідних попрацюємо...
Вихідних у нас тепер достатньо. 

Доярки колгоспу ще два роки тому 
перейшли на двозмінну роботу. А 
нинішнього літа вже міцно прижила
ся п’ятиденна.

Наступного дня шість комсомолок 
прибули на тік. Ініціатива молоді 
сподобалась і старшим тваринникам. 
Вирішили не відставати. Рільники 
жартували:

— Буксирні катери появились.
Доярки і телятниці, дійсно, не си

діли, склавши руки. Кожна по 2—3 
тонни картоплі перебрала.

Змінилось життя тваринника, йо
го труд нічим не відрізняється віл 
праці робітника підприємства. В кор
пусах складні доїльні агрегати типу 
«Імпульс». Є кормороздавачі, різні 
транспортери. Всі операції механізо
вані. Люди тут тепер більше схожі 
на операторів, ніж на доярок.

Правда, для цього потрібні гехніч- 
ні знання. І тут знов же допомагає 
двозмінна робота. Дівчата по черзі 
побували па місячних курсах по ме
ханічному доїнню корів, їм присвоє
но розряди. Нерідко й самі, зібрав
шись у вільний час в червовому кут
ку, переглядаємо різні журнали, зна
йомимося з передовим досвідом яра- • 
ці в інших колективах.

Є тепер коли подбати і про естети
ку: навіть панелі в корівниках на
вели. А квіти! Море їх у нас. Біля 
ферми чудовий сад.

Хороший і спортивний .майданчик. 
Недавно волейболісти помірялись си-

«ламп з доярками артілей «Правда» 
та імені XXII з’їзду КПРС. Перемог
ли наші дівчата.

А то якось приїхала 
мара Мара куца.

— Чула, вечорами

на ферму Та-

соне гірше

організуйлов’їв співаєте. Може, хор 
ємо?

Загорілись у дівчат очі.__
лась їм пропозиція. Погодились. Всі 
ходять на репетиції. Уже й кілька 
концертів дзлії для односельчан.

Л. АГАФОНОВА, 
групиомсорг молочио-товариоІ 
ферми артілі імені Кірова.

Слодоба

(Закінчення на 2-й стор.)

ф НА ЧЕСТЬ ЖОВТНЯ
ВАРШАВА. Біля підніж

жя пам’ятника В. 1. Леніну и 
Пороніно запалено вічним во
гонь. Його привезла сюди дс.іс- 

Вгація меіалургіннсго комбінату 
імені В. І. Леніна и Нопа-Гуті 
з доменної печі-гіганта поль
ської металургії. Гак фінішував 
міжнародний туристський похід 
дружби по Ленінських місцях, 
організований на честь 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

ДАМАСК. На пленумі ЦК сі
рійської Комуністичної партії 
було заслухано доповідь «Про 
50-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції». В 
прийнятому рішенні, зокрема, 
говориться, що ювілей Жовтня 
з любов’ю і увагою будуть під
мічати народи інших соціаліс
тичних країн, яким Жовтень 
поміг скинути пута капіталіз
му, позбавитйсь від усіх видів 
експлуатації і піти по шляху 
будівництва соціалізму.

Ф УСПІХ ЛІВИХ СИЛ
ПАРИЖ. Після першого туру 

кантональних виборів до орга
нів місцевого самоврядування, 
ідо закінчився, підбито нонеред-

ні підсумки. Оголошено 
по 1 111 кантонах з 1 771,

Найбільше голосів було пода
но за канднтатіп Французької 
комуністичної партії — 23 про
центи. За кандидатів федерації 
демократичних і соціалістичних 
лівих сил голосували 22 про
центи виборців.

Q ПІД ТИСКОМ США
ВАШІНГТОН. Тут закінчи

лась консультативна нарада 
Міністрів закордонних справ 
країн — членів Організації аме
риканських держав. її було 
скликано для розгляду «скар
ги» уряду Венесуели проти Ку
би.

Під натиском США учасники 
наради, за винятком Мсксіин, 
прийняли спільну резолюцію. 
Вона, зокрема, містить заклик 
до країн — членів ОЛД «обме
жити торговельні і фінансові 
операції» з Кубою. Разом з 
тим Вашінгтону не вдалося про
тягти пункт з вимогою збройно
го нападу на Кубу.

ф ВЕЛИКІ ВТРАТИ 
КАРАТЕЛІВ

ХАНОЙ. Бійці Армії визво
лення, які діють у південно- 
в’сгнамсі.кій провінції Мітхо, 
дали відсіч американським аг
ресорам та їхнім маріонеткам, 
які здійснюють каральні опе
рації в дельті ріки Меконг.

За попідомленням агентства 
ВІЛ, ІЗ, 15 і 16 вересня за 70 
ніломстрін від Сайгона патріоти 
вбили або поранили пойад 
1 000 солдатів і офіцерів амери
канських військ, потопили 20 
суден, збили 8 літаків, знищи
ли 10 бронетранспортерів.



2 стор.

сомольських організацій

Незабаром — початок пав- п 
чального року у сітці комсо- I 
мольської політосвіти. Наш И 
спеціальний кореспон цент № 
звернувся до другого секрета- В 
ря Кіровоградського міськко- і 
му комсомолу Ю. РУДНЄВА 0 
з проханням розповісти про | 
підготовку до навчального ро- И 
ку. Нижче подаємо цю бесіду.

— Скільки молодих людей 
здобуватиме цього року полі
тичну освіту? Чи е якісь 
зміни у контингенті слуха
чів?

— Особливих змін у кон
тингенті слухачів немає.

Ллє у ювілейний рік Радянської влади те більш ,] 
відчутний потяг молоді до політичних знань, ніж ра- | 
піше. Ось чому в гуртках «Наш Ленінський комсо- , 
мол», «Бесіди про партію», «Молодь і суспільний 
прогрес» та інших, за попередніми даними, нинішньо
го року буде навчатися майже 1600 комсомольців і 
неспілкової молоді, на сто чоловік більше, ніж то
рік. Крім того, у політичних клубах і в системі пар
тійної освіти навчатиметься понад 1600 чоловік.

Цього року вперше ве
чірній університет марк- 
сизму-ленінізму на фа
культет партійно-госпо
дарського активу прий
няв за нашою рекомен
дацією 50 кращих ком
сомольців.

— Л як з комплекту
ванням кадрів пропаган
дистів?

— Ця робота майже за
кінчена. У більшості ком- 
підібрано і затверджено

пропагандистами високоосвічених і кваліфікованих 
людей, які мають чималий досвід роботи. Так, у ре
монтно-механічному цеху заводу «Червона зірка» 
семінаром «Молодь і суспільний прогрес» керуватиме 
молодий комуніст Володимир Пацюк. Він уже чоти
ри роки пропагандистом. Інженер-технолог цього ж 
заводу Кіра Варнавицька другий рік веде «Круго
зір» у ливарному цеху ковкого чавуну.

Чималий досвід роботи і в Йосипа Принца та Ана
толія Шаталюка з агрегатного заводу, Дори Ральце- 
вої з швейної фабрики та інших пропагандистів. 
Досить сказати, що з підібраних 90 пропагандистів 
половина має 3—4 роки пропагандистського стажу. 
Більшість з них — члени КПРС і кандидати в члени 
КПРС.

Лише 18 пропагандистів мають середню освіту, а 
решта — вишу і незакінчену вищу.

— Як ви працюєте з молодими пропагандистами?
— По закінченню навчального року було проведе

но день пропагандиста. Тоді проаналізували зроб
лене, відзначили кращих грамотами і цінними по
дарунками.

18 і 19 вересня проведено семінар, де докладно роз
глянули методику і зміст перших занять по черго
вих темах. Надалі семінарські заняття з пропаган
дистами проводитимуться регулярно згідно плану.

— Чи є якісь суттєві зміни в політичному нав
чанні?

— Ні, немає. Хіба що зрослі вимоги до пропаган
дистів. Та це й зрозуміло: у рік ювілейний, все, що 
б ми не робили, маємо робити якнайкраще.

Є й приємна новина для керівників гуртків і полі
тичних клубів. Незабаром мають надійти у продаж 

Ї учбові посібники для клубів «Глобус», «Батьківщи
на», для семінару «Молодь • і суспільний прогрес» та 
інших.

(Закінчення. Початок на 
1-й стор).

тичного театру імені Т. Г. 
Шевченка Віктор Баєнко, со
ліст Харківського державно
го академічного театру опе
ри та балету імені М. В. Ли
сенка Борис Жайворонок, 
солістка Київського дер
жавного академічного те
атру опери та балету іме
ні Т. Г. Шевченка Людмила 
Єгорова, студент Київсь
кої державної консервато
рії імені П. І. Чайковського 
Володимир Денисенко, сту
дентка Львівської держав
ної консерваторії імені 
М. В. Лисенка Лідія Цюк, 
концертмейстер групи віо
лончелістів Державного за. 
служеного симфонічного 
оркестру УРСР Георгій Сот- 
ничук.

Значки й дипломи про 
присвоєння звання лауреата 
фегтивалю молоді України 
вручив переможцям голова 
оргкомітету по проведенню 
фестивалю, перший секре-

тар ЦК ЛКСМ України 
Ю. Н. Єльченко. Він тепло 
поздоровив переможців 
конкурсів і побажав їм но
вих успіхів, міцного здоро
в’я і щастя в особистому 
житті.

Потім Ю. Н. Єльченко 
звернувся до присутніх з 
короткою заключною про
мовою.

Надовго запам'ятаються 
юнакам і дівчатам зустрічі 
з почесними гостями фести
валю, серед яких були ве
терани революції, знатні

люди республіки двічі Ге
рой Радянського Союзу 
О. Ф. Федоров, двічі Герої 
Соціалістичної Праці М. О. 
Бринцева, О. В. Гіталов, 
О. К. Диптан, Г. М. Ладані, 
М. О. Посмітний, М. X. Сав
ченко, Герої Соціалістичної 
Праці М. Д. Білоус, Г. Я. 
Царик та багато інших пе
редовиків промислового і 
сільськогосподарського ви
робництва, ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни, ді
ячі науки і культури.

(РАТАУ).

Київ, 23 вересня 1967 року. 
Урочисте відкриття фести
валю молоді України, при
свяченого 50-річчю Велико
го Жовтня.

На знімку: свято молоді 
на Центральному стадіоні 
столиці.

Фотохроніка РАТАУ.
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ПРАПОР ЗЛЬОТУ 
СПУЩЕНО

КИЇВ. 25 вересня. 
(РАТАУ). Сьогодні відбуло
ся урочисте закриття І рес
публіканського зльоту пере, 
можців походу по місцях 
революційної, бойової і тру
дової слави радянського на
роду, який проводився за 
програмою фестивалю мо
лоді України.

Республіканський штаб 
походу визначив перемож
ців. За найбільш цікавий І 
змістовний похід преміями 
відзначені туристські клуби 
«Запорізька Січ» (завод 
«Запоріжсталь») та «Карпа
ти» (м. Львів), червоні слі
допити Бердичівського пе
дагогічного інституту Жито
мирської області, комсо- 
мольська організація кол
госпу «Шлях до комунізму» 
Миколаївської області, чер
воні слідопити при Будинку 
піонерів Радянського райо
ну м. Києва, учні Холмин- 
ської середньої школи Чер
нігівської області.

Київ, 23 вересня 1967 року. 
Парад учасників фестивалю 
молоді України, присвяче
ного 50-річчю Жовтня, на 
Хрещатику.

Фотохроніка РАТАУ.

МАДІИКА тільки-но повернулась з 
ферми, а Адольф уже біля воріт.

— Підемо до клубу. Сьогодні ж ре
петиція.

Збиралася хутенько дівчина, йшла ту
ди, де сміх, де пісня. І так завтра, піс
лязавтра: то заняття в гуртку комсо
мольської політосвіти, то виконання яко
гось комсомольського доручення... Інак
шим і не уявляли своє життя Адольф і 
Надія. А золотої осені справили гучне 
весілля. Гуляли па ньому всім хутором. 
Досі згадуються односельчанам пісні 
дзвінкоголосі, сріблясті звуки мідних 
труб. Ще б пакі Напередодні весілля 
Адольфа Михайлевського призначили за
відуючим клубом, і кожен міг позаздри
ти його запалу.

Але... Сплив медовий місяць, а з ним 
і завзяття молодого подружжя.

— Сьогодні комсомольські збори, — 
нагадую Наді.

— Ніколи, — відмахується.
— Завтра недільник, — кажу Адоль- 

ФУ.
— Об:йдсться без мене, — кидає у від

повідь.
■ І затихла пісня в клубі, яким завідує 

Михайлівський, «забуває» сплачувати 
членські внески його дружина... А спи
тайте у них, яка ж причина, що вони 

збайдужіли до життя своєї організації, 
і у відповідь почуєте:

— У нас сім’я.
Ось і думаю, чи немає і нашої вини в 

тому, що Адольф і Надія стали пасивни
ми. Мабуть, є. Адже ми, комсомольсь
кі секретарі, члени комітетів, б’ємо на 
сполох лише тоді, коли хтось не сплачує 
внески, не виконує доручення, не з’явля- 
єтьоя на збори. А часто буваємо в сі
м’ях молодожонів, цікавимось їх жит
тям?

Якось на засіданні комітету ми вели 
мову про те, щоб жоден член спілки не 
залишив передчасно свою організацію, 
був активним її членом. Цього добитись 
нелегко, але, думаю, можна. Можливо, 
варто було б створити клуби для моло
дих сімей, або хоч спеціальні куточки. 
Не всім буде цікаво, скажімо, слухати 
лекцію про догляд за дитиною, а моло
дожони на неї прийдуть, з радістю заві
тають на вогник клубу «Молодих бать
ків». Ми плануємо найближчим часом 
при комітеті комсомолу створити сімей
ну раду, щоб молоді батьки постійно 
відчували плече своїх друзів-комсомоль- 
ців. Доречно було б, щоб рада мала 
свою фінансову копилку, зібрану за ра
хунок збору металолому, платних кон
цертів, недільників тощо. Це дасть змо

гу на свята,в день 
народження ма
леньких громадян 
вручати молодо
жонам подарунки.

Про це ми поки 
що мріємо. А ось 
виконання комсо
мольських дору
чень молодожона
ми — це вже спра
ва нашого комсо
мольського сього
дення, яка дає 
добрі результати. Пам’ятаю, років шість 
тому справили весілля Степан та Надія 
Опалюк. І, можливо, вони б теж стали 
пасивними, якби не було постійної уваги 
з боку комітету комсомолу до молодої 
сім’ї. Молодь першої бригади обрала 
Надію своїм групкомсоргом, а комуніс
ти артілі прийняли Степана кандидатом 
у члени КПРС. Упевнений, що вони 
завжди матимуть добру згадку про ро
ки свого перебування в комсомолі. Пос
тійне комсомольське доручення має і 
Марія Поліщук. Вона — член редколе
гії стінгазети «Механізатор» та «Комсо
мольського прожектора». А Світлана За- 
рубіна відповідає за політичне навчання 
комсомольців. Не залишилася осторонь

ЯКЩО 
В ТЕБЕ 
СІМ'Я...

Д АКТИЫПА

наших комсомольських буднів і Алла 
Перекос. Вона, як кажуть, завжди на 
бистрині. Комсомольці артілі обрали її 
членом комітету, Алла випускає стіннів
ку «Тваринник» на фермі.'У кожної з 
них теж є чоловік, діти, але вони пе 
забувають вчаспо сплатити членські 
внески, прийти на комсомольські збори, 
взяти участь у недільниках.

...Пишу це для того, щоб мої колеги 
теж висловили думки, як краще залу
чити членів молодих сімен до активної 
участі в житті комсомольської організа
ції- О. ШЕВЧУК,

секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Орджонікідзе 
Ульяновського району.

@ Йде тримісячник 
молодіжної преси

Кожному— 
кілька видань

З нетерпінням чекали працівни
ки Облміжколгосппроекту почат
ку передплати на газети і журна
ли. Я їх розумію. Адже зараз без 
обмежень можна передплатити 
друковані видання — кому що до 
душі.

Комсомольці, молодь з охотою 
передплатили свою обласну моло

діжну газету «Молодий комунар», 
журнали «Юность», «Ранок», 
спортивні газети.

Майже всі працівники перед
платили центратьні газети: «Прав
ду», «Известия», «Труд», а також 
«Кіровоградську правду».

Комуністи ІО. Мартинов, 
С. Дудник вважають за необхід

не передплатити партійні журна
ли «Партийная жизнь», «Агнта- 
гор». і інші.

Дуже добре зробила партійна 
організація, що довірила оформ
ляти передплату досвідченому 
пропагандистові Н. Н. Дуднику. 
Він уважно і терпляче пояснить'і 
умови передплати, і порадить, 

яку газету чи журнал передплати
ти. В результаті по кілька видань 
одержуватимуть всі співробітни
ки.

О. КУЗНЕЦОВ, 
працівник Облміжколгосн- 
проекгу.

м. Кіровоград.



=------Пй 115 (815)-
(Закінчення. Початок на 

1-й стор.).
Він оголошує Указ Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР про присвоєння 
Братській ГЕС імені 50- 
річчя Великого Жовтня 
і повідомляє, що па 
честь видатного подвигу 
радянський людей на 
Ангарі ЦК КПРС прий- 

рішення спорудити 
и Братську пам’ятний 
обеліск.

Закладка обеліска від
булась тут же біля свят
кової трибуни.

А. П. Кириленко за
читує привітання ЦК

МК
ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА ЗНАМ’ЯНЦіВ

8 СТО]р.-

свято 
ПОКОРИТЕЛІВ 
АНГАРИ

Вони сиді
ли в черво
ному кутку 
депо, ніби 

першокласники. Хлопців
п р ий мали в трудову 
сім ю залізничників. Кад
ровики підприємства теп
ло розповідають їм про 
історію та традиції під
приємства, знайомлять з 
узятими колективом зо
бов'язаннями.

Ось піднімається на
чальник відділу кадрів, 
комсомолець двадцятих 
років І. М. Ткаченко. Він 
ділиться з молодим по
повненням, як ДОВОДИ
ЛОСЬ працювати за часів 
його ЮНОСТІ, як колійни
ки відбудовували стан
цію в 44-у. Нагадує, що 
колектив депо вже тре
тій рік носить звання 
комуністичного.

— Тож примножуйте 
успіхи підприємства, — 
по-батьківськи каже він.

Через кілька хвилин на
чальник депо Г, С. Тюрін 
вручає молодим робітни
кам щойно виписані тру
дові книжки.

Тут же випускники се
редніх шкіл одержують 
направлення в цехи

токарних та фрезерувала 
них верстатів, а вихован
ці професійно-технічного 
училища — посвідчення 
помічників машиністів ло
комотивів. Останні про
сяться в комсомольсько- 
молодіжні колони.

Місяць тому електро
возники переглянули сво? 
зобов’язання. Раніше во-

КПРС і Ради Міністрів 
СРСР будівельникам, 
монтажникам, експлуа
таційникам, всім учасни
кам спорудження Брат
ської гідроелектростанції 
імені 50-річчя Велико
го Жовтня. Учасники мі
тингу відповідають на 
привітання партії і уря
ду палкими оплесками.

На трибуні — началь
ник Братськгесбуду Ге
рой Соціалістичної Пра
ці І. І. Наймушин.

Від імені 50-тисячного 
колективу Братськгесбу
ду він запевняє партію і 
уряд, що будівники з 
честю справляться з но
вими завданнями, покла
деними на них у цій 
п’ятирічці: споруджен
ням Усть-1 л і м с ь к о ї 
ГЕС, другої черги лісо
промислового комплексу 
і алюмінієвого заводу, 
розширенням Коршунов- 

-’Т-жого гірничозбагачу- 
вального комбінату.

Наприкінці за дору
ченням будівників І. І. 
Наймушин вручає сим
волічний ключ від Брат
ської ГЕС директорові 
гідростанції К. А. Князе
ву.

Палку щиру подяку 
партії і урядові 
лування та увагу 
дови на Ангарі, 
лективу висловили у сво
їх виступах Герої Соціа
лістичної Праці брига
дир комплексної брига
ди будівництва гідровуз
ла В. І. Ревтов і бетон- 
ниця В. О. Дробншева.

Секретар ЦК ВЛКСМ 
А. X Везіров оголошує 
привітання ЦК комсо
молу колективу всесоюз
ної ударної комсомоль
ської будови. За дору
ченням ЦК ВЛКСМ він 
вручає Братській міській 
комсомольській організа
ції пам’ятний Червоний 
прапор ЦК ВЛКСМ.

Учасники мітингу з 
великим піднесенням 
прийняли вітального лис
та ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР і 
Раді Міністрів СРСР.

(ТАРС).

зараз йдуть 
машиністів. А 

починався рік не так вже
В лютому на

ни планували до ювілей
ного свята заощадити 
1 мільйон 85 тисяч кіло
ват-годин електроенер
гії. Тепер вирішили збіль

шити цю цифру до пів
тора мільйона. На сьогод
ні вже зекономлено по
над І мільйон 200 тисяч 
кіловат-годин. її дос
татньо для того, щоб 26 
поїздів провести від Зна
м’янки до П’ятихаток і 
назад.

Ось чому так прагне мо
лоде поповнення попасти 
в ці колективи.

Добре 
справи в

Дружній потиск руки. На
чальник локомотивного депо 
Г. С. Тюрін вручає Вілі Ли
маренку трудову книжку... 
Завтра перший робочий 
день.

Фото Б. ВІТОХ1НЛ.

й радісно.
засіданні комітету комсо
молу депо довелось слу
хати комітет цеху експлу
атації, в березні — гро
мадського інструктора 
колони тепловозників Ва
лерія Ліпатова. Локомо- 
тнвники перевитрачали 

пальне й електроенер
гію.

— Снігові заноси на 
коліях.

>— Тумани..,
В словах хлопців була

частка правди. Але вияви
лося й інше: серед маши
ністів не проводилось тех
нічне навчання, з дисцип
ліною теж не завжди ла
дилося. Про це й заува
жили ми локомотивникам 
на засіданні комітету.

Після цього в колонах 
пройшли комсомольські 

збори. І невдовзі крива, 
як кажуть, пішла вгору. 
Спершу залізничники зе
кономили кілька сот 
кіловат-годин електро
енергії, а потім — кілька 
тисяч. А зараз повернули 
на другий мільйон.

А. ЛЬОВУШКІН, 
секретар комітету 
комсомолу Зпам’ян- 
ського локомотивно
го депо.

ГЕЗЗОРЯНОЇ НОЧІ четверо пробира- 
лися до мосту. Тримались берега Ін

гульця, йшли городами, очеретами. Че
рез півгодини зупинились.

— Прибули.
— Я наймолодший, — озвався комсо

молець Петро Шкафер. — Дозвольте?
— Ні, голубе, — сказав секретар Зна- 

м’янського підпільного райкому партії 
повні 
Тере- 
зали-

пувся. Неподалік блиснули гудзики по
ліцейського мундира. Комсомолець 
швидко зорієнтувався: «Паркан в тіні. 
Значить, поліцай не пізнав».

В корівник ускочив непомітно. Скинув 
піджак і почав готувати худобі обміш
ку. Рипнули двері. В приміщення з 
пістолетом влетів поліцай.

— Твоя робота? — показав щойно 
зірвану листівку.

— І не бачив цих папірців.
— Покажи руки!
Шкафер розчепірив вимазані в обміш

ці пальці. Вода встигла змити не тіль
ки тісто, яким приклеював листівки, а й 
сліди чорнила.

ДАВНО спливли ті роки. Петро Хар- 
лампійович Шкафер став комуніс

том. і
Два роки тому колгоспники артілі 

«Путь Ильнча» обрали його своїм голо
вою.

Редакція 
одержала відповідь

О. ЛАДАН.
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Н. Є. Сосновський. — Каністрі! 
бензину, клоччя. Підете з Іваном 
щенком, а ми з Василем Ярошем 
шимось на варті.

Через міст проскочила німецька 
машина.

— Патрулі. Треба поспішати.
Міст горів, наче скирта сухої соломи. 
Вранці секретар підпільного обкому 

М. М. Скирда поздоровив сміливців з 
успішним виконанням операції.

— Тепер ворог довго не зможе вивози
ти хліб до станції.
у ПАРТИЗАНІВ малувато патро-
* нів, — сказали Петрові в штабі, 

—Поїдеш до Знам’янки. Там загін
Рожкова дещо приготував.

Опівночі запріг коней і попрямував 
знайомим шляхом, яким не раз достав
ляв зброю.

Зупинився у призначеному місці. Ніко
го. Серце передчувало недобре. На всяк 
випадок коней відвів у гущавину, при
чаївся. Почав пригадувати комсомоль- 
ців-залізничників, що працювалч на стан
ції, — Миколу Хромкіна, Павла Четвер
така, Гаврила Лазаренка, братів Григо
рія та Івана Апалатів...

Почулись обережні кроки. Прийшли 
колійні робітники. Мовчки навантажили 
ящики з патронами, гвинтівки. А по
тім:

— Гітлерівці схопили Степана Безко- 
ровайного... Катували. Нікого не видав...

Додому повернувся па світанні. Не
приємна звістка і втома навалилися на 
юнака багатотонним тягарем. На робо
ту йшов кволий, розбитий. В той же день 
друзі попередили Петра:

— Будь обережним. За тобою слід
кують.
ІІЕРЕЗ КІЛЬКА днів він перекопався

* в цьому.
Допізна писав листівки, потім, роз

клеював їх на парканах. Несподівано, 
відчув чийсь пронизливий погляд. Обер-

«Молодий комунар» 18 серпня цього 
року в кореспонденції «У сусіда хата 
біла» критикував темпи будівництва і 
реконструкції стадіонів та спортзалів у 
деяких районах.

Як повідомив редакцію голова викон
кому Маловисківської районної Ради 
депутатів трудящих тов. Черниченко, 
кореспонденцію обговорено на засідан
ні виконкому. Врахувавши недостатню 
технічну базу рембуддільниці, яка про
вадила реконструкцію стадіону в рай
центрі, завершення робіт покладено на 
міжколгоспбуд. Строк 
стадіону встановлено 
1967 року.

До 15 жовтня ц. р. 
спортзал в Ульяновці. 
мив голова райвиконкому О. Винник.

До цього часу відмовчується Голова- 
нівський райвиконком, 
лось у кореспонденції,
загрозливе 
спортивних

«І зовсім 
ванівського 
звертались 
проханням 
ті й пальцем 
прискорити 
писав автор кореспонденції, 
будівельник обласної ради ДССТ «Кол
госпник» В. Яковицький. Райком комсо
молу і пальцем не поворухнув, щоб 
відповісти на це й газеті. Мабуть, це 
вже стало принципом його роботи.

становище 
споруд, 
незрозуміла
райкому комсомолу. Ми 

до працівників райкому з 
організувати недільник, але 

не поворухнули, щоб 
будівництво стадіону», —• 

інженер-

Вернувшись з чергового рейсу, помічник 
машиніста Анатолій Буров не поспішає 
додому. В комсомольця багато громад
ських справ. Залізничники обрали ного де
путатом міської Ради.

її Е БУЛО вчора чи позавчо-

Яків Шулькін, помивши ру
ки, вийшов на заводське под- 
°ір я. Людський потік, який 
тут завжди буває після зміни,

час трохи якось ніяково. По
червонілим і збудженим вий
шов за прохідну...

А як почувають себе «іме
нинники», коли «Комсомоль
ський прожектор» не з успі-

жектора» з явилися поряд 
в’їдлива карикатура і фотодо
кумент. Миколі Панасовичу 
Гончаренку, начальнику цього 
цеху, нічого більше не залиши
лося, як пошвидше навести

„Прожектор44 виходить на екран
підхопив і поніс його до про
хідної.

—' Подивись, он про тебе! — 
штовхнув товариш і потягнув 
убік Яків глянув. Прямо під 
написом «Комсом ольський 
прожектор» великими літера
ми: «Вітаємо молодого слюса
ря механоскладального цеху 
^2 1 Якова Шулькіна, який ви
конує півтори змінних норми 
виробітку».

Юнакові приємно, і водно-

хом їх вітає, а критикує за не
доліки?

Таких «іменинників» теж не
мало. І щоб критика була пе
реконливішою, «прожекторис
ти» не тільки вміщують кари
катури, а ще й доповнюють їх 
фотознімками. У і . ‘ .
цеху сірого чавуну неправиль
но зберігали деталі. І ось уже 
безпорядок, який, здавалось, 
ніхто не помічав, зафіксовано 
на плівку. І в промені «про-

порядок. Після того знову бу
ло зроблено фотографії, але 
вже не до «прожектора», а до 
оперативного фотожурналу за
водської групи народних до
зорців і прожектористів. Цей 
журнал — своєрідне дзерка- 

ливарному- ло їх роботи. Тут вміщуються 
фотозвинувачення, а потім 
знімки засвідчують, як виправ
лено недоліки.

— Цей журнал спочатку вів 
лише штаб «Комсомольського

прожектора», розповідає
начальник цього штабу Віктор 
Голубицький, — а потім об’єд
налися з народними контроле
рами, бо ж справу ми робимо 
одну.

Віктор розповідає скупо. Та 
зроблене свідчить, що «про
жектористи» весь час у пошу
ку. Нещодавно вони взяли на 
озброєння і 
зняли 
фільм про стан виробничих 
площ 
нуваченням

Стрічку вже переглянули на
чальники цехів і відділів заво
ду на черговій планірці. Тепер 
дорога — в цехи.

в. цвях.
Завод «Червона зірка»,
м. Кіровоград.

кінокамеру — 
короткоме т р а ж н и й

заводу. Він став зви- 
безгосподарників.

Червоний Волосожар“ 
з автографом

Минулої суботи до Кіровоград
ського книжкового магазину № 2 
прийшли десятки любителів поетич
ного слова. їх тепло привітала за
відуюча 3. О. Котляревська. Потім 
виступив заступник голови обласно
го літературного об'єднання М. К. 
Смоленчук.

— А зараз слово надасться вину
ватцеві цієї доброї зустрічі Вале
рію Гончаренку.

Молодий поет прочитав кілька но
вих віршів, поділився з присутніми 
творчими планами. Присутні ші 
зустрічі також мали нагоду отрима
ти автографи від автора першої 
збірки віршів «Червоний Волосо
жар».

В. ЮР'ЄВ.

В переддень концерту
Два дні в Кіровограді тривав об

ласний семінар самодіяльних ком
позиторів, па який з’їхалося близь
ко двадцяти авторів пісень про на
ші безмежні степи, про людей пра
ці. Серед них — Юрій Безрук та 
Олег Смолянський з обласного 
центру, Дмитро Валуца з Новоук- 
раїики, Леонід Загрнбелін із Зна
м'янки та Інші.

В роботі семінару взяв участі, 
наш земляк композитор Євген 
Омелянович ІОцевич. Він проаналі
зував музичні твори самодіяльних 
авторів, рекомендував кращі з них 
для звітного концерту, який неза
баром відбудеться п Кіровограді.

II. ПАЛИВОДА.
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Є ПОРОХ!
Чергову зустріч «Зірка» 

провела ла своему волі э 
тульським «Металургом»,

Гра почалась у швидкому 
темпі, але через дев’ять хви
лин ввійшла в спокійне русло. 
Це сталось після того, як 
В. Лебідь з подачі В. Квасо
ва забив перший гол у воро
тя гостей. Здавалося б, що 
після цього паші земляки ак
тивізуються, щоб закріпити 
успіх, та цього не трапилось. 
Безбарвні передачі, перстрпм- 
ка м’яча ледве не призвели 
до взяття воріт «Зірки». Гості 
часто проходять лівим краєм 
і двічі, на 21-й і 43-й хвили
нах першого тайму, загрожу
ють- воротам Бурсаиова.

Другий тайм пройшов з пое
мою перевагою господарів по
ля. Це засвідчують ще чотири 
м’ячі, забиті у ворота туля- 
ків. На 51-й хвилині це зро
бив В. Веремеев, який, обі
гравши захисника, перекинув 
м’яч через воротаря «Мета
лурга».

Третій м’яч з подачі М. Ко- 
рольова забиває В. Веремеев. 
Це сталось на 57-й хвилині. 
А через дві хвилини він силь
ним ударом направив м’яч у 
бік воріт «Металурга», але... 
мимо.

Добре провів другий тайм 
В. Квасов, хоч за ннм невід
ступно слідкували захисники

суперників, не даючи можли
вості вдарити по воротах. Це 
право В. Квасов надавав ін
шим. Тан сталось і на дев’ят
надцятій хвилині другою тай
му. Обігравши трьох гравців 
• Металурга», він посилає 
м’яч в центр поля, а М. Ко- 
рольов реалізує цей пас. 4:01 
За тринадцять хвилин до 
нінця гри подається кутовий 
біля воріт. М. Корольов вико
ристовує його і посилає п’я
тий м’яч в сітку воріт туляків.

Зустріч закінчилась з рахун
ком 5:0 па користь «Зірки».

Решта матчів 33 туру закін
чилася так: «Металіст» —
«Суднобудівник» — 2:1, «Шин- 
М»К» — «Сокіл» — 0.0, «Дніп
ро» — «Локомотив» (Калу
га) — 3:), «Карпати» — «Моя* 
дова» — 0:2, «Волга» (Горь
кий) — «Труд» — 0:1, «Локо
мотив» (Вінниця) — СКА 
(Одеса) — 0:0, «Металург» 
(Запоріжжя) — «Таврія» — 
1:0, СКА (Київ) - СКА 
(Львів) — 1:0, «Авангард» — 
«Волга» (Каліпін) — 2:0.

Ось який вигляд має тепер 
турнірна таблиця:

1 D Н п м о
СКА (К) 33 19 7 7 41—23 45
СКА (Л) 33 15 12 6 38-25 42
«Мета
лург» (3) 33 14 ІЗ 6 39—22 41
«Зірка» 33 16 7 10 47—32 39
-Дніпро» 32 J5 9 8 41-31 39
•Карпати» 33 15 7 11 42—30 37
«Молдова» 33 12 ІЗ 8 22-16 37
«Труд» 33 14 g 11 38—28 36
«Локомо . >
тив» (В) -33 11 ІЗ 9*41—36 35
«Шинник» 33 13 8 J2 31-32 34

«Мета
ліст» 32 ІЗ 6 ІЗ 31—26 32
«Мета
лург» (Т) 33 8 16 9 24—30 32
•Сокіл» *■ 33 10 J1 12 33—29 31
• Суднобу
дівник» 33 6 18 9 21—27 ЗО

♦ Аван
гард» 33 8 13 12 20-28 29
СКА (О) 33 6 15 12 17—35 27
«Локо
мотив» (К) 33 8 10 15 29-44 26
• Вол
га» (Г) 33 5 15 13 16-29 25
«Гаврія» 33 8 8 17 38-55 24
«Вол
га» (К) 33 4 9 20 10—50 17

СТАРТУЮТЬ
ЗАВОДСЬКІ СПОРТСМЕНИ

Минулої суботи спортсмени заводських колективів фіз
культури провели традиційний легкоатлетичний комсо
мольський крос, присвячений 50-річчю Великого Жовтня. 
Він відбувся в обласному центрі на доріжках дендро
парку.

Дівчата долали дистанцію в 500 метрів. Найкращий 
час показала представниця заводу «Червона зірка» 
Л. Гаврилсва. На другому місці робітниця иіровоград- 
сьаого м’ясокомбінату Н. Гончар.

Юнаки змагались на тнеячометровій доріжці. Тут най- 
сильнішнми виявилися В. Гужаков (Агрегатний завод) 
та В. Погодаев з ремзаводу «Укрсільгосптехніиа». Ре
зультат першого — 3 хв. 01 сси., другого — 3 яв. 02,2 сен. 
Це нормативі) першого спортивного розряду па такій ди
станції.

С. МАТУСЯК.
На фоте: стартують дівчата.

Фото М. ЧЕРКАЄВА.

(Закінчення. Початок в но
мері за 24 вересня).

Зате в Європі багато 
хто приходив до цієї дум
ки. З кожним роком, з 
кожним десятиліттям ви
ростали контури невідо

мої землі за океаном, 
з’являлись на карті нові 
країни і міста. Як природ
но було співставити опо
відання Платона про мо
гутню державу атлантів 
і Новий Світ, 
за «стовпами 
Нема нічого 
тому, що вже 
ці італійський 
і- філософ 
Фракастро зробив таке 
співставлення. 
п’ять років два 
них хроністи, 
Вальдес І Агустін де Са- 
рате, незалежно один від 
одного знову приходять 
до тієї ж думки. А ще 
пізніше їх співвітчизник 
Лопес де Гомара в своїй 
книзі «Загальна історія 
Індії і завоювання Мексі

ки», що вийшла в середи
ні XVI століття, вже впев
нено стверджує, що висо
кі культури індійців ---
тільки залишки культури 
Атлантиди.

XVIII століття принесло 
нові гіпотези і нові варі
анти місцезнаходження 
легендарного материка. 
Друг філософа Вольтера 
абат Бальї припустив, що 
Атлантида знаходилася не 
в Атлантиці, а в Північно
му Льодовитому океані, 
приблизно в районі Шпіц
бергене. В ті далекі часи, 
вважав він, клімат був 
значно теплішим, ніж те
пер; і потім, коли поча
лись похолодання і льо
довики почали витісняти 
атлантів з їхньої батьків-

■ щини, їм довелося поки
нути свій острів, вони ру
шили на схід і висадились

I в гирлі Обі. Звідси вони 
направились в Монголію, 
Китай, Індію, Персію,

■ Єгипет, Палестину, всю-

що лежав 
Геракла», 

дивного в 
в 1530 ро- 
поет, лікар 
Джіроламо

Через 
іспансь- 
Ов’єдо

приносячи з собою 
високу культуру.

Знаменитий французь
кий учений Бюффон пе
реніс платонівську Атлан
тиду в південну півкулю, 
вважаючи, що крихітні 
острівці біля Африки — 
Вознесіння і Святої Єле- 
ни — є останніми оскол
ками древньої і славної 
країни, описаної Плато
ном. Пошуки Атлантиди 
почали набувати істинно 
світового розмаху — від 
Мексіки до Шпіцберге

не і острова Святої Єлени.

АМАЗОНІЯ ЧИ КАВКАЗ!
Німецький вчений Лео 

Фробеніус на початку XX 
століття вів дослідження 

в тропічній Африці. На те
риторії нинішньої Захід
ної Нігерії, в країні Йо
руба він виявив теракото- 

еі скульптури і бронзову 
голову бога моря Олоку- . 
на, виконані з дивовиж
ною майстерністю. Пізні
ше були знайдені розва- 
лини древнього міста Іфе, 
циклопічні будови з ка
меню, стіни яких були по
криті кахельними плитами 
і прикрашені мідними 
пластинами.

Бог моря Олокун — це, 
безперечно, Посейдон, 
зробив висновок Фро
беніус, а йоруба, що 
схилялись перед ним, — 
спадкоємці атлантів (як і 
атланти, вони носять тем- 
ноголубий одяг). Чудовий 
плід, що дає одночасно 
їжу, питво і мазь, — це 
олійна пальма; крім того, 

тут добувається мідь і жи
вуть слони, про яких гово
рив Платон.

Фробеніус виявив пер
ші пам'ятники великої ци
вілізації Іфе в 1910 році. 
А через три роки в Пари
жі професор геології 
П’єр Терм’є член Фран
цузької академії наук, 
прочитав в Океанографіч
ному інституті доповідь, 

де наводив дані геології, 
відповідно з якими в Ат-

лантиці існував великий 
острів чи навіть мате
рик, що загинув від ката
строфи, «геологічного пе
ревороту», і ставив факт 
цього перевороту поза 
всякими сумнівами. Чи 
існували в той час люди, 
колишні свідки цього пе- 

• ревороту, які могли б пе
редати про нього свої 
спогади? На думку Терм’є, 
тільки в цьому криється 
запитання. А поки що лю
бителі прекрасних легенд 
мають всі підстави віри
ти в платонівську історію 
про Атлантиду, доводив 
французький геолог.

Саме атланти, за слова
ми багатьох атлантологів, 
колонізували Америку і 
принесли високу цивілі
зацію в Старий Світ — 
Єгипет, Дворіччя, Індію, 
Китай. Атланти принесли 
не тільки свою культуру, 
а й своїх богів: божества 
фінікійців, індійців, скан- 
дінавів, індійців майя, 
древніх греків — все це, 
по суті, боги атлантів. Та 
що боги! Крупні винахо
ди людства зроблені ат
лантами: металургія, пи
семність, багато іншого.
' Інші атлантологи розмі

щували зниклий конти
нент на Кавказі. На дум
ку Паніагви, 
знаходилася 
му морі, бо 
ракла є не 
Керченська 
був розташований храм, 
присвячений - Гераклу. 
Англієць Фесенден дово
див, що, згідно даних 
геології, на північ від 
Кавказу знаходилось ве
лике море, що включало 
в себе сучасні Каспійське 
і Чорне моря.

Через рік після Фесен- 
дена, в 1926 році, з’яви
лася робота радянського 
вченого Б. Л. Богаєвсько- 
го, який дійшов до вис
новку, що Атлантида Пла
тона тісно пов’язана з 
древньою історією Пів
нічної Африки.

Богаєвський вважав, що 
перед Гібралтарською 
протокою в Атлантиці 
знаходився великий ост
рів, осколок Африкан
ського материка з висо
кою і своєрідною культу
рою:

«Жорстока загадка, по
хмура таємниця Атланти
ди до краю стала терза
ти людство», — писали 
журналісти. Дійсно, по
тік гіпотез, статей і книг, 
присвячених пошукам за- 
тонулого материка, ріс з 
кожним роком. Вже до 
20-го року число науко
вих робіт і літературних 
творів, присвячених Ат-

"а 
лантид), досягло 1700. В 
Сорбонні, найстарішому 
університеті Франції, бу
ло організовано «Това
риство вивчення Атланти
ди». Більші 
ставлення 
«проблема 
у більшості 
ків гуманітарних наук. На 
їх думку, платонівську 

«Діалоги» є просто літера
турним твором, е якому 
історія про Атлантмду — 
лише гарна казка, вига
дана великим філософом 
для пропаганди своїх со
ціально-політичних 
Дів.

негативне 
виклинає 
Атлантиди», 
представни-

погля-

Атлантида 
в Азовсько- 
стовпи Ге- 
що інше як 

протока, де

ЗАГАДКА 
ЧЕКАЄ РІШЕНЬ

Мабуть, єажко 
культурну людину, 
не читала про Атлантиду. 
Звтонулому 
присвячували 
Конан-Дойль 
Брюсов, 
Олексій 
наші дні 
фонії і 
су, вірші 
що розповідають про Ат
лантиду.

Але до 
знайдено 
м’ятника, 
ки, ■ яка 
про 
Якби 
хоча 
одну 
табличку з атлантськими 
письменами, вона б зди
вувала людство, вона бу
ла б ціннішою для науки 
аніж все золото Перу, всі 
пам’ятники Єгипту, всі 
глиняні книги бібліотек 
Дворіччя. Ці слова нале
жать Ігнатіусу Донеллі, 
чия книга «Атлантида. 
Світ, що існував до пото
пу» витримала в перші ж 
роки виходу майже двад
цять видань.

Вирішальне слово зали
шається поки що за гео
логами. Якщо буде твер
до і незаперечно дове
дено, що опущення сухо
долу в Атлантиці трапи
лося за людської пам’яті, 
тоді вчені повинні будуть 
переглядати заново дуже 
і дуже численні сторінки 
древньої І найдревнішої 
історії людства. Те якщо 
стільки ж переконливо 
буде доведено, що сухо
діл в Атлантичному оке
ані поринув задовго до 
появи людей на землі, 
тоді праці атлантологів 
доведеться здати в архів, 
признати правоту учня 
Платона Арістотеля, який 
сказав, що Атлантиду 
створила та ж людина, 
яка її і зруйнувала.

знайти
яка 6

материкові 
свої твори 

і Валерій 
П’єр Бенуа та 

Толстой. Та й у 
з’являються сим- 
полотна живопи- 

й оповідання,

цього часу не 
жодного па- 
жодної піщин- 

6 розповіла нам 
затонулий материн, 

пощастило знайти 
б одне приміщення, 
статую, одну-сдину

ЛЮДИНИ,

3ZXZZZZ2

Вперше в нашому місті проводилися змаган
ня з теніс;» на рівні збірних команд областей. 
Минулої суботи й неділі па тенісних кортах 
сьомого будиикоуправління відбулися змаган
ня на кубок УРСР імені О. Калмикової. Зу
стрічались команди Кіровоградської та Пол
тавської областей. Перемогли полтавчани з 
загальним рахунком 6:4.

Гра розпочалася зустріччю перших ракеток— 
Ю. .Чнсянського (Полтава) та В. Ігнатова 
(Кіровоград). Нашому землякові не вистачи
ло досвіду, і він програв з рахунком 6:0. 
Це ж саме спостерігалось і під час зустрічей 
решти наших учасників — брак досвіду, слаб
ка фізична і технічна підготовка.

Ще раніше в Харкові під час IV ювілейної 
Спартакіади УРСР паша команда зайняла 
передостаннє місце, а в цих змаганнях ви
була з дальшого розиграшу кубка республіки. 
Причиною невдач слід вважати відсутність в 
обласному центрі тенісних кортів протягом ба- 
іатьох років. Жодне добровільне спортивне 
товарнстио не культивує цього пиду спорту, 
немає в місті і тренера з тсніса.

ІО. ПОВОРОЗКА, 
інструктор обласної ради Союзу спор
тивних товариств і організацій.

На фото: парад учасників матчу.
Фото М. ЧЕРКАЄВА.

«Л.ОЛОДОЙ НОММУНАР» - 

орган Кировогюедснсго 

обкома ПКСМУ,

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ t/ggQ І

м. Кіровоград, еуп, Луначарєьиого, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секрє- 
таре — 45-35, відділів — 45-36.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 27 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (!<). 
11.05 — Літопис піввіку. «Рік 
1940-й». Телефільм. (М). 16.55 — 
Для школярів. «Сто витівок 
двох друзів». (М). 17.25 — «Ко
ли засвічуються зірки». Телеві
зійний фільм. (М). 17.35 — «По 
місцях революційних подій». 
(Мінськ), 18.00 — Кіровоградські 1 
вісті, 18.15 — Оголошення. (Кі
ровоград). 18.20 — Для юнацтва. 
«Двері з білою плямою». (К). 
19.00 — Першість СРСР з фут
бола. ‘Динамо» (М) — «Диші
мо» (К). В перерві — «За вро
жай наступного року».(К). 20.15 і 
— Дні Російської Федерації у 
Москві 21.40 — До Дня вчителя. 
«Друзі хороші мої». (Кірово
град).

Друга програма. 11.00 —Теле
фільм «Дорогою гуманізму» та 
художній фільм «Добрий дра
кон». (Кіровоград). 18.00 — Те
левісті. (К). 21.40 — «Хевсур- 
ська балада». Художній фільм. 
(К).

ЧЕТВЕР, 28 пересип. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — «Хсвсурська балада». 
Художній фільм. (К). 17.00 — 

.Для школярів. «Естафета Жовт
ня». (Одеса). 17.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 18.20 — 

- «Співає моя Молдова». (Киши
нів). 19.05 — Літопис піввіку. 
«Рік 1911-н». Телефільм. (М).

20.05 — Дні Російської Федера
ції у Москві. 20.20 — Теленовн- ИИ. (М) 20.45 - Дні Російської 
Федерації у Москві. 21.40 — 
•Світ сьогодні». (М). 22.10 — 
«Свято квітів». (Дніпропет
ровськ).

. Друга програма. 20.20 — Кі
ножурнал т":"::::,-. ; 
та телефільм «Майстри ' 
тецтв. Анатолій Пананов» 
новоград).

© ПОКАЗУЄ ДНІПРО- 
. ПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 27 вересня. 11.05 — 
.Літопис піввіку. «Рік 1940-й». 
Телевізійний фільм. (М). 12.05

Художній фільм «Лебедєв 
•проти Лебедєва». 17.35 — Фільм- 
для дітей. 18.00 — Дніпровські 
новішії. 18.15 — «Схвалено жит
тям». 18-15 — «Бойово завдання 
пропагандиста». 19.00 — Фут
бол. «Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Київ). В перерві — 
«За врожай наступного року». 
(К). 20.45 — Дні Російської Фе
дерації у Москві. 20.50 — Теле
візійні новини. (М). 21.15 — Ху
дожній фільм.

ЧЕТВЕР, 28 вересня. 17.00 — 
«Естафета Жовтня». (Одеса). 
17.30 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 18.20— «Розповідь про 
Жовтневий район». 19.05 — Лі
топис піввіку. «Рік 1941-й». Те
левізійний фільм. (М). 20.20 — 
Телевізійні новини. (М). 20.45 — 
Дні Російської Федерації у 
Москві. 21.40 — «Світ сьогодні». 
(М). 22.10 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «Свято квітів».

«Людина і вулкан» 
мис- 
(Кі-

Q) ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 27 вересня. 11.05 — 
Літопис піввіку. «Рік 1940-й». 
Телевізійний фільм. (М). 12.05 — 
Концерт художньої самодіяль
ності. 17.00 — Передача я О де* 
сп. 17.45 — Кінохроніка. lfi.OO — 
Передача з Одеси. 19.00 — Фут
бол. «Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Київ). 13 перерві — 
«За врожай наступного року». 
(К). 20.45 - Дні Російської Фе
дерації v Москві. 22.00 — Пере
дача з Одеси. 23.00 — Художні« 
фільм «Шістнадцята весна» -

ЧЕТВЕР, 28 вересня. 17.00 — 
•Естафета Жовтня». (Одеса)-
17.30 — «На меридіанах Украї
ни». (К). J8.2O — Документаль
ний фільм. 19 05 — Літопис піп* 
віку. «Рік 1941-й». Телевізійішя 
фільм. (М). 20.20 — Телспіли^ 
повний. (М). 20.45 — Дні.РОСІЯ- 
ської Федерації у MockbL 
— «Світ сьогодні». (М). 22.10 -у 
«Свято КВІТІВ». (Дніпролеі- 
ровськ).

ПОГОДА
Сьогодні вдень 110 Ор* 

ласті та місту слід пена
ти мінливу хмарність, 
місцями короткочасний 
дощ. Вітер західний, по
мірний. Температура по
вітря по області і 8 
градуси, по місту— 1" 
21. '
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