
УЗДОВЖ КОРДОНУ
Всесоюзна комсомольсько- 

молодіжна естафета вздовж 
рубежів нашої Батьківщини, 
присвячена 50-річ'ію Великого 
Жовтня, 27 вересня перетнула 
кордон Білорусії та України. 
В знаменний час вона прохо
дила по білоруській землі. 
Лише кілька днів тому Брест
ському прикордонному заго
нові було присвоєно ім’я ви
датного діяча Комуністичної 
партії і Радянської держави, 
керівника радянських чекістів 
і прикордонників Ф. Е. Дзер- 
жинського. Передаючи еста
фету, прикордонники брат
ньої республіки рапортували 
про тс, що вони з честю вико
нали свої зобов’язання, взяті 
в соціалістичному змаганні на 
честь 50-рІччя Великого Жовт
ня.

прикордонників на чолі з 
сержантом Снмуковнм. Цо 
йому, командирові передово
го відділення, довірено про
нести естафету на першому 
етапі. На кордоні двох рес
публік відбувся багатолюдний 
мітинг, на якому були при
сутні трудящі прикордонних 
сіл і міст Брестської та Во
линської областей. На мітингу 
виступили секретар Волин
ського обкому комсомолу Ма
рія Костюк, секретар Ліо- 
бомльськогц, райкому комсо
молу Дмитро Сухий, завідую
чий відділом ЦК ЛКСМУ 
Віктор Щербаков,

Естафета розпочала свій 
шлях по дозорних прикордон
них стежках України. В селах 
і містах, па прикордонних за
ставах її зустрічають хлібом-

(Закінченіїя на 2-й стор.).

ЦЕ БУЛО НА ФЕСТИВАЛІ. Сплила ти
ша над високим п’єдесталом. Урочиста ти
ша. А степівчанин з доброю тривогою Він 
приходив сюди поклонитись Невідомому 
солдату, прийшов ще раз дати клятву, що 
бороннтель спокою в рідному краю ніколи 
не буде забутий. Бо ніщо не забуто, ніхто 
не забутий.

Фото В. КОВПАКА.

Сила—
в переконаності

Пленум обкому 
КП України

Ідеологічна робота в масах, кому
ністичне виховання трудящих — од
не з головних завдань, яке ставить 
перед собою в ході Комуністичного 
будівництва Комуністична партія.

На пленумі обкому КП України, що 
відбувся 29 вересня, йшлося саме 
про те, як обласна партійна організа
ція виконує рішення XXIII з’їзду 
КПРС та XXIII з’їзду КП України по 
ідеологічному озброєнню комуністів, 
дальшому поліпшенню комуністично
го виховання радянських людей.

З доповіддю виступив перший сек
ретар обкому КП України М. М. Ко- 
бильчак. Підкреслювалося, що пар
тійні організації сповна повинні ви
користати ентузіазм трудящих мас, 
народжений підготовкою до славно
го ювілею Радянської влади.

Беручи участь в обговоренні допо
віді, перший секретар Кіровоград
ського міськкому КП України І. П. 
Валявський зупинився на нових фор
мах політичної роботи, перший сек
ретар ДолинсьЯЬго райкому партії 
В. К. Дримченко — на питанні тру
дового виховання, заступник голови 
облвиконкому Д. С. Сиволап — на 
дальшому поліпшенні діяльності за
кладів культури, перший секретар 
обкому ЛКСМУ М. Д. Сиротюк — на 
завданнях комсомольських організа
цій області по комуністичному вихо
ванню підростаючого покоління.

Багато цікавого про досвід марк
систсько-ленінського загартування 
кадрів, цінні зауваження і пропозиції 
висловили у своїх виступах на пле
нумі електрозварниця кремгесів- 
ського заводу залізобетонних виро
бів Н. Л. 'Сухіна, завідуючий облас
ним відділом народної освіти Д. Ю. 
Стельмухов, ректор Кіровоград
ського педінституту, голова правлін
ня обласної організації товариства 
«Знання» Ф. Г. Овчаренко, редактор 
газети «Кіровоградська правда» 
А. П. Мостовий, начальник обласного 
управління комітету держбезпеки 
Г. П. Ковшар.

Із заключним словом виступив 
перший секретар обкому КП Украї
ни М. М. Кобильчак. В обговореному 
питанні пленум прийняв розгорнуту 
постанову.

Пленум розглянув організаційні 
питання. Завідуючим відділом харчо
вої та легкої промисловості обкому 
КП України затверджено Р. М. Дзю- 
бинського, редактором газети «Кіро
воградська правда» — А. П. Мосто
вого.

Першою на українській зем
лі естафету прийняла група

НАСТАВНИКИ!

Сьогодні починається новий навчаль
ний рік в системі політично? освіти мо
лоді. Заступник завідуючого відділом 
пропаганди і агітації Ц К В Л К С М 
В. ТОКМАНЬ розповідає про особли
вості наступаючого навчального року, 
про зміни в навчальних програмах, про 
ті завдання, що їх треба буде вирішува
ти пропагандистам і слухачам гуртків, 
семінарів, клубів.

□

І) И ПРИХОДИТЕ до мене по черлено- 
** му крилу осені і промінитеся дав
ньою привітною посмішкою. Через дні 
і роки я чую вашу ходу. Я бачу ваші 
тонкі пальці, які міцно тримають шмато- 

Ічок крейди, малюючи на дошці кола та 
трикутники. Ви все така молода і врод
лива. Ви не старієте в моїй пам’яті, до
рога моя вчителько Маріє Миколаївно...

Вчителько
м о я...
— Ельзо Іванівно, добрий деньї
— Добрий день, діти.
Ельза Іванівна Михеєва підходить до 

столу, розгортає журнал.
— Хто відсутній?
Молода вчителька кілька років тому 

закінчила Кіровоградський педагогічний 
інститут і почала викладати математику 
в нашому місті у восьмирічній школі 
№ 8 Ця школа стала для неї рідною. 
Ельза Іванівна керує шкільним матема
тичним гуртком, а ще вона — член лек
торської групи ьчителів. Скільки вже 
було виступів перед батьками учнів.

Дзвінок обірьав стрічку уроку. З клас
них дверей почали випурхувати невга
мовні хлопчики і дівчатка. Ельза Іва
нівна прямує до своїх вихованців. ®

— А хто у нас сьогодні чергує?
— Я, Ельзо Іванівно, — білоголовий 

малюк з гордістю човгає віником попід 
партами, натхненно підіймаючи сірі за
витки куряви.

— Чому ж ти віник не намочив?
— Ой, забувся! — черговий кліпає 

розгублено світлими віями.
Ельза Іванівна посміхається. Посміха

ються і діти. Вони знають: їхня вчитель
ка «не сердита».

— Торік я керувала восьмим кла
сом, — розповідає молодий педагог. — 
Знаєте, з дорослішими працювати лег- 
ше. Але з п’ятикласниками, хоч і клопо- н 
ту багато, зате якось цікавіше. =

Дзвоник галантно запрошує мене вий- >> 
ти з класу. Зараз почнеться урок. п

В учительській я помічаю в руках ® 
Ельзи Іванівни дві пачки учнівських зо- 
шитів. Вона перехоплює мій погляд. 
«Це зжє перевірені, — пояснює, — сьо
годні будемо аналізувати».

... Я бачу, якою любов’ю світяться очі 
учнів до своєї молодої вчительки. Я 
чую, з якою повагою про неї відгуку- Л 
ються її старші колеги. Я в ній пізнаю 
вас, моя далека незабутня Маріє Мико
лаївно.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

СПАСИБІ ПАРТИ ЗА ТУРБОТУ
— Коли радіо передало 

рішення вересневого Плену
му ЦК КПРС і розроблені 
партією та урядом заходи 
по дальшому добробуту 
народу, був напружений 
день, розповідає голова 
колгоспу імені Дзержин- 
ського Компаніївського ра
йону О. Д. Шептекита. — 
1 заясніли обличчя радістю,

і ще швидше закипіла робо
та.

— А в другому та четвер
тому механоскладальному, 
в ковальсько-пресовому та 
інших цехах заводу «Черво
на зірка» відразу відбулися 
мітинги, — повідомляє 
член завкому комсомолу 
Є. Кудрявцева. — Червоно- 
зорівці у своїх виступах

Запрошення до теорії
ДОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК за ча- 
“ сом в основному охоплює період 
між ювілеєм Радянської влади і 5О-річ- 
чям ВЛКСМ. У цій обстановці роботи в 
галузі політичної освіти молоді дуже 
багато. Комсомольці, всі- активісти на
шої Спілки повинні особливо наполегли
во підвищувати свій політичний рівень, 
оволодівати марксистською теорією, щоб 
повніше осмислити і велич шляху, прой
деного радянським народом, і роль 
комсомолу в комуністичному будівниц
тві.

Як і раліше, для юнаків і дівчат, що 
готуються до вступу в ряди ВЛКСМ, 
для підлітків і школярів, а також для 
всіх, хто бажає вивчати історію та

досвід роботи комсомолу, рекоменду
ються заняття в гуртках «Наш Ленін
ський комсомол». Але на відміну від 
попередніх років програма цього гуртка 
стала більш сучасною за своєю тема
тикою, вона орієнтує пропагандистів і 
слухачів не тільки на пильне вивчення 
минулого, але — перш за все — націлює 
молодих на ділову, конкретну розмову 
про сьогоденні проблеми комсомольсько, 
го життя. В ній, як і в усіх програмах 
гуртків, семінарів, клубів, велику увагу 
приділено питанням військово-патрі
отичного виховання.

Не буду зупинятися на всіх програ
мах — комсомольські активісти вже з 
ними знайомі. Скажу тільки про новини.

щиро дякували партії і уря
ду за турботу, дали слово 
сумлінною працею кріпити 
економічну міць Вітчизни.

— Спасибі партії за тур
боту, — такі слова чути 
сьогодні і в Олександрії, і в 
Креміесі, і в Устинівці, і у 
Вільшанці, де відбувають
ся мітинги, на яких трудя
щі обговорюють підсумки 
вересневого Пленуму ЦК 
КПРС.

Це — «Бесіди про виробничий колектив», 
«Бесіди про мораль»,клуб «Рідна земля». 
Необхідність у цих програмах, на наш 
погляд, поза сумнівами.

Досвід пропагандистської роботи під
казує: за якою програмою не працював 
би тоїі чи інший гурток або семінар, пи
тания виробництва, його організація, 
відносини між людьми в процесі праці 
так чи інакше випливають на перший 
план. Тому її з'явилася думка: а чому б 
не систематизувати всі ці питання в од
ній програмі, намітивши таким чином 
орієнтири для глибшого їх вивчення?

Декому здається, що господарська ре
форма і комсомол — різноилаиові понят
тя, що реформа стосується лише питань 
госпрозрахунку, якості продукції, мате
ріального стимулювання і т. іи. Це всли-

(Закінчення на 2-й стор.).
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ЦЕ БУЛО НА ФЕСТИВАЛІ. Центральний стадіон. Представники обласних делегацій несуть роз
горнуте полотнище державного прапора. Праворуч — секретар І'айворонського райкому ЛКСМУ 
М. Рябокучма.

УЗДОВЖКОРДОНУ
(Закінчсння. Поч. на 1-й стор.) 
сіллю. Усипаною квітами До
рогою. в супроводі 27 мото
циклістів вона прибула о 
прикордонне місто Шацьк. А 
вже через годину естафету
зустрічало населення люоом- 
ля. Тут біля пам'ятника за
гиблим воїнам відбувся ®*і-
тинг.

Дальший шлях естафети ле
жить знову до кордону, до 
старовинного українського се
ла Устилуг. Мешканці села 
зустріли її на мосту чсреї За
хідний Буг, де в перші дні 
Великої Вітчизняної війни 
прикордонники мужньо підби
вали запеклі атаки фашистів, 
відстоюючи кожну п’ядь рід
ної землі. На цін ділянці кор
дону здійснив свій безсмерт
ний подвиг старшина-прикор-

донннк із Запоріжжя Іван 
Пархоменко, нагороджений 
посмертно орденом Вітчизня
ної війни.

Естафета йде все далі на 
південь. її учасників з радіс
тю приймали мешканці ста- 
родавнього Володимир-Волин- 
ського і молодого міста шах
тарів Нововолинська, Рави- 
Руської та Сокаля. Вона про
ходить по землі, густо поли
тій кров’ю героїв, які захи
щали рідну землю в перші дні 
Великої Вітчизняної війни, а 
потім визволяли п під гітле
рівців. Естафету пронесли 
кращі люди застав імені Ге
роїв Радянського Союзу 
Олексія Лопатіна. Семена 
Пустельникова, Федора Мо- 
ріна та інших підрозділів 
кордону.

Прикордонна естафета бо
йової слави безперервно ру
хається по державних рубе- 
жах Батьківщини. Незабаром 
її зустрічатимуть трудящі За- 
,карпаття.

В. ОЛЬШЛНСЬКИИ. 
(РЛТАУ).

Запрошення 
до теорії

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). .

ка помилка. Проведення господарської 
реформи передбачає дальший розвиток 
відносин колективізму, ломку консерва
тивних настроїв і звичок, боротьбу з 
дрібкою опікою, вольовим адміністру
ванням. розвиток наукового підходу до 
всіх питань економіки і організації пра
ці, побуту. «Бесіди про виробничий ко
лектив'* і покликані до того, щоб пока
зати молодій людині найтісніший зв’язок 
між економічними і соціальними аспек
тами виробництва.

«Бесіди про мораль», мені здається, 
детальних коментарів не потребують. 
Смисл життя і щастя,’мета і призначен
ня людини, обов'язок і відповідальність, 
совість і честь — це хвилювало молодих 
завжди. В наші дні знання, культура 
проникли в саму товщу народних мас. 
йде небачений процес становлення люд
ської самосвідомості, пошуку стійких 
етичних цінностей. Створення програ
ми — це спроба заповнити пробіли в 
етичному вихованні молоді.

Клуб «Рідна земля» — це для молоді 
села. У програмі вперше в практиці полі
тичної освіти останніх років зроблено 
спробу врахувати специфіку, характерні 
риси цієї категорії юнаків і дівчат, 
уочу ЗУПИНИТИСЯ па деяких особ- 
** ливостях наступного навчального ро
ку. Вкрай гостро ставимо ми сьогодні 
питання про політичну й теоретичну під
готовку комсомольських кадрів і комсо
мольського активу. В якійсь мірі це — 
ке тільки питання про політичну освіту, 
а й про організаційну діяльність комсо
молу взагалі. Якщо наші пропагандист
ські зусилля часом ще ие досягають мс
ти, то не тих ми повинні звинувачувати, 
хто до пас не прислухається, а комсо
мольських працівників і активістів, які 
не можуть палко і пристрасно нести на
шу партійну правду, у яких не вистачає 
знань, щоб відстоювати цю правду и фі
лософських. політичних, літературних 
суперечках і дискусіях.

Ліквідувати нестачу знань покликані 
широко розповсюджені школи комсо
мольського активу. Вони існують давно, 
але їх роботою ми поки що незадоволе- 
ні. Діяльність цих шкіл ускладнювалася 
довгий час відсутністю навчальних про
грам і кваліфікованих викладачів. Нині 
ми чекаємо серйозних зрушень у теоре
тичній підготовці активу. Розширено 
і доповнено програму спеціального клу
бу «Орбіта» — для групкомсаргів і сек
ретарів первинних комсомольських орга
нізацій. Для активістів районної н об
ласної ланок, як і раніше, рекомендуєть
ся навчання в «університетах молодого 
марксиста», у вечірніх університетах 
марксизму-леиінізму. Ллє на відміну від 
минулих років більш чітко і суворо буде 
налагоджено контроль за їх навчанням. 
Створюється враження, що деякі комсо
мольські працівники — особливо ті, що 
мають вищу освіту, — скептично став
ляться до занять в університетах марк- 
сизму-лениіізму. З цим миритися не 
можна. 
Проблемою номер один'в на- 

шій роботі по політичній освіті мо
лоді залишається проблема підбору і 
підготовки Пропагандистів. Добре, що в 
і уртки, семінари, клуби приходять уче
ні — кандидати і доктори наук. Але, на 
жаль, ця ініціатива ще поширена не так 
як "хотілося б. 1—в багатьох випад’ 
как • вини обласних і міських комсо

мольських організацій, які 
нерідко виявляють у цьому 
відношенні елементарну без
турботність. Відомі випадки, 
коли в області, де до півтора 
десятка філософських* кафедр, 
жоден вчений не залучений до 
керівництва гуртком або семі
наром політичної освіти молоді.

На одному з зональних семінарів ми 
опитали 500 пропагандистів: «Подобає
ться вам ваша робота?» Майже третина 
опитаних відповіла негативно. Замітьте, 
мова йде про кращих пропагандистів’. 
Очевидно, ми слабо ще сінмулюемо при
тік талановитих людей в цю найблаго- 
роднішу, мабуть, громадську про
фесію. А можливості дчя цього у 
нас є. Незабаром буде - затверджено 
нагрудний значок для кращих пропаган
дистів. Безплатні туристські путівки за 
кордон, в будинки відпочинку і санато
рії, в туристські табори — це лише кіль
ка з багатьох форм стимулювання. Пев
но, потрібно подумати про розробку чіт
кої системи морального і матеріального 
заохочення пропагандистів.

Але головне, чого нам потрібно дома/ 
гатися, щоб основним стимулом пропа
гандистської роботи була сама ця робо
та. Справді, що може бути більш захоп
люючим, ніж вона? Це — і пошук одно
думців, і гострий ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОЄДИ

НОК, і високе задоволення, коли твій 
інтерес стає інтересом іншої ЛЮДНІШ. 
Так, розбудити цей інтерес нелегко. Для 
цього треба, перш за все, пов'язати по
ложення марксистської теорії з тими 
економічними і соціальними проблемами, 
що хвилюють молодь, забезпечити акти
вний характер занять, їх емоціональну 
насиченість.

До речі, образність, емоціональність 
політичної освіти — вимога, що об'єктив
но випливає з її специфіки. Адже говоря
чи прокомуністичне світосприймання, ми 
завжди маємо на увазі особливий ідей
но-психологічний настрій особи, те ду
ховне самопочуття людини, яке не ви
черпується лише раціональним засвоєн
ням теорії. Комуністичне світосприйман
ня — це особлива установка па світ, 
установка перетворюючої діяльності, 
оптимізму, цілеспрямованості.

Та й сам інтерес до теорії це можна 
розбудити тільки раціональними засоба
ми, звертаючись лише до розуму моло
дої людним. А якщо пропагандист зумів 
показати в гуртку теорію яскравою і 
образною, якщо він зумів захопити нею 
— він зробив головне: підштовхнув мо
лоду людину до самоосвіти.
Г* АМООСВІТА — це якісно найвн- 

щий етап політичної освіти. Вона 
органічно випливає з усіх інших форм 
теоретичної освіти молоді. Ми повинні 
орієнтувати молодь па самоосвіту і в 
зв’язку з переходом па п'ятиденний ро
бочий тиждень. Вільний час вимагає 
раціонального використання. Телебачен
ня. радіо, газети повинні стати і консу. 
лвтантами, і методистами, і бібліографа
ми. До речі, молодіжна редакція 
Центрального телебачення вже заплану
вала цикл передач для тих. хто займа
ється самоосвітою. Перед комсомолом 
величезна робота в бібліотеках, клубах 
і будинках культури. Консультаційні 
пункти, плани самооевітц, індивідуальна 
робота з читачами — все це сьогодні 
необхідно. В той же час потрібно праг
нути до того, щоб молоді люди, які 
самостійно вивчають теорію, не замика
лися в собі, треба влаштовеватн для 
них диспути, дискусії і т. ІІІ.

Попереду цікавий і тяжкий рік твор
чої роботи І в:длнас самих, від широко
го комсомольського активу залежить, 
який крок ми зробимо вперед у справ: 
світоглядного гарту молоді.

ииввив" ЖОВТ Н Е ВА

ІДУ ПОЛЕМ. Це поле моє, 
батька і Сергійка. Цс па

ше, колгоспне поле. Сьогодні 
ноно тихе, безгомінне, бо вже @ 
осінь і пізній вечір. Лиш дале
ко за селом гуркоче трактор. 
То хлопці готують зяб. А я кін
чив косити соняшники і йду до
дому.

Під ноіа.ми пружинить рілля. 
Ще зовсім недавно тут иітерсць 
співав із пшеницею неумовкну 
пісню врожаю. Багька голос . в 
ту пісню вплівся першим. Він. 
батько, поправив капелюха, ви
тер руки від .мастила І під
моргнув Сергійку: «Почнемо». 
Червоний «СК-4» врізався в 
стіну хлібів.

Другого дня почав збирати 
врожай і я. Працювали майже 
поруч. 1 мені весь час було 
видно на містку невисоку по
стать батька, Василя Семенови
ча. і зовсім маленьку Сергійка. 
Сергійко — мій брат, зараз п 
дев'ятий клас ходить. .А вже 
другий сезон працює помічни
ком. Тільки батько десь від
вернеться, Сергійко відразу вже 
й за кермо. Батько кричить, але 
не сердито. В голосі більше чу
ти теплоти й гордості.

Поле
ианпоі 
слави

Так було і зі мною, коли шс 
був школярем. До речі, скільки 
я себе пам’ятаю, я пам’ятаю 
батька механізатором. І так 
вже повелося, що спочатку ми 
йому їсти до комбайна носили, 
а потім ставали помічниками.

Гіду полем. Осіннє воно... Та 
я його бачу то весняним — 
зелепнм-зелеиим, то серпне
вим — жовтогарячим від зрі
лих хлібів. І цс не тільки то
му, що я закоханий у поле, я 
видно, й тому, що це поле на
шої сімейної слави. Це воно 
принесло батькові орден «Знак 
пошани». Це воно причарувало 
мене і привело в сім’ю механі
заторів.

Вже в селі’ наздоганяє бать
ко, запилений, трохи стомлений 
1 веселий. Відразу хвалиться: 
«Буряки теж за кілька днів 
закінчимо копати». Тепер бать
ко на бурякозбиральному ком
байні працює. Він так щороку, 
збере хліб, полагодить зерно
вий комбайн і береться за бу
ряковий. Біля нього я теж уже 
й другий комбайн вивчив. Як 
треба буде, то й на буряковій 
плантації заміню батька.

Микола ХУДОЯР. 
механізатор колгоспу іме
ні Боженка.

ЦЕ БУЛО НА ФЕСТИВА
ЛІ. На доріжках стадіону 
з’явились машини, прикра
шені діаграмами, макетами, 
транспарантами, панно. Се
ред водіїв цих оригінальних 
агрегатів і трактористка 
колгоспі’ імені Фрунзе Кіро
воградського району Вален
тина ПЛУЖНИК та тракто
ристка колгоспу імені Іллі
ча Онуфріївського району 
Людмила РОЖЕНКО.

ЕСТАФЕТА КІРОВОГРАДІ!!» аеззи» 

Де народжуються 
Д а н к о?

Потреба у залисній книжці у нього виникла, ко
ли по закінченню Української академії сільсько
господарських наук став працювати механіком 
колгоспу імені Шевченка. Спочатку занотовував, 
які запчастини треба дістати. А вже згодом — 
думки про людей, про роботу. З 1963 року ЛЕО- 
НІД ДЕЙНЕКА — перший секретар Кіровоград
ського райкому комсомолу. За його згодою вмі
щуємо деякі уривки із записної книжки.

Квітень. 1963 р. Чим більше взнаю і алину Кос
тенко, тим більше дивуюся. Це не просто плано- 
вик-економіст, не просто секретар комітету ком
сомолу колгоспу. Це — Данко сьогоднішнього 
дня. Маленька, тендітна. А скільки сили, настир
ливості! і в дощ, і в болото тягнула нас в брига
ди, до людей. І ось є самодіяльність не тільки у 
Первоззанівці, айв Попове.!. І комсомольські 
групи спаяніші стали. І все це вона, Галина, зро
била.

Червень. 1963 р. Володя Мармалюк — молод
чина. Принциповий. Бригадир, а агроному не со
ромиться суперечити, коли правий. І мені до
помагає. І як це в нього тактовно виходить! Зро
бить, покаже, і зовсім не обидно, хоч у мене ака
демічний значок.

Вересень. 1963 р. Бути інженером машин наба
гато легше, ніж інженером людських душ. Хіба 
ще й за Макаренка взятися?

Січень. 1964 р. Проводжали дівчат до училища 
механізації. Це — підсумок нашої агітації. Най
швидше згодилася Валя Плужник, доярка з кол
госпу імені Фрунзе. А тепер от приїхала вже з 
Марією Евтушенко. Галя Тумаш з колгоспу імен. 
XXII з'їзду КПРС наперекір батькові пішла.

20 січня. 1965 р. Сьогодні на районній комсо
мольській конференції дізназея, що в нас роди
лася дочка. Хотілося зідразу поїхати до Зої, але 
не було можливості. Довелося на ранок перенес
ти візит.

Травень. 1965 р. Був у колгоспі «Родина». Це 
відстаючий колгосп у районі. Та молодь мені ду
же сподобалася. Іван Емельянов, Мишко Гайда
мака, Надя Полетаева, Рая Полякова — душевні, 
завзяті, пісенні. Підпустив «їжака», мовляв, чого б 
не організувати хор.

Червень. 1966 р. Пасивність. Від чого вона? Де 
народжуються Данко? Ось Федя Червоний з кол
госпу імені Ульянова. Сімейний, а й колектив 
фізкультурників очолює і бригадну комсомоль
ську організацію. А чому не всі такі?

Фото В. КОВПАКА.

Грудень. 1966 р. Галя Тумаш — секретар ком
сомольської організації. Механізатори вже не 
кепкують. І лаятися відучилися, бо ж у бригаді 
дівчина. Батько посміхається: таки вийшло, як Га- 
линка казала.

12 березня. 1967 р. Повернувся з лижного кро- 
СУ- 3 дев яти шкіл були спортсмени. Це вперше 
В районі проведено крос на приз Героя Радян
ського Союзу Ф. І. Говорова. У Сазонівській вось
мирічці він занесений навічно з списки учнів. 
Теп^р і в інших школах знатимуть, хто такий Ф. І. 
Говоров. Про це йшла мова перед кросом.

Липень. 1967 р. По 
київському телебаченню 
виступав самодіяльний 
російський хор колгоспу 
«Родина». Молодці і ще 
раз молодці!

Вересень. 1967 р. Нашу 
Плужник показували по 
телевізору. З фестивалю 
молоді України. На ви
ду у тисяч людей не 
розгубилася, коли не 
спрацював механізм. Та-1 
кі вони, наші дівчатз- 
трактористки. Тепер р 
певний, що тільки спаси
бі скажуть, що агітували 
вступати до училища...

Записна книжка не за
кінчена. Там і далі з'яв
ляються записи про лю
дей, про роботу. .Секре
тар шукає, де народжу
ється Данко.
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КРАСНОДОНСЬКЕ
мк

ПІДПІЛЛЯ
(Закінчення. Початок в газеті за 29 

вересня)
З тиші почулися чиїсь кроки. Я дав 

знак Володі, а сам з Улею сховався за 
виступ стіни. Поруч нас пройшов ні
мецький патруль. І знову все змовкло. 
Володя прикріпив червоне полотнище 
на жердині й спустився з даху.

Червоні знамена з ту ніч молодогвар
дійці піднесли на вишках трьох шахт, на 
приміщенні німецького дирекціону І на 
найвищому дереві міського парку. Був 
похмурий ранок, коли краснодонці по
бачили над своїм містом жовтневі стя- 
ї и. > адість охопила людей. Звістка про 
знамена пролітала з вуст в уста.

А на стінах будинків і телеграф
них стовпах краснодонці читали сло
ва привіту і мужності: «Поздоровляємо 
з 25-ю роковиною Жовтневої револю
ції!», «Смерть німецьким окупантам!»

МУЖНІСТЬ
Червона Армія все ближче підходила 

до Донбасу. 8 цей час підпільна органі
зація готувалася до збройного нападу 
на німецький гарнізон Краснодона. Наш 
арсенал — глибокий погріб'під пова
леною міською баштою — був заповне
ний добутою з бою зброєю: гранатами, 
автоматами, патронами, Я розробив де

тальний план захоплення міста, 
розставив сили, зібрав необхід
ні дані про противника. Та під
ла зрада перешкодила нам 
здійснити задум.

В січні 1943 року почалися масові 
арешти молодогвардійців. Тоді штаб 
«Молодої гвардії» вирішив: кожному 
пробиратися до частин Червоної Армії, 
що наступала. Однак, було вже дуже 
пізно. Гітлерівці швидко напали на слід. 
Тільки семи комсомольцям, у тому чис
лі і мені, пощастило втекти від рук гес
тапівців. Решта була кинута в тюрму, 
піддана нечуваним катуванням і по-зві
рячому страчена. Серьожу Тюленіна ка
ти били батогами, зробленими з елек
тричних проводів, ламали пальці, зага
няли з рани розжарений шомпол. Се- 
рьожа втрачав свідомість, а коли опа
м’ятовувався, говорив:

— Ну чого ви до мене пристали? їй- 
богу, я вам нічого не скажу...

Бузувіри привели в камеру Серьожі 
його 58-літню матір і стали при ній бити 
його. Та 16-річний герой залишизся до 
кінця вірний своїй комсомольській клят
ві, він витерпів усі муки, та не виказав 
товаришів!..

Кати випалювали на тілах підпільни
ків номери комсомольських квитків, 
проламували їм ребра прикладами ав
томатів, та чим більше шаленіли фа
шисти, тим непокірніше вели себе ком
сомольці...

Знаючи, що наступає час страти, член 
штабу «Молодої гвардії» Ульяна Громо
ва передала умовним стукам в усі ка
мери:

— Останній наказ штабу... Останній 
наказ... Нас поведуть на страту вулиця
ми міста... Ми будемо співати любиму 
пісню Ілліча...

І герої йшли на страту з піснею. їх 
довели до шахти N2 5 і скинули живими 
в шурф.

Краснодон. Могила молодогвардійців. Тут горить вічний вогонь і ніколи не в’януть квіти. 
Фото Р. ЛЗР1ЄЛЯ. (Фотохроніка РЛТЛУ).

Так померли вірні сини і дочки ком
сомолу. Бони не здались, не скорились 
зсрогові. НАША КЛЯТВА

В лютому 1943 року, незабаром після 
звірячої розправи з молодогвардійця, 
ми, в Краснодон вступили частини Чер
воної Арл\ії. Збулося те, в що непохит
но вірили комсомольці. В цей день не
бувалого щастя, в день приходу армії- 
визволительки, люди згадували про тих 
безстрашних і юних, котрі освітлювали 
їм життя промінням нашої правди з 
найважчі дні пережитого лихоліття.

Сотні людей попрямували до примі
щення тюрми,

З приміських селищ і хуторів йшли 
старики, жінки, діти, щоб попрощатися 
з прахом героїв. Тіла страчених були 
вийняті з шурфа шахти. Краснодонці хо

З стор.

ронили своїх героїа у парку Комсомолу. 
Бійці Гвардійської кавалерійської диві
зії вмстрілами з гармат салютували а 
честь «Молодої гвардії», схиливши над 
могилою юних героїв свої знамена. А 
ми, що залишилися живими, стоячи над 
могилами друзів, дали клятву сповна 
помститися фашистам за кожну крапли
ну крові своїх товаришів.

Ми прибрали могилу квітами, спору
дили на ній обеліск з словами нашого 
любимого письменника Горького:

И капли крови твоей горячей,
Как искры, вспыхнут зо мраке жизни 
И много смелых сердец зажгут..,

Іван ТУРКЕНИЧ.
Березень 1944 року.
3-й Український фронт,
1-а Гвардійська армія.ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА КОМПАН1ЇВЦ1В

АВТОГРАФИ

НА ПРАПОРІ

ШЛЯХ 
ПОКАЗАВ 
КОМАНДИР

В шостій школі так за
ведено: піонер повинен 
знати про життя героя, 
чиє ім'я носить його загін. 
П'ятому «б» присвоєно 
ім'я Яиіі Магвієнка і Фе- 
ді Шекеля. У піонерів 
уже є багато матеріалів 
про коротке життя юних 
героїв. Вони нетерпляче 
чекали збору загону під 
девізом «Ніхто не забу
тий, ніщо не забуток. Збір 
цей проходив досить не
звичайно Колишній 
командир партизанського 
загону ім. К. Є. Вороши
лова С. І. Долженко ра
зом. з учнями вирушив у 
подорож...

Автобус рушає в доро
гу. Проїздом Семен Іва
нович запросив у подо
рож Прокопа Федоровича 
Баранникова, я к ий по 
завданню ЦК парт ії 
стрибнув з парашутом 
розташування загону 
березні 1942 року,
місці його приземлення 
зупинились. Семен Івано
вич та Прокіп Федорович

розповіли про бойові діла 
загону. Потім побували 
на колишній явочній 
квартирі — у колгоспниці 
колгоспу «Червоний пар
тизан» Ірини Данилівни 
Ланчуковської. Тут ще й 
досі уціліли цікавий та
ємний вихід на горище та 
підземний хід.

Далі дорога привела 
. юних слідопитів до кім- 

нати-музею с. Підлісного. 
Ось і школа, в якій на
вчалися юні герої Яиіа 
Матвієнко, Федя Шепсль, 
Баня Юрченко і Ваня Ко-

коваленко. С. І. Должен
ко і П. Ф. Баранников по
ділилися спогадами про 
юних героїв-партизанів.

А потім пішли до моги
ли .героїв. Піонери кла
дуть квіти, ш ану ют ь 
пам’ять хвилиною мов
чання.

Останнім етапом подо
рожі був похід у Чорний 
ліс. Тільки розпалили вог
нище. як завітали гості: 
довідавшись, що в Чор
ному лісі знаходиться ко
мандир партизанського 
загону С. І. Долженко. 
учні ІІовопразької школи- 
інтернату приїхали сюди.М. МУЖИКОВСЬКИИ.

м. Кіровоград.
На фото: С. І. Долженко з 

піонерами.
Фото В. БОРИСОВА.

— Ідуть, ідуть!
Двері пропустили тих, 

кого очікували, — Гав
рила Кузьмовича Бреуса, 
Гната Архиповича Проко- 
пенка і Кіндрата Гераси
мовича Бреуса.

Стих гамір. І потекла 
некваплива розповідь про 
революцію, про грома
дянську і Велику Вітчиз
няну війну, про зміни на 
селі. Кожному з гостей є 
про що згадати, адже за 
плечима багате і героїч
не минуле. Гнат Архипо
вич у 16 років став чер- 
воноармійцем. Коли роз
били білих, очолював кол
госп. Веііику Вітчизняну 
війну старшина Проко

пенко закінчив у Празі. 
Повернувшись, знову очо. 
лював колективне госпо
дарство. Гаврило Кузьмо
вич — один з перших 
комсомольців села, а Кін
драт Герасимович — пер
ший тракторист.

Коли вони скінчили 
свої розповіді, піонер
ська дружина завмерла 
по команді «струнко». 
Гості підійшли до прапо
ра і залишили на ньому 
свої автографи крейдою.

Юні умільці потім ті 
автографи вишили, в аль
бомі записали життєвий 
шлях ветеранів. І голова 
ради дружини Тамара По- 
повкіна та секретар ком-

сомольської організації 
Водянської восьмирічної 
школи Микола Вільхо- 
вецький відвезли прапор 
та альбом і урочисто пе
редали виноградівським 
піонерам.
Це був старт. Сьогодні 

піонерський прапор йде 
з школи в школу. І на 
ньому з’являється есе 
більше автографів пер
ших комсомольців. їх 
невтомно розшукують 
червоні слідопити і ра
зом з ними пишуть істо
рію комсомолу кожного 
села.

Напередодні 50-ї річни
ці Великого Жовтня пра
пор та альбом буде уро
чисто передано райкомо
ві комсомолу на вічне 
зберігання.А. КОРОТЧЕНКО, перший секретар райкому ЛКСМУ.

У 
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Танцювальний колекіив Комланіївського районного 
Будинку культури організувався > .вересні минулого ро
ку Та вже заслужив повагу і в себе в районі, і в сусі
дів Свою майстерність він і успіхом продемонстрував 
на «а ключи ом у концерті обласного фестивалю самодіяль
ного мистецтва

дівчини. Ось і не так давно бригадир 
Микола Макарович Кривошея завітав 
на ферму до комсорга.

— Гриша Степко на роботу не хо
дить, — сказав. — Треба щось діяти.

Люда зібрала комсомольські збори. 
Послухали Степка. І, як кажуть, мов 
сто ворожок пошептало.

Такої ж вдачі, як Люда, і Світлана 
Євтєєва. Вона завідує свинофермою вДИВЛЮСЬ ПА НИХ, РАДІ Ю...

до клубу прий 
лопатами, щіт

Фото «. КОВПАКА.

Ж ЮДУ я ке раз бачив і за роботою, й 
•• у веселому танку. І завжди вона 
чарівна своїм неспокоєм. Через те, вид
но, і групкомсоргом обрали, хоч у селі 
вона порівняно недавно. До того в місті 
працювала. Хтозна, чи потягнуло знову 
дівчину до зелілі, чи з інших причин, та 
повернулася до матері у Вільянівку, 
пішла працювати дояркою.

Вільянівка — село маленьке, від цент
ральної садиби колгоспу 
далеко. Клуб там неве
ликий і не дуже •охай
ний, що відразу й не 
сподобалося дівчині. Не 
чув, як вона гомоніла 
про це з хлопцями й 
дівчатами. Та в один з 
недільних днів зранку 
шла молодь з відрами,
камн. Помазали стіни, де треба, підбі
лили. А потім Люда Сухо.задко з’явила
ся в конторі колгоспу.

— Фарба потрібна, щоб у нас був 
клуб, як у людей.

Дали гроші. Сама бігала по магази
нах, діставала, фарбу, оформляла ра
хунки. 1 всі в селі визнали її завідую
чою клубом (у Вільянівці це посада гро
мадська).

А Люда наступала далі:
— Так що. і тепер у клубі будемо на

сіння лущигп, чи знайдемо цікавіше за
няття?

Молоді вільянівці дивуються: як це 
вони раніше обходилися без Люди. А 
вона не уявляє вже себе без них.

Та що тім казати про молодих. І літ
ні, буває, звертаються по допомогу до

першій бригаді. Колектив ферми ще з 
червня працює в рахунок 1968-го. адже 
річний план продажу свинини державі 
виконали за шість місяців.

На фермі їх троє, комсомольців. Крім 
Євтеевої. те свинарки Олена Сімчнна і 
Галина Хміль. 1 хоч роками вони мо
лоді, та завзятості у праці і люди літні 
можуть в них повчитися.

Такі вони, комсомольці нашого кол
госпу. Трьох з них прийняли цього року 
в партію Тепер готуються стати канди
датами в члени КПРС секретар комсо
мольської організації Віра Приймак та 
шофер Володимир Редько.

Дивлюсь на них, радію; добра зміна 
буде. В. НЕСТЕРЕНКО, секретар партійної організації колгоспу імені Димні рожі.
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СЬОГОДНІ— 
МОТОКРОС
Це вже вдруге на Зава- 

дівській мототрасі відбу
деться міжнародний мото
крос. Тисячі кіровоградців 
зберуться «поболіти»

своїх — представників Ро
сійської Федерації і Украї
ни. Адже у них досить гріз
ні суперники з Чехословач- 
иини, Болгарії, Угорщини, 
Польщі, Румунії, Югославії. 
Кожна з цих команд виста
вила найсильніших гонщиків. 
Тому на легку перемогу спо
діватися не можна. Нап
риклад, команда Румунії на 
попередніх змаганнях тако
го масштабу виступила сла
бо. Але нині до Кіровогра- 

прибули нові, сильні

спортсмени. Вони теж мо
жуть претендувати на пер
ші місця.

Кіровоград доручив захи
щати честь свого автомото
клубу майстрові спорту, ін
структорові учбової їзди 
Володимиру Купрієнку, вій
ськовослужбовцю Валенти
ну Бородаю та інструкторам 
автомотоклубу Миколі Біль- 
баченку, Івану Чабанову.

За Україну виступатимуть: 
Погребняк, Шинкаренко, 
Овчинников, Буданов. Ро-

сійська Федерація вистави
ла на змагання своїх бува
лих гонщиків, уже знайомих 
із Завадівською трасою. 
Це майстри спорту Матвеев, 
Моисеев, Петушков.

Отже, сьогодні Кірово
граді будуть свідками за
хоплюючих змагань. Поба
жаємо мотокросменам щас
ливих заїздів!

С. САФРОНОВ, 
начальник Кіровоград
ського автомотоклубу 
ДТСААФ.

ДІВЧАТА, ЮНАКИ, 
КОМСОМОЛЬЦІ, МОЛОДЬ!

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ

на 1968 рік
ГАЗЕТИ

„МОЛОДИ II
КОМУНАР“-

орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ

ПО АСФАЛЬТОВАНОМУ шосе роз
тягнулася колона велосипедис

тів. Срібні шпиці виблискували на 
сонці, зливалися в одне фейєрвер- 
кове коло. Ще через мить лан
цюжок спортсменів зник за поворо
том. А Сергій усе стояв і дивився вслід, 
затамувавши в душі надію. Хотілося 
мчати вперед, попереду цієї колони, три
маючи міцно в руках руль велосипеда, 
мчати так, щоб аж вітер свистів.

Тоді ж і пішов у Кіровоградську ди
тячу спортивну школу. Через кілька за
нять тренер помітив: здібності у хлоп-

З вітром
на ти

ця є. На змаганнях, які влаштовувалися 
в гуртку велосипедистів, Сергій Симонен- 
ко завжди виходив переможцем. Трену
вався наполегливо, до сьомого поту. 
Виступав Сергій і за спортивну честь 
школи-інтернату № 1, де він навчався. 
І знову тренувався, знову виїжджав ве
чора мД в степ.

Після закінчення середньої школи пі
шов працювати у дитячу спортивну шко
лу тренером з велоспорту.

Жовтень 1966 року запам’ятається 
Сергієві надовго. В .Геиічеську прохо
дила першість Центральної ради ДССТ

«Колгоспник». Ніхто не чекав від Сер
гія Снмоненка нічого серйозного. Та й 
сам він не сподівався на лаври.

Заїзд був сенсаційним. Вже на пер
ших кілометрах кіровоградець далеко 
позаду залишив суперників з Київської, 
Запорізької, Чернігівської областей. Тра
са, на якій проводилися змагання, вия
вилася не з легких. Рівчаки, пагорбки, 
різкі повороти.

І так на протязі двадцяти п'яти кіло
метрів. Та Сергій долав перешкоди з 
дивовижною легкістю. Судді на фініші 
зафіксували результат 35 хвилин 25 се
кунд — норматив майстра спорту.

Потім брав участь у різних змаган
нях за збірну області в Києві, Донець
ку, Мелітополі. Тут він знову підтвер
див звання майстра спорту.

В серпні цього року виїжджав на між
народну зустріч у Венецію, де виступав 
за збірну Центральної ради ДСТ «Спар
так». І там успіх — перше місце.

Весь час між змаганнями Сергій Си
моненко віддає тренуванням, роботі у 
дитячій спортивній школі.

Завжди Сергія можна побачити серед 
своїх вихованців. Він їх навчає майстер- 
носгі, викохує в них любов до спорту, 
витримку. Багато хто з його учнів уже 
проявив себе на велотрасах. Виступаючи 
в Києві на республіканській першості 
спартаківців, команда, яку тренує май
стер спорту Сергій Симоненко, зайняла 
четверте місце. Це було влітку цього ро
ку. Такого досягнення Кіровоградська . 
ДСШ ще не знила. До того ж, одного з 
її вихованців Віктора Пономарьова, 
включено до збірної команди республі
канської ради ДСТ

Нинішнього літа 
склав екзамени до 
дентом факультету 
ня.

«Спартак».
Сергій з успіхом 

інституту, став сту- 
фізичиого вихован-

С. МАТУСЯК, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».
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ТАМПЕРЕ, 28 вересня. (Спец, 
кор. ТАРС ІО. Хромов). У фін
ській столиці і в місті Тампере 
одночасно стартував 15 чемпіо
нат Європи з баскетбола для 
чоловічих команд. 16 кращих 
збірних дружи» нашого конти
ненту почали боротьбу за титул 
ііайсіїльніших. Переможець ста
не відомий 8 жовтня.

Радянські баскетболісти по
чали свої виступи з перемоги. 
У перший зустрічі в своїй групі 
вони з рахунком 93:65 (37:28) 
перемогли команду Ізраїлю. В 
іншому матчі команд, які ви
ступають у Тампере, спортсме
ни Болгарії виграли в угорців — 
66:58.

А ось результати зустрічей 
спортсменів, які грають в Хель- 
сінкі: Румунія — Іспанія — 
88:85, Югославія — Бельгія — 
73:66.

Вчора збірна СРСР грала з 
баскетболістами НДР.

орган Кіровоградського обкому КП України та 
обласної Ради депутатів трудящих, Кіровоград
ського міськкому КП України та міської Ради 
депутатів трудящих.
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КОМУНАР» на рік — 2 крб. 40 коп., на 
півроку — 1 крб. 20 коп.

Передплатна ціна газети «КІРОВО
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Прихильпнки «Зірки» вже 
відвикли бачити, як їх 
улюблена команда зазнає 
поразки на своєму полі. В 
усякому разі, це було впер
ше за останні дванадцять 
матчів, проведених вдома, 
коли їх улюблена команда 
залишає поле переможеною.

На два м’ячі, забитих 
львівськими армійцями у 
ворота кіровоградців, ос
танні не відповіли жодним. 
В обох випадках винні во
ротар Бурсаков і захнени- 

іки, зокрема Кольцов і Бі-

І вдома поразка
лоус. Недарма гра першого 
з них дістала оцінку одини
цю. Двом іншим тренери 
поставили двійки.

Та й переважна більшість 
місцевих футболістів не за
слуговує кращої оцінки. В 
першому таймі вони посту
палися перед гостями в 
швидкості, агресивності, точ
ності передач.

Правда, після перерви

господарі поля стали і гос
подарями становшца. Вони 
заграли в повну міру своїх 
сил. Але нічого не змогли 
вдіяти. Пробитися крізь 
міцний захист львів’ян їм 
рідко коли вдавалося. А ко
ли м’яч влучав у ціль, па 
висоті виявлявся воротар 
армійців Малямин. йому 
єдиному з усіх двадцяти 
двох гравців тренери заслу
жено поставили п’ятірку.

Ця прикра поразка відсу
нула «Зірку» з четвертого 
місця па шосте.

В гаю — осінь.
Фотоетюд В. БОРИСОВА.

ХіЗИИв
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 1 жовтня. Перша 
програма. 10.00 — «Будильник». 
(М). 10.30 — Для школярів
«Операція «Сіріус-2». (Ленін
град) 11.05 — «У світі мистец
тва». (Ташкснт). 11.35 — Для 
дошкільників і молодших 
школярів. «Зірочка». (хМ). 12.00 
— До 50-річчя Великого Жовт
ня. «Календар дружби». (Бер
лін). 13.00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. «Наш 
прес-центр». (М). 13.35 — Фес
тиваль дитячої творчості. (Чер
нівці). 15.00 — До закриття Днів 
Російської Федерації у Москві. 
(М). 15 30 — «Музичний кіоск». 
(М). 16.00 — «ТЕК-67». (К).
16.40 — «Телегачок». (К). 17.00

— «Естрада-67». (М). 18.00 —
Літопис піввіку. «Рік 1943-й». 
Телефільм. (М). 19.00 — Міжна
родний матч з футбола. СРСР— 
Швейцарія. В перерві — теле- 
повини. (М). 20.45 — Теленови- 
ни. (М). 21.00 — «хМонреаль
аплодує». (К). 21.50 — Кращі
фільми радянського кіно. «Учи
тель». Художній фільм. (К).

Друга програма. 16.00 — В 
ефірі «Молодість». (Ленінград). 
21 00 — Художній фільм «Учи
тель». (М). 22.50 — Естрадний 
концерт з Тбілісі.
ПОНЕДІЛОК, 2 жовтня. Перша 

програма. Програма УТ. 17.00— 
Республіканська школа юних 
математиків. (К). 17.30 — «Міс
та і люди». (Донецьк). 18.00 — 
Телевісті. (К). 18.30 — До по
чатку навчального року в сис
темі партійної освіти. (М). 19.00
— «Не забудь... станція Луго
ва». Художній фільм. (К). 20.30
— Теленовинн. (М). 21.00 — «Ре
волюційний марш науки». (М). 
21.30 — «Борці і переможці». 
Міжнародна програма. (М). 
22.00 — Спорт за тиждень. (М). 
22.15 — Програма УТ. «Пісня

пісню кличе». Зустріч з компо
зитором Б. Київським. (Львів).

Друга програма. 19.00 — Кіно- 
програма. (Дніпропетровськ).

ВІВТОРОК, 3 жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). 11.15 — Літопис
піввіку. «Рік 1943-й». Теле
фільм. (М). 16.50 — «Умілі ру
ки». (ТА). І7.2О — «Микита Ко
жум’яка», «Незвичайний матч», 
мультфільми. (К). 18.00 — Теле
вісті. (К). 18.30 — Слухачам 
шкіл основ марксизму-ленініз- 
ыу. Політекономія соціалізму. 
«Що вивчає політекономія со
ціалізму?» (М). 19.00 — «Зна
йомі мелодії». Фільм-копцерт. 
(К). 19.30 — Програма УТ. Пер
шість СРСР з футбола: «Шах
тар» (Донецьк) — «Торпедо» 
(Кутаїсі). 20.15 — «Колумб» 
причалює до берега». Мульт
фільм для дорослих. (К). 20.30 
— Тслеиовнии. (М). 21.00 —
«Десять років космічної ери». 
До 10-річчя з дня запуску пер
шого штучного супутника Зем
лі. (М). 22.00 — Художній фільм 
«Кріпосна актриса». (Кірово
град).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
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ф ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ, 1 жовтня. 8.00 — 
Навчальне телебачення. 10.00 — 
Длч школярір. «Будильник». 
(М). 10.30 — Для школярів.
«Операція «Сіріус-2». (Ленін
град). 11.35 — «Зірочка». (М). 
13.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 13.35 —
Всесоюзний фестиваль дитячої 
творчості. (Чернівці). 14.00 — 
Літературна програма з Куйбн- 
шева. 14.15 — Сьогодні — День 
учителя. (М). 14.25 — «Музич
ний маяк». (М). 14.40 — «Твор
чість молодих». (М). 15.00 — 
Дні Російської Федерації у 
Москві. 15.30 — «Музичний
кіоск». (М). 16.00 — В ефірі
«Молодість». (Ленінград). 17.00 
«Естрала-67». (М). 18.00 — Лі
топис піввіку. «Рік 1943-й». Те
левізійний фільм. (М). 19.00 — 
Футбол. СРСР — Швейцарія. 
20.45 — Телевізійні новини. (М). 
21.00 — Художній фільм «Учи
тель». (М). 22.50 — Естрадний 
концерт з Тбілісі.

ПОНЕДІЛОК, 2 жовтня. 11.10 — 
Літопис піввіку. «Рік 1942-й». 
Телефільм. (М). 12.00 — «Влас
на мрія». (Харків). 17.00 — Рес
публіканська школа юних мате
матиків. (К). 17.30 — «Міста і 
люди». (Донецьк). 18.00 — Те
левізійні вісті. 18.30 — До по
чатку навчального року в сис
темі партійної освіти. (М). 19.00 
— Кіиопрограма. 20.30 — Теле
візійні новини. (М). 21.00 —

«Революційний марш науки» 
(М). 21.30 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «Портрети мит
ців». 22.15і - «Пісня пісню клн- 
че». (Льпів).

ВІВТОРОК, 3 жовтня. 11 15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1943-й» 
Телефільм. (М). 16.45 — «При
годи Цвяшка». Лялькова вис
тава. 18.00 — Телевізійні віст), 
(К). 13.30 — Слухачам шкіл 
основ маркензму-лен і н і з м у. 
(М). 19.00 — Дніпровські нови
ни. 19.30 — Футбол: «Шахтар» 
(Донецьк) — «Торпедо» (Ку
таїсі). 20.15 — Документальний 
фільм. 20.30 — Телевізійні но- 
виив. (М). 21.05 - Концерт. 
21.о0 — «Стоп». Сатирична 
програма. 22.35 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. «Пам’ять 
міста».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ, 1 жовтня. 8.00 — 
Передача з Одеси. 10.00 — Для 
школярів. ^«Будильник». (М). 
10 30 — Для школярів. «Опера
ція «Сіріус-2». (Ленінград). 
11.05 — Фільм для дітей. 13.00 — 
Для воїнів Радянської Армії 1 
Флоту. (М). 13.35 — Передача з 
Одеси. 14.15 — Сьогодні — День 
учителя. (М). 14.25 — «Музич
ний маяк». (М). 14.40 — «Твоп- 
чість молодих». (М). 15.00 — 
Передачі з Москви. 15.30 — «Му-

Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глііікн, 2.

НОВИЙ СИЛАЧ
На Білоруському ав

томобільному заводі за
кінчено збирання пер
шого 40-тонного само
скиду «БелАЗ-548». Цим 
силачем розпочато про
мисловий випуск нової 
марки «БелАЗов». 

___________ (РАТАУ).

ЦІЛЮЩІ властивості Міне
ральної води «нафту- 

ся» випробували на собі ба
гато людей, які побували 
на відомому курорті В 
Трускавці. Але механізм дії 
Цієї унікальної мінеральної 
води на людський організм 
до останнього часу зали
шався невідомий.

Співробітники інституту 
геології та геохімії горю
чих копалин Академії наук 
України встановили, щоСЕКРЕТ
„НАФТУ«“ 

розчинені в «нафтусі» орга
нічні речовини є вихідним 
продуктом для життєдіяль
ності бактерій, які вироб
ляють особливого роду ре
човини, що нагадують своїм 
складом антибіотики. До
слідження показали також, 
що ця вода містить унікаль
ну кількість легких ізотопів 
водню (в 2,5 раза більше, 
ніж у питній воді), а воин 
надзвичайно благотворно 
впливають на обмін речо
вин в організмі людини.

(РАТАУ).

зичний кіоск». (М). 16.00 — в 
ефірі «Молодість». (Ленінград). 
17.00 — «Естрада-67». (М). 18.00
— Літопис піввіку. «Рік 1943-й». 
Телефільм. (М). 19.00 — Фут
бол. СРСР — Швейцарія. 20.45
— Телевізійні новині). (М). 21.00 
■— Художній фільм «Учитель». 
(М). 22.50 — Естрадний концерт 
з Тбілісі.

ПОНЕДІЛОК, 2 жовтня. 11.10 — 
Літопис піввіку. «Рік 1942-й». 
Телефільм. (М). 17.00 — Респуб
ліканська школа юних матсма* 
тиків. (К). 17.30 — «Міста
Дн». (Донецьк). 18.00 — Телеві
зійні вісті. 18.30 — До початку 
навчального року в системі пар
тійної освітп. (М). 19.00 — Ху
дожній фільм «Подорож». 20.30
— Телевізійні новини. (М). 21.30
— Документальний фільм. 22.10
— «Пісня пісню кличе». (Львів).

ВІВТОРОК, 3 жовтня. 10.30 — 
Передача з Одеси. 11.15 — Літо
пис піввіку. «Рік 1913-й». Тел<£ 
фільм. (М). 12.10 — Художній 
фільм «Подорож». 17.30 .
Фільм для дітей. 18.00 — Телеві
зійні вісті. (К). 18.30 — Слуха
чам шкіл основ маркснзму-ле>Ц. 
нізму. (М). 19.30 — ФУт<5о,Т. 
«Шахтар» (Донецьк) — 
до» (Кугаїсі). 20.15 — Л,<туа . 
ний екран. 20.30 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 - Кіиопрогра 
ма.
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