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УСПІХ ОВОЧІВНИКІВ КРАЇНИ
Розгорнувши соціалістичне змагання на честь 

50-річчя Великого Жовтня, овочівники країни ви
ростили хороший урожай, організовано провели зби
рання і успішно виконали річний план продажу дер
жаві овочів.

На заготівельні пункти і в торговельну мережу 
надійшло 9 мільйонів 42 тисячі тонн овочів, або на 
1 мільйон 88 тисяч тонн більше, ніж було закуплено 
за весь 1966 рік. Стільки овочів закуплено вперше.

Закупки овочів тривають.

БЕРЕГТИ РІДНІ' ПРИРОДУ
Перша всесоюзна на рада-семінар по охороні при

роди відкрилась 13 листопада на ВДНГ СРСР. З до
повіддю на нараді виступив начальник Державної 
інспекції по охороні природи Міністерства сільсько
го господарства СРСР В. Д. Денисов.

Нарада триватиме чотири дні.

ошда

ЗРОБЛЕНО 
БУДІВЕЛЬНИКАМИ

Кам’яний Брід — одно з 
найстаріших сіл Ульянов
ського району. Невпізнан
ним воно стало за часів Ра
дянської влади. На дахах 
будинків — ліс антен теле

візорів та радіоприймачів. 
Є Будинок культури, біб
ліотека, фельдшер с ьк о- 
акушерський пункт.

Та будівельники не скла
дають рук. Зараз вони кін

чають споруджувати дитя
чий садок на 80 місць, став-* 
лять восьмирічну школу, 

Є плани і на майбутнє.
Пройде небагато часу, і 
в селі почнуть працювати 

нові їдальня, побутовий 
комбінат, відділення зв яз- 
ку, кілька магазинів.

Комітет комсомолу органі
зував кілька недільників по 
насадженню дерев, спо

рудженню спортивних май* 
данчиків.

О. ШЕВЧУК,
секретар комсомоль
ської організації арті
лі імені Орджонікідзе.

Ё71

і ЙДЕ» 
ІВ ДРУГЕ
ПІВСТОЛІТТЯ

М. СИРОТЮК, 
перший секретар обкому ЛКСМУ

«Ми, спадкоємці славного Жовтня, 
горді і безмежно щасливі, що народи
лися, живемо і працюємо в країні, яка 
першою скинула кайдани найманого 
рабства, першою піднесла над світом 
червоний прапор визволеної праці, за 
історично короткий строк перетворила
ся у могутню соціалістичну державу, 
яка будує комуністичне суспільство», — 
так пише радянська молодь у Листі 
Центральному Комітетові КПРС, так ду
має кожен з комсомольців 60-х років. 
1, оглядаючись на пройдений країною

Т^ІЛЯ ВЕРСТАТА — га- 
мір. Кілька колгоспних 

механізаторів обступили мо
лодого токаря і вимагали 
якнайшвидше виготовити 
болти.

— Тільки величеньку го
ловку роби, товаришу, — це 
кремезний комбайнер. — 
Щоб зручніше було закру
чувати...

— Та вже постараюсь...
Василь Кравченко стоїть 

осторонь, чує що розмову і 
дивується, що токар так 
швидко згоджується з меха
нізаторами.

— Мені -здається, іцо це 
не вірна лінія, — почав су-

Б’Є . "
ТРИВОГУ

перечку під час перерви. — 
Ми ж не кілки тешемо, з 
металом маємо діло.

А токар:
— То хіба це я лише 

так?.. Всі ж подібне 
роблять...

Ввечері Василь Кравченко 
сидів за столом, щось крес
лив на великому аркуші па
перу, потім робив розрахун
ки. А вранці мав розмову з 
майстром. Того ж дня всі 
робітники Новгородківсько- 
го відділення «Сільгосптех
ніки» дізнались, що вата
жок прожектористів Василь 
Кравченко запропонував ви
готовляти болти за єдиним 
стандартом. З ним погоди

лись. А через сім місяців в 
спеціальній листівці — пові
домлення: «Зекономлено 15 
центнерів металу...»

1 отак часто-густо. Тра
пилось, що зміна закінчи
лась, а в цехах всюди не 
гасли електричні лампи. 
Прожектористи знову били 
тривогу. То тут, то там 
з’являлися карикатури, кри
тикувались безгосподарники.

Наступного разу — рейд. 
Прожектористи цікавились, 
як використовуються добри
ва. На залізничній станції 
помітили нерозвантажені 
вагони. Розшукали винних, 
повідомили про це народним 
контролерам...

У комітеті комсомолу 
знаходжу кілька листівок, 
які недавно випустили про
жектористи. На сатиричний 
спис піднято технолога. Бо 
з його вини не діяла лебід
ка. Не використовувався 
один верстат. А це — мате
ріали рейду по складах. Да
лі карикатура: безладдя на 
центральній садибі відділен
ня «Сільгосптехніки».

— Яких же заходів було 
вжито після цього? — запи
тую Василя. — Хто виправ
ляв помилку?

— Ми самі організували 
комсомольців, влаштували

(Закінчення на 3-й стор.).

славний 50-річний шлях, ми, молоді, пи
шаємося тим, що серед творців нового 
життя завжди були комсомольці.

За час існування Ленінської Спілки 
Молоді революційний гарт у її лавах 
пройшло більше 90 мільйонів юнаків і 
дівчат. З невеличкого загону, яким бу
ла РКСМ в 1918 році, вона виросла в 
справжній авангард молоді. І в складі 
ВЛКСМ зараз 23 мільйони юнаків і дів
чат, які з гордістю носять біля серця 
квиток, прикрашений п’ятьма орденами 
Батьківщини.

У кожній з п’яти нагород є чимала 
частка зробленого комсомольцями Кі- 
ровоградщини. Вони героїчно билися 
в роки громадянської війни, відзначи
лись у відбудові країни, в соціалістич
ному перетворенні села.

...У липні 1927 року комсомольці села 
Федорівни вступили до артілі. «Що ж 
тут незвичайного?» — запитає той, хто 
не знає того часу. А то був подвиг, бо 
в 1927 році колективізація тільки почи
налася, була новим і незвіданим, а кур
кульня робила все можливе, аби пере
шкодити усуспільненню бідняцьких гос
подарств. У це нове й незвідане пер
шими йшли комсомольці, тримаючи в 
руках чепіги плуга і гвинтівку, кожної 

НА ПІДТРИМКУ 
АРАБСЬКИХ НАРОДІВ

ДЕЛІ. В індійській столиці 
відкрилася міжнародна конфе
ренція на підтримку арабських 
народів, які борються з імпе
ріалістичною агресією за свою 
свободу і незалежність. На 
конференції зібралися делега
ти більш як з 50 країн світу, в 
тому числі і Радянського Со
юзу.

Ті, що виступили на конфе
ренції, закликали об’єднати зу
силля народів для відсічі агре
сорам в будь-якій частині 
світу.

ЗРОСТАЄ БЕЗРОБІТТЯ
БУЕНОС-АЙРЕС. В Арген- 

тіні зростає безробіття. В краї
ні налічується вже понад 1.200 
тисяч безробітних. Одночасно 
підвищуються ціни на предме
ти першої необхідності. Про
дукти харчування, наприклад, 
подорожчали за останні 12 мі
сяців на 36 процентів.

Близько 5 мільйонів дітей і дорослих вчаться в школах 
Демократичної Республіки В’єтнам.

На знімку: на заняттях в 7-му класі вечірньої 
школи провінції Тханьхоа.

Фото Л. ПОРТЕРА. (Фотохроніка ТАРС).

хвилини чекаючи підлого пострілу 0 В 
спину.

А в розпалі колективізації — в 1930 
році — комсомольці аджамської артілі 
імені Леніна виступили з закликом: ру
шити у виробничо-культурний похід на 
весь третій рік п ятирічки, щоб завер
шити колективізацію і ліквідацію кур
кульства. Приклад аджамців був на
стільки запалюючим, що більшість ком
сомольських організацій області підхо
пила їх ініціативу, а в самій Аджамці 69 
молодих селян одночасно написали зая
ви в комсомол.

Тож і не дивно, що колективізація в 
нашому краї йшла високими темпами і 
саме звідси взяв початок «буксирний» 
рух за суцільну колективізацію степу 
України.

Вічну славу завоювали комсомольці 
в роки Великої Вітчизняної війни. Шко
лу виховання в нашій організації про
йшли більше 130 Героїв Радянського 
Союзу, близько тисячі комсомольців 
боролися з ворогами у партизанських 
загонах і підпільно-диверсійних групах, 
що діяли на території області. Як тільки 
Кіровоградщину було звільнено, 
зразу ж почала збирати кошти 

(Закінчення на 2-й стор.)

Г&
МІЛЬЙОНИ БРАЗІЛЬЦІВ 
ГОЛОДУЮТЬ

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. ^Міль
йони бразільців голодують і 
живуть в злиднях», — говори
ться в резолюції, яку прийнято 
на дводенній нараді двохсот 
представників різних профспі
лок штату Гуанабара що за
кінчилась тут.

В резолюції особливо під
креслюється необхідність під
вищення заробітної плати у 
відповідності з зростанням вар
тості життя.

(РАТАУ).

■101111*11
ІНТЕРВ’Ю 
ПРО ДВА 
ВііХІДІІПХ

старшо шшчкию це впорядковане 
тваринницьке містечко колгоспу імені Кі
рова Здам міського району називають 
фермою, правильніше були 6 назвати 
иоіи фабрикою молока. Саме так, фаб
рикою, би ту г нрацююіь у дві зміни, 
важку рушу працю, в і ому числі і роз
дачу кормів, виконують механізми. З 
червня нинішнього року доярки цього 
колгоспу перейшли на робочу п'ятиден
ну. Саме яро неї іі інгерв ю.

Людмила АГАФОНОВА, групкомсорг 
ферми:

— Два ішхщднл — це здорово. 1 в ці
ни частіше підеш, і книжку почитаєш. 
Для сімейних «еж дуже зручно. 1а го
ловне — вчитися леїше. Я говорю про 
це, оо заочників і вечірнилів у нас бага
то. 1 якби не пули умов для навчання, 
то вини шукали 6 іншу роботу. А так 
кадри постійні.

Катерина КОРОВ ЯКОВА, завідуюча 
фермою.

— Уже кілька років підряд у нас ба
гато робиться для того, щоб краще було

НОН — СПРАВА
КОМСОМОЛЬСЬКА •

працювати 3 квітня І9о6 року перейшли 
на двозмінну. 11от;м доїльні апарати 
ч-Да-ЗМ» замінив більш зручний і доско
налий «імпульс», а дідівський рептух, 
яким заносили корми, — транспортер. 
і\оли зайшла мова про перехід на п яги- 
денку, агітувати нікого не дивилося. Всі 
були «за», дехто тільки сумнівався, чи 
не ЗІІНЗгІІЬСЯ продуктивність цінного 
стада (адже двічі на тиждень за твари
нами доглядатиме підмінна доярка) та 
зариоїтна плата, сумніви були дарем
ними.

илыа саліИцОВА, зоотехнік:
— Двозмінна робота з двома вихідни

ми на тиждень сприяє підвищенню про
дуктивності праці. Якщо раніше одна 
доярка доглядала 12—1о корів, ги те
пер — об—о/. Річний план продажу мо
лока державі за 9 місяців виконано на 
119 процентів. Зміни доярок Раїси , іяпі- 
ноі, Мари Суржик, Зої Аіялік, Наталії 
і Євдокп Григор евих, Гіоліни і ребенюк 
за цей час .мають на корону по .2209 кі
лограмів молока.

Любов ЛУБИНЕЦЬ, головний бухгал
тер колгоспу:

— Двозмінна і п’ятиденна позитивно 
прзначнлися і на економіці колгоспу, і 
на бюджеті кожної сім'ї тваринників. 
Якщо у 1964 році, коли майже всі робо
ти на фермі виконували вручну, собі
вартість центнера молока становила 22 
карбованці 12 копійок, то в минулому 
році — вже 14 карбованців 53 копійки. 
Майже така його собівартість і за 9 мі
сяців нинішнього року.

В той же час середньомісячна заробіт
на плата доярок зросла з 84 карбован
ців 37 копійок у 1964 році до 121 карбо
ванця 40 копійок у 1966 році. За дев'ять 
місяців цього року в середньому кожна 
доярка заробляла за місяць майже 112 
карбованців.
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рудження танкової колони «Кіровоград- 
ська-комсомольська», взялася за відбу
дову промисловості і сільського госпо
дарства.

Комсомол країни здобув почесний ав
торитет будівничого. Яку б з найбіль
ших наших будов, від Магнітим та Дні- 
прогесу до Братської ГЕС, ми не взя
ли — всі вони були справою заззятих 
юначих рук. І на кожній з них працю
вали посланці нашої області. Ми пишає
мося шахтою «Кіровоградська-Комсо- 
мольська», Кременчуцькою ГЕС, Долин- 
ським цукрокомбінатом.

А які люди виросли за цей час! Син 
селянина з Нерубайки Новоархангель- 
ського району Павло Байдебура був 
одним з організаторів комсомольсько
го осередку, потім секретарем ревко
му в рідному селі. Прозвучав клич 
«Комсомол, у шахтуї» — і Павло їде 
на Донбас. Добуває вугілля, вчиться в 
Харківському комуністичному універси
теті, працює рядовим журналістом, по
тім редактором. Добровольцем їде на 
фронт громити фашистів. Увінчаний 
нагородами, повертається до мирного 
життя, очолює Донецьку організацію 
Спілки письменників України. Зараз він 
відомий письменник, автор багатьох 
творів.

У шістнадцять років вступив до Ле
нінського комсомолу юнак з Капітанів- 
ки Новомиргородського району Євген 
Горбатюк. Був ватажком комсомольців 
села Оситняжки, згодом очолив комсо
мольську організацію Капітанівської 
МТС, завідував Златопільським райбю- 
ро юних піонерів, був членом бюро 
райкому комсомолу. Одним з перших, 
відгукнувшись на заклик «Комсомольці, 
на літак!», поїхаз до Качинського авіа- 
училища... Ескадрилья, якою команду
вав старший лейтенант Є. Горбатюк, ли
ше за один місяць Великої Вітчизняної 
війни — листопад 1941 року — збила 
тринадцять фашистських літаків, не 
□тративши жодної своєї машини.

Подібних прикладів багато. Серед ви
хованців кіровоградської комсомолії є 
партійні і державні діячі, письменники 
і вчені, художники і музиканти, Герої 
Радянського Союзу і Герої Соціалістич
ної Праці.

Своїм високим злетом вони зобов'я
зані і завдячують великій революції, 
що породила той суспільний лад, за 
якого селянин і робітник може здобути 
всенародне визнання.

«В лавах комсомолі! я пройшов вели
ку політичну школу. Я прагнув виправ
дати виявлене високе довір'я, дорожив 
ним і дорожитиму все життя», — пише 
в листі до земляків генерал-лейтенант, 
командуючий військово-повітряними си
лами Московського військового округу, 
делегат XXIII з’їзду КПРС Євген Михай
лович Горбатюк.

Але люди, які були в нашій Спілці, 
не лише самі пройшли в ній велику 
школу життя. Вони багато залишили й 
нам: більшовицький гарт, відданість 
справі революції, чудові традиції.

Традиції живуть лише тоді, коли вони 
підкріплюються і помножуються по
всякденною практикою. Саме такими і 
є наші комсомольські традиції, бо кожне 
нове покоління молоді успадковує від 
попередніх не тільки зовнішню схо
жість, а й силу духу, ідейну перекона
ність, любов до Вітчизни, до праці на 
її благо.

Ось чому на карті комсомольської 
слави області поруч з місцями, широко 
відомими, позначено й такі: колгосп 
імені Горького Ульяновського райо
ну — У 25 років доярка Антоніна Бон
дар нагороджена орденом Леніна; кол
госп імені Димитрова Бобринецького 
району, де трудиться двадцятип'ятиріч
ний комбайнер-комсомолець А. Макеєв, 
нагороджений орденом Трудового Чер
воного Прапора; колгосп «Комінтерн» 
цього ж району, де працює доярка 
П. Вознюк, яка в 21 рік теж нагород
жена орденом Трудового Червоного 
Прапора.

Таких місць у нас в області чимало: 
близько 170 кращих юнаків і дівчат від
значені за два останні роки орденами і 
медалями. Ці молоді люди правильно 
обрали свій шлях, визначили місце в 
житті, стали трударями з оеликої літе
ри, яких характеризує любов до хлібо
робської професії, до своєї землі, до 
творчої праці на ній.

Наше суспільство єднає людей спіль
ною метою, спільною боротьбою за цю 
мету. І якщо старші вносять у скарб
ницю революційної роботи життєвий і 
політичний досвід, то молодь віддає 
загальній справі свій ентузіазм і неви
черпну енергію. Результати цього енту
зіазму ми знаємо: 5 кращих комсомоль
ських організацій і комсомольсько-мо
лодіжних колективів області нагородже
ні пам'ятними прапорами і вимпелами 
ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ, 29 — пам’ят
ними прапорами і вимпелами обкому 
ЛКСМУ.

РАДЯНСЬКА НАУ
КА збагатилася 

ще одним чудовим 
дослідним інструмен
том. Став до ладу 
діючих новий синхро
циклотрон. збудований 
поблизу Гатчини, під 
Ленінградом.

Новий синхроцикло
трон дав пучок прото-

Потужний 
прискорювач 
у Гатчині

нів з енергією 750 
мільйонів електрон- 
вольтів, перевищивши 
за енергією всі існую
чі в світі прискорюва
чі такого клару. Тепер 
триває робота, спря
мована на одержання 
граничної потужності 
синхроциклотрона — 
мільярда електрон- 
вольтів.

В ряді прискорюва
чів такого класу гат- 
чинський прискорювач 
не має рівних собі на 
планеті.

(ТАРС).

Переможні рапорти продовжують 
надходити. Ще не встигли відгриміти 
оплески на адресу Новоукраїчської ра
йонної комсомольської організації, на
городженої пам’ятним прапором ЦК 
ЛКСМУ, а вже стало відомо, що ново- 
українці стали переможцями обласного 
змагання по заготівлі кормів. Відзначи
лися в цьому змаганні і комсомольці 
Олександрівського та Новгородківсько- 
го районів.

Змагання триває, збільшується раху
нок добрих справ. Усе нові й нові ко
лективи стають під прапори походу за 
гідну зустріч 50-ї річниці ВЛКСМ і 100- 
річчя з дня народження Володимира 
Ілліча Леніна.

«Обличчя покоління — це його спра-- 
ви. Радянська молодь може чесно диви
тись в очі батькам, — підкреслюється в 
Листі радянської молоді Центральному 
Комітетові КПРС. — Мільйони юнаків і 
дівчат на заводах і будовах, у колгоспах 
і наукових лабораторіях своєю самовід
даною працею повсякденно примножу
ють могутність нашої держави».

Ми вступили в другу половину Жовт
невого віку горді за величні діла попе
редніх поколінь, готові віддати всі сили 
для досягнення заповітної мети — ко
мунізму.

в Китаї
У дні святкування 50-ї 

річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції 
пекінські газети були за
повнені антирадянськими 
матеріалами. Річ ни цю 
Жовтня пекінські пропаган
дисти використали для 
злобних нападок на Радян
ську країну, для найгрубі- 
шої фальсифікації радян
ської зовнішньої і внутріш
ньої політики.

На вулицях Пекіна була 
розклеєна безліч наклепни
цьких антирадянських ло
зунгів. Ця «операція» прово
дилась не хунвейбінами, як 
звичайно, а військовими.

На мітингу, який відбув
ся в Пекіні 6 листопада, з 
промовою виступив міністр 
оборони Лінь Бяо. Він пов
торював заяложені цитати 
Мао Цзе-дуна, які відобра
жають шовіністичний і ве
ликодержавний курс його 
програми.

9 листопада «Женьмінь 
жібао» передрукувала пе
редову статтю військової 
газети «Цзефанцзюнь бао», 
8 якій збройним силам да
ються директиви активізу
вати свою діяльність по за
хисту і насадженню «ідей» 
Мао Цзе-дуна.

(ТАРС).
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И Я РОЗПОВІДЬ про Мікіса
Теодоракіса побудована па 

документах — висловлюваннях 
самого Мікіса, заявах друзів або 
ворогів .композитора-борця, на 
свідченнях окремих людей та 
органів преси.

Отже... 25 серпня американ
ське агентство Лссошіейтед 
Пресс повідомило з Афін: 
«Згідно відомостей, одержаних 
сьогодні з вірогідних джерел. 
Мікіс Теодоракіс, грецький 
композитор і колишній член 
парламенту, якого розшукував 
військовий режим після перево
роту 21 квітня, був заарештова
ний увечері в понеділок (тобто 
21 серпня — А. П.) поліцією 
безпеки». Повідомлення так са
мо коротке, як і страшне. 
Страшне тому, що чотириденна 
мовчанка хунти з 21 по 25 серп
ня явно не віщувала нічого доб
рого. Як розшифровувалися 
скупі рядки телеграфного агент
ства? Які деталі вони прихову
вали? Частково на це питання 
незабаром відповів західноні
мецький журнал «Штерн»:

«Заарештований був одягне
ний в сірі брюки й сіру спор
тивну сорочку, Обличчя його 
було теж сірим. Він був пред
ставлений пресі двома армій
ськими офіцерами і поліцей
ським чиновником у канцелярії 
начальника афінської поліції. 
Офіцери вимагали, щоб він го* 
ворив... Цс були останні слова, 
які світ почув під Мікіса Тео- 
доракіса. Через чотири місяці 
після антидемократичного пут
чу в Греції її найбільш народ
ний композитор вимушений був 
підправитись в тюремну камеру, 
ЯК ДО ЦЬОГО пжс тисячі його 
співвітчизників».

В тому ж репортажі «ІІІтери» 
повідомив, що в його розпоряд
женні знаходиться записане на 
магнітофонну плівку інтерв'ю з 
Теодоракісом, яке той дав бук
вально за день до арешту.

«Світ знає Вас як композито
ра і активного політика. Чому з 
цього Ви віддаєте перевагу?

— Зараз я не композитор і не 
політик, — відповів Мікіс, — 
а просто патріот, рядовий учас
ник демократичного руху Опо
ру проти фашистської диктату
ри І американців, які позбавили 
Грецію демократії і національ
ної незалежності».

Інтерв’юер поцікавився, чи не 
сховався Теодоракіс з-за вине
сеного йому вироку «за образу 
короля».

«НІ. Я пішов у підпілля, то
му що 21 квітня, в ніч перево
роту, мене чекав арешт. Мій 
будинок був оточений, сім’ю те
роризували... Вони перекопали 
весь мій сад і навіть залізли в 
криницю, щоб знайти мене. Во
ни мене шукали, тому що я ке
рівник організації «Молодь Лам- 
бракіса», яка, природно, мог
ла організувати опір.

— Чим Ви займаєтеся у під
піллі?

— Як я вже сказав, я беру 
активну участь у боротьбі...»

Проти чого ж боровся Мікіс 
Теодоракіс? Надамо слово анг
лійській газеті «Морнінг стар».

«Ранком 21 квітня Афіни були 
розбуджені не звичними вигука
ми рознощиків молока, а гур
котом танків, що заповнили ву
лиці міста. Власники кількох 
крамниць, які вже встигли на 
цей час відкрити торгівлю, зно
ву опустили па вітрини жалю
зі й заперли двері. Вулиці спус

тіли. Гамірна, багатоголоса 
столиця Греції перетворилася в 
зловісне місто, мешканцями 
якого, здавалось, були тільки 
солдати й поліцейські. Люди 
додивлялися останні сни, коли 
поліція стала вриватися в бу
дники й витаскувати афінців з 
ліжок...»

Цитату можна продовжити. 
А втім, усі ми знаємо продов
ження. В Греції встановилась 
відверта монархо-фашнстська 
диктатура з усіма класичними 
атрибутами — концтаборами, 
вбивствами, демагогією і теро
ром. ІІа поверхню випливла 
всяка реакційна нечисть. Всі 
кращі люди країни — патріоти 
і демократи, псі чесні художни
ки, письменники, поети вияви
лися під арештом або розшу
кувалися поліцією. Мікісу Тсо-

— НарештіІ Поздоровляю вас 
і ваших співробітників!

— Паша величність бажав 
знати всі подробиці?

— Ні, подробиці мене поки 
що не цікавлять. Найголовніше, 
що Теодоракіс заарештований і 
одержить по заслугах...»

Боротьба проти хунти, яка 
узурпувала владу в країні пів
року тому, — це тільки ще один 
етап біографії патріота і демо
крата. Тому що Мікіс Теодора
кіс боровся проти реакції і фа
шизму, за свободу 1 щастя своєї 
батьківщини псе життя

«Скажіть, Мікіс, адже вам не 
вперше загрожує тюрма? 
(Знову — «Штерц»),

— Я належу до покоління 
Опору, в 1942 році я був за
арештований італійськими оку
пантами, в 1943 - німцями, в

Комсомольсько-молодіжній бригаді шту
катурів з будівельного управління № З 
тресту еКіровоградпромбуд», яку очолю« 
Римма Іванова, Присвоєно звання імені 
50-річчя Великого Жовтня та вручено юві
лейні вимпели тресту та міськкому ком
сомолу.

Дівчата-комсомолкн беруть активну 
участь в художній самодіяльності, навчаю
ться у вечірній школі робітничої молоді.

На фото: бригада штукатурів імені 
оО-річчя Великого Жовтня. На передньому 
плані Р, ІВАНОВА.

Фото в. КОВПАКА.ПІСНЯ
доракісу тієї ночі пощастило 
сховатись. Він став одним з го
ловних противників режиму з 
тих, що залишились на свободі.

Тієї ночі, за свідченням газе
ти «Упіта», глава асфалії 
(грецької охранки) зв’язався 
телефоном з королевою-матір’га 
Фредерікою Ганноверською (до 
речі, в свій час вона була чле
ном «гі глерюгепд»). Дзвінок 
цей буп настільки важливий 
для королеви, що її одразу ж 
розбудили, і вона взяла трубку.

«— Ваша величність, заареш
тований Теодоракіс, — доповів 
міністр.

МУЖНОСТІ Й СВОБОДИ
~~ г₽ечь«нмн фашистами, в 

гЛ7 році мене вислали в Іка- 
р*ю‘ в. ~ а К0“Цтабір на 
острові Макронісос. Я повернув
ся на свободу тільки через де
сять років». *

Мікіс пе договорив, що від 
каїуоань і страждань він змБ 
І.НВСЯ настільки, що, КОЛИ по
вернувся, навіть рідна мати йо- 
:о не впізнала... Але езоїм ідеа
лам він не зрадив. Боротьба 
тривала. Мікіс Теодоракіс стає 
керівником бойової організації 
«Молодь Ламбракіса». членом 
парламенту. пін пише пісні' 
ораторії та інші твори, що бу-

дять у греків почуття гордості 
за свою батьківщину, що кли
чуть па боротьбу. Реакція пере
слідує Теодоракіса. Йому по
грожують розправою, пісні його 
забороняють, а після переворо
ту па саме ім’я наклали офі
ційне габу.

Зараз Мікіс о руках своїх во
рогів. На 15 листопада при
значене офіційне судилище. Ці 
люди здатні на все, але одного 
вони зробити не в силах — гор
ду пісню Мікіса їм не задуши
ти. Недарма газета «Юманіте» 
пише:

«Пісні надії, написані Теодо

ракісом, лунають з грецьких кй* 
тівень»..,

А ось остзния новина:
«Дух композитора Мікіса Тео

доракіса не зламаний за час 
його двомісячного ув’язнення в 
Бубулінасі, штаб-квартирі афін
ської таємної поліції, — пише 
англійська газета «Гардіаи»,. 
— Теодоракіс написав у тюрмі 
нову пісню, яка була винесена 
звідти одним з поліцейських 
Вона присвячена всім грекам, 
які борються проти військової 
хунти, і називається «Ніко
ли».,.»

А. ПУМПЯНСЬКНП.
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Фото В. КОВПАКА.

„СИГНАЛ“ Б'Є ТРИВОГУ

Прижекторнстн за круглим столом.

(Закінчення. Початок 
на 1-м стор.). 

недільник. Нам допомогли 
Інші робітники, бо після 
критики ніхто не залишився 
байдужим. Хлопці очистили 
подвір'я від бруду, обладна
ли спортивний майданчик...

Перелистую блокнот. Ось 
новий запис, про прожекто
ристів артілі імені Ульянова 
Кіровоградського району. У 
них — свої турботи. Збира
ли хлібороби урожай зерно
вих. Керівник колгоспного 
штабу «КП» Сергій Дуби- 
ненко зі своїми помічниками 
повсякчас чатував біля ком
байнів, на токах, на доро
гах. Хлопці слідкували, щоб 
не залишалося зерно в со
ломі, щоб не сипалось з ку
зовів автомашин, щоб вчас
но відправлялось на хлібо
приймальний пункт. На 
плантації, де збирали греч

ку, Сергій помітив січене 
зерно. Зупинив агрегат. 
Тільки відрегулювавши мо
лотарку, комбайнер виру
шив у загінку.

Перед осінньою сівбою 
Сергій Дубиненко влашту
вав перевірку насіння.

А нещодавно був органі- 
на тварин- 
Перевіряючі 
зберігають-

зований рейд 
ницькі ферми, 
простежили, ЯК 
ся корми, як вони готують
ся до згодовування, зверну
ли увагу на якість ремонту 
корівників, на використання 
механізмів.

Ось ще один мій знайо
мий — Володимир Рій, вата
жок прожектористів Зна- 
м’янського локомотивного 
депо. Перегорнувши сторін
ки його щоденника, одразу 
збагнеш, що хлопець 
справжній ентузіаст. «Завт
ра здаватимуть в експлуата- 

швея... Кожен — з шеренги 
прожектористів. Зібралися 
в обкомі комсомолу, щоб 
поділитися досвідом роботи, 
порадитись, як діяти далі.

— У нас головна турбо
та — якість виготовле
ної продукції, — це Володи
мир Мельник, ватажок шта
бу «КП» Кіровоградської 
швейної фабрики. — Подба
ли, щоб не витрачалося 
жодного сантиметра ткани
ни дарма, і вже е заощад
ження.

Світлана Бабенко з Кіро
воградської взуттєвої фаб
рики:

— Наші прожектористи 
дали бій тим, хто мав низь
кий рівень кваліфікації. І 
дівчата почали навчатись у 
гуртках профнавчаиня.

Секретар комсомольської 
організації Кіровоградсько
го заводу радіовиробів Ана
толій Молодченко розповів 
про те, як прожектористи 
підприємства перебудували 
свою роботу під час пере
ходу на п’ятиденну. А оце 
вони перевірили, як молоді 
робітники використовують 
свій робочий час.

Станіслав Гончаренко з 
колгоспу імені Леніна Олек
сандрійського району про
сить докладно розповісти 
про стиль роботи керівника 
прожектористів заводу 
«Червона зірка» Віктора Го- 
лубицького. Той починає з 
планування. Червонозорівці 
складають план своїх дій на 
квартал, радяться з завод
ським комітетом народного 
контролю. Бо ж працюють з 
ним в тісній співдружності. 
За місяць, наприклад, намі
чають перевірити, як вико
ристовується імпортне об

цію тепловоз. А як його по
лагодили?..» Наступний за
пис: «Видно, була поспіш
ність. допущено відхилен
ня...» І ще: «...Перевірили 
піраміди. Десятки деталей 
попсованих. Під відкритим 
небом стоять...» «...Випуще
но черговий номер «Комсо
мольського прожектора», і 
теслярі отримали завдання 
виготовляти щити, якими 
прикриють деталі...» «...По
бували в гуртожитках. 
Там — неполагоджений те
левізор, розтрощений диван, 
на подвір’ї — безпорядок...» 
«Нові відвідини гуртожитку. 
Хлопці вже сидять перед за
свіченим телевізором. Ди
ван, мов новий. А на под
вір’ї — волейбольний май
данчик».

ЗА СТОЛОМ ЮНАКИ та 
дівчата різних професій: 
слюсар, інженер, тракторист,

ладнання, як підготувались 
всі цехи до роботи в зимо
вих умовах.

— Це головні наші на
креслення, — каже Віктор. 
— Але кожен член «КП» 
знає, як йому діяти щодня. 
Часом не треба повідомляти 
в листівці про якийсь при
крий факт. Варто лише дати 
сигнал відповідальній особі 
про недоліки. Помітили 
хлопці, що в одному з при
міщень нема дверей. Одразу 
подзвонили керівникам під
приємства. І того ж дня 
з’явились двері. Хотіли ми 
якось критикувати робітни
ків, які порушують графік 
складання механізмів. По
тім довідались, що їм не 
доставляють потрібних дета
лей. А ті деталі на складі 
лежали нерозсортовані. Про 
це повели розмову в коміте
ті комсомолу. Одразу орга
нізували недільник. Хлопці 
й дівчата розсортували де
талі.

Віктор показав прожекто
ристам листівку «Сигнал». 
Трапляється, скажімо, якась 
затримка через нестачу но
вих деталей. І тоді В. Голу- 
бицькнй вивішує в потріб
ному місці «Сигнал». А там 
напис: «Просимо направити 
в наш цех рами...»

Є в червонозорівців своя 
фотовітрина. Помічено не
поладки — і вони одразу 
попали в фотооб’єктив. Піс
ля виправлення помилок — 
знову фото, що свідчить про 
неабияку дієвість матеріалів 
«КП».

Організовуючи рейди, про
жектористи про наслідки 
своєї перевірки повідомля
ють комітет народного конт
ролю, дирекцію заводу, над

силаючи їм протоколи рей
дів. Матеріали перевірок не
рідко видруковуються В' за
водській багатотиражці...

І знову суперечки, пропо
зиції.

Анатолій Клюшниченко з 
тресту «Кіровоградпром- 
буд»:

— Підбираючи людей до 
складу рейдової бригади, 
слід кликати таких, щоб 
добре знали виробничі про
цеси, вміли аналізувати, 
знали економіку виробниц
тва.;.

Володимир Рій:
— Гуртуючи штаб «КПї> 

ми брали активістів з кож
ного цеху локомотивного де
по. І не помилились. Тепер 
під нашим контролем кожна 
виробнича дільниця.

Виступив секретар обкому 
комсомолу Микола Гайда
мака. Розповів про досвід 
кращих прожектористів рес
публіки, підкреслив, чим ни
ні в першу чергу мають зай
матись штаби «Комсомоль
ського прожектора», повів 
мову про форми обміну дос
відом роботи між місцевими 
загонами 
ців...

молодих дозор-

М. ШЕВЧУК.

З

ЛІТЕРАТУРНИЙ
ДИПЛОМ
ШОФЕРА

ДОНЕЦЬК, 13 листопада. (РАТАУ). «Небо зали
шається зі мною» — так називається повість шофера 
Євгена Клименка, яка щойно вийшла у видавництві 
«Донбас». В ній автор розповів про долю поколін
ня, чиє дитинство обірвала війна.

Євген Клименко вже понад десять років поєднує 
професію водія з літературною творчістю. Його пер
ша книга — збірка оповідань «В дорозі» — була 
навіяна зустрічами на дорогах. Потім молодий про
заїк звертався до тем революційної історії Донбасу 
і знову — до образів своїх сучасників.

«Небо залишається зі мною» — п’ята книга 
письменника-шофера стала його дипломною роботою 
в літературному інституті імені І орького, який Єв
ген Клименко закінчив заочно.

За нашу молодість

Більшовик 
жовтневого 
призову

ТИМ, ХТО МРІЄ
ПРО подвиг
«Подвиг» — так зветься десятитомник пригодни

цьких творів радянських і зарубіжних авторів, який 
планує видати у 1968—1969 роках літЛ^турно- 
художнім додатком редакція журналу ЦК ВЛКСі і 
«Сельская молодежь». . .

У десятитомник увійдуть повісті, романи та о 
відання про героїв - революціонерів, підпільника, 
розвідників, прикордонників, працівників Держбез
пеки, міліції, карного розшуку, людей науки та праці.

Серед творів, які планується включити в десяти
томник — «Втечі революціонерів» А. ?оріна, «Сьомим 
супутник» Б. Лавреньова. «Розповіді ДзеР«ин' 
ськог.0» Ю. Германа. «Вершники» Ю. Яновського, 
«Смерть під псевдонімом» М. Атарова, «Сумкаі д 
кур’єра» О. Довженка. «Розвідка У-™лить ” с\т 
В: Мелентьева. «В пошуках ставки Г^Л Ра А’йлЙ- 
кіна, «Таємний агент» Г. Гріпа, «Бомба Д- - Р 
ха» Д. Гамшика, І. Пражака. «Один ПР <,ппа 
У. Мак-Гиверна. «Підозра» Ф. Дюрренматта, «Дра 
ма в сільській школі» Ж. Сименона та їм.

Власником десятитомника зможе статі ’ яят. 
передплатить журнал «Сельская молодежь» а Д 
ком два роки підряд — у 1968 та в 1969 ( і І 
буде виходити по п’ять томів). Передплата 
тайні п’ять томів, які вийдуть у 1969 роц. -
прийматися тільки у тих, хто пред явить квятаншл 
передплатника журналу з додатком. І9о8 Р01^

Передплата на десятитомну бібліотеку «Подвиг 
приймається без обмеження до 25 листопада.

ВІДОМИЙ радянський 
письменник Всеволод 

Вишневський з нарисі 
«Волзькі битви» писав:
«...матроси масами запи
сувались у загін товариша 
Лепетенка, який пішов на 
Південний фронт на допо
могу повсталим робітни
кам і селянам України. 
Цей загін мужньо бизся 
разом з частинами Чер
воної Армії на Україні, 
Донбасі і в Криму».

А ось що згадує поляр
ний дослідник, двічі Ге
рой Радянського Союзу 
контр-адмірал І. Д. Папа- 
нін: «В 1919 році мені до
велось бути в його підпо
рядкуванні. коли він 
командував бригадою, а 
потім дивізією бронепоїз
дів, де Семен Михайлович 
Лепетенко показав себе 
як визначний організатор 
бойових операцій по роз
грому Данікіна, Махна, 
Григор’єва та інших банд. 
Це був справжній само
родок - більшовик, н а 
жалкував свого життя 
для блага любимої мате- 
рі-Вітчизни».

Хто він, Ле п е т е н к о? 
Нам відомі десятки імен 
наших земляків, які впи
сали героїчні сторінки в 
літопис Жовтня. Серед 
них одне з перших місць 
по праву належить урод
женцю села Кальниболот 
Новоархангельського ра
йону С. М. Лепетенку.

... Нужденна доля за
кинула хлопця в Севас
тополь. Там він вступає 
до школи юнг, а потім 
закінчує мінну школу і 
одержує призначення з 
мінну бригаду на міноно
сець «Лейтенант Шеста
ков». Революційні - події 
на флоті формують сві
тогляд юнака. Він бере 
активну участь у роботі 
суднового комітету. В 
1917 році Лепетенко стає 
більшовиком. Товариші

обирають його послан
цем до Севастопольської 
Ради військових і робіт
ничих депутатів. Юнака 
призначають комісаром 
міноносця.

Кому не відома п’єса 
О. Корнійчука «Загибель 
ескадри»? Хоч с е ре д 
персонажів п’єси і немає 
прізвища нашого земля
ка, але він був разом з 
тими, хто виконував на
каз В. І. Леніна про по
топлення кораблів Чор
номорського флоту.

На багатьох фронтах 
билися моряки • чорно
морці.

С. Лепетенхо з групою 
товаришів одержав при. 
значення у формовану 
Волзьку військову фло
тилію. Спочатку буз 
комендантом флоти
лії, а потім началь

ником оперативного від
ділу штабу. Знову бої — 
на Волзі й Камі.

В листопаді 1919 року, 
коли флотилія стала на 
зимівлю, комуністи за
пропонували сформувати 
загін для допомоги ук
раїнським братам. Ко
мандиром загону було 
призначено С. Лепетан- 
ка.

ЗО грудня загін висту
пив на фронт. 0 його 
складі рухався бронепо
їзд № 8, де служив ку
леметником майбутній 
письменник В. В. Зишнез- 
ський. Перше бойове хре
щення загін одержав в
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районі станцій Люботин і 
Мерефа, що під Харко
вом. Дев’ятнадцятирічний 
командир телеграфує в 
штаб: «Перший бій буз 
вдалим. Зайняли Мерефу, 
втрат не маємо. У бою 
відзначився наш броне
поїзд...»

Разом з військами П. Ю. 
Дибенка загін моряків 
просувазся з боями на 
південь. В квітні 1919 ро
ку він поповнився броне
поїздами «Спарта к», 
«Грозный» і буа реоргані
зований у бригаду, а зго
дом — у дивізію. Коман- 
дуэаэ нею С. М. Лепе
тенко. Слідчу комісію при 
політвідділі очолив В. В. 
Вишневський, у штабі пра- 
цюааэ І. Д. Паланін.

Влітку 1919 року диві
зія вела криваві бої з бі
логвардійцями і бандами 
Махна і Григор’єва під 
Катеринославом, Долгін- 
цезим, Верхівцевим, Зна- 

м янкою і Олександрією. 
В цих боях особливо від
значився бронепоїзд іме
ні Худякова, яким коман. 
дував легендарний А. Же- 
лезнякоз.

В серпні бронепоїзди • 
дивізії прориваються до 
Києва. Деякі з них були 
підірвані, а моряки з бо
ями через АЛиколаїв, Воз- 
несенськ і Помічну йшли 
далі, на з’єднання з час« 
тинами Червоної Армії. 6 
жовтні моряки прибули о 
Гомель, де знаходився 
штаб С. М. Лепетенка, 
Звідси шлях лежаз через 
Москву на Волгу.

Така слазна бойова сто
рінка дивізії, якою керу
вав наш земляк, вірний 
син Комуністичної партії 
С. М. Лепетенко. З бу
ремні дні 1917-го він став 
комуністом і через все 
езоє життя гідно проніс 
це високе звання.

В. КАЛИНИЧЕНКО.

J
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„ПОВІК КОМСПІЛКИ НЕ ЗАБУТИ“
Эй, молодежь! Повыше голову! 
Годов п дней теперь нс мерые! 
Сквозь смерч смертей,

. сквозь когти голода 
Вы прорвались уже в бессмертье!

Ці рядки видру ковані 2 червня 1923 року в єлнеавет- 
градській газеті «Красный путь». Автор — Віра Ільїна. 
Хто вона — невідомо. Але окличні знаки опісля рубаних 
фрал, як змахи шабель, але розмір — чеканний, мов 
кроки чонівців.

Ровеснику! Ось вони, твої земляки — герої, хто орга
нізовував перші комсомольські осередки, хто сіав пер
шим комсомольцем у твоєму селі чи місті. Вони назива
ли один одного по імені, — в комсомолі взагалі не прий
нято величання по-батькові. Зараз вони, комсомольці 
двадцятих — сиві, солідні люди: генерали, академіки, 
міністри, народні артисти.

Ми ж почнемо розповіде про перших комсомольських 
письменників.

Марко Серебрянський 
— російський радянсь
кий поет і літературний 
критик. Народився 1901 
року у Єлисаветграді в 
сім'ї білетера театру.

Сімнадцятирічним юна
ком їде добровільно на 
фронт; в гарячих атаках, 
над могилами загиблих 
товаришів, у тиші, яка 
ось-ось буде розпанаха
на пострілом, народжу
ються перші поетичні 
рядки: вони з являються

З НАШОГО
КРАЮ

згодом у місцевій пресі 
— «Песня об убитом ко- 
м ис с а р е », «Советская 
республика» та інші.

Серебрянський — один 
з зачинателів комсо
мольської організації в 
Єлисаветграді. Працював 
завагітпропом. У місце
вих «Известиях» з'явля
лись його статті: «Перво
майский субботник и мо
лодежь» (І травня 
1920 р. ), про відкриття 
клубу робітничої молоді 
імені А. В. Луначарського 
(ЗО травня 1920 р.), ре
цензія на книгу Петра 
Голоти (13 липня 1926 р.). 
Редагував «Странички 
красной молодежи» в 
«Известиях» (Єлисавет- 
град).

1923 року в Москві 
опубліковано першу пое
му Серебрянського — 
«Коммуна».

Навчається

тичному університеті 
ім. Свердлова, перебуває 
на партійній роботі.

З 1928 року живе в 
Москві, займається літе
ратурно-критичною ро
ботою. Видає книги: 
«Творчество Николая 
Ляшко» (1931), «Литера
тура и социализм» (1935), 
«Дмитрий Фурманов» 
(1936), «Литер а т у р н ы е 
очерки» (1938), «Влади
мир Маяковский» (1939).

До 1941 року Сереб
рянський — редактор 
«Роман-газеты», як публі
цист, друкується в «Прав
де».

Був кореспондентом на 
фронтах Вітчизняної вій
ни. Тяжко поранений, за
гинув 1941 року. Його 
ім я занесено в Спілці 
письменників на дошку 
загиблих.

М. 1. Серебрянський — 
редактор 12-томного ви
дання творів В. Маяков- 
ського (1939—1949).

Петро Голота-Мельник 
— український радян
ський поет і прозаїк.

Народився 1902 року в 
с. Балашівці (тепер — пе
редмістя Кіровограда) в 
батрацькій родині. Важкі 
злигодні змусили хлопця 
йти в найми до‘ куркулів. 
Не витерпівши знущань, 
він кидається під поїзд і 
назавжди лишається од
норуким.

З приходом Радянської 
влади в повіт хлопчина- 
пастух бере активну 
участь у вечорах і зборах 
молоді, виступає перед 
друзями зі своїми віршо
ваними спробами. Перші 
вірші побачили світ у 

пресі.в Комуніс- єлисаветградській

Накладом повіткому пар
тії виходить у рідному 
місті збірник віршів пое
та «Тернистий шлях до 
волі і освіти» (1921). У 
одній з повістей — «Ма
руся Башличка» — Петро 
Голота розповідає про 
підпільників міста, про 
героїчні справи молоді, 
розповідає так, як це мо
же вдатися лише учасни
кові подій. «... Мені повік 
комспілки не забути» — 
ці рядки однієї з ранніх 
поезій стали поводарем 
життя. Поетова гартована 
юність зміцніла в лавах 
робсількорів, загартува
лась у Миколаївському 
губчека, де він працював 
у 1921 році.

Вірші Петра Голоти 
друкуються в більшості 
журналів і газет України, 
виходять окремими кни
гами: «В дорозі змагань», 
«Степи — заводові» 
(1925), «Будні» (поема), 
«Пісні під гармонію» 
(1928).

Голота виступає під 
псевдонімами П. Балаш і 
Петро Балашівський («Мо
лодий більшовик», № 16, 
1926).

Він також автор збі
рок прози: «Аль-кегаль» 
(оповідання), «Бруд» (по
вісті й оповідання) (1929), 
повісті «Дні юності» 
(1930), роману «Сходило 
сонце» (1930).

В 1931—1932 роках вид- 
руковано книги віршів: 
«Комсомольські припо- 
вістки», «Трактор», «Па
ротяг».

В повоєнні роки Петро 
Голота жив і працював у 
Снятині Івано-Франків
ської області — в редак
ції районної газети.

Він брав участь у підго
товці до відкриття літе
ратурно - меморіального 
музею Марка Черемши
ни, виявив себе здібним 
ілюстратором творчості 
Черемшини, як про це 
можна судити з малюнків 
Голоти, котрі зберігають
ся в музеї.

Помер 8 листопада 
1949 року у м. Снятині.

В. ЧАБАНЕНКО, 
керівник лекторської 
групи обкому ЛКСМУ.

МИХАИЛА МИДЕЛЯ в Кіровоградсько- 
*’* му олійжиркомбінаті зустріли непри
вітно. Мовляв, бачили ми таких — при
йде, побачить і... втече. Та новин інструк
тор фізичного виховання відразу ж взяв
ся за роботу. Зібрав у кабіїїетпку де
кількох юнаків, поговорив з ними.

Після робочого дня з лопатами, но
силками в руках вони вийшли па спор
тивний, з дозволу сказати, майданчик. 
Він мав жахливий вигляд. Там, де сто
яли баскетбольні щитки, валялися купи 
сміття, все поле було переоране вимити
ми дощем рівчаками. Про спортивні 
змагання тут і мови не могло бути.

До пізнього вечора працювали хлопці. 
Розрівняли майданчик, винесли сміття, 
відремонтували щитки, поставили нові 
кільця.

Другого ж дня Михайло ходив по це
хах, розпитував, хто хоче записатися у 
волейбольну чи баскетбольну секції. 
Бажаючих виявилося багато. Дехто 
хотів займатися футболом, тенісом, лег
кою атлетикою. Та поки що ані фут
больного поля, ані місця, де можна бу
ло б поставити тенісний стіл, не було. 
Інструктор пояснював, що все це треба 
зробити спільними зусиллями, просити 
допомоги у профспілковій організації.

А згодом на поле, де раніше зберіга
лися запаси насіння, виїхав бульдозер. 
Тут мав бути футбольний майданчик.

Тим часом баскетболісти і волейболіс
ти наполегливо готувалися до першості 
області серед колективів фізкультури 
підприємств легкої промисловості, яку 
проводило товариство «Авангард».

Тоді обидві команди дебютували в 
змаганнях такого масштабу. Дебют був 
прекрасним. Волейболісти завоювали 
перше місце, а баскетболісти — друге.

Минуло всього чотири з половиною 
місяці відтоді, як в Кіровоградському 
олійжиркомбінаті почав працювати ін
структор фізвиховання Михайло Мі- 
цель. За цей час на першості області се
ред колективів фізкультури підприємств 
легкої промисловості футболісти олій- 
жиркомбінату вибороли перше місце. 
Легкоатлет на спартакіаді, присвяченій 
50-річчю Великого Жовтня, зайняли тре
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тє місце. Понад ЗО спортсменів комбі
нату виконали тоді нормативи розряд
ників. Серед них легкоатлети В. Хари
тонов, В. Юрченко, Г. Реп’ях, О. Іва
нов, В. Кухар та багато інших одержа
ли перший і другий спортивні розряді1!.

В змаганнях серед рпболовів-спорт- 
сменів, які проводило в Кремгесі това
риство «Авангард», в командному залі
ку переможцем стала теж команда 
олійжнркомбінату.

А нещодавно па їхньому спортивному

ШКОЛА
СИЛЬНИХ

майданчику відбулася баскетбольна зу
стріч. Цього разу гостями були баскет
болісти Кіровоградської взуттєвої фаб
рики. Гра була захоплюючою і гост
рою. Вже з перших хвилин господарі 
поля витіснили суперників з своєї по
ловини майданчика і закинули в їх кіль
це декілька м’ячів. Друга половина 
гри теж пройшла з повною перевагою 
баскетболістів жиркомбінату...

Похвально те, що на олійжиркомбіна-’ 
ті є свої спортивні майданчики. Це дає 
можливість спортсменам відразу ж піс
ля робочого дня починати тренування, 
їм не доводилося витрачати багато 
часу для того, щоб їздити до міста па 
стадіон. Тому у щоденнику відвідувань 
секцій немає поміток про пропуск за
нять.

Спортивна організація Кіровоградсь
кого олійжнркомбінату стала школою 
виховання сильної і фізично здорової 
робітничої молоді.

С. МАТУСЯ К.

ОЧКИ—ПОПОЛАМ
Київські любителі футбола 

виявили великий інтерес до 
зустрічі місцевого «Динамо» з 
московськими армійцями. 1 це 
не випадково. Для чемпіона 
країни команда ЦСКА в ниніш
ньому сезоні — важкий супер
ник.

З перших хвилин гри госпо
дарі поля ніби спростовували 
цю думку. Київські форварди, 
використовуючи точний пас, раз 
у раз загрожували воротам ар
мійців. Але їх завершальні уда
ри не досягали мсти. Кілька ра
зів м’яч пролітав над перекла
диною, падав на сітку.

Не змогли реалізувати свою 
ігрову й технічну перевагу ди- 
намівці і в другому таймі. В

цьому чимала заслуга захисних 
ліній москвичів, які провели 
матч енергійно,, мобільно, хоч 
іноді надто різко. На похвалу 
заслуювуе впевнена гра ворота
ря ЦСКА Кудасова, який взяв 
кілька важких м’ячів. Рахунок 
у матчі так і не був відкритий.

* ♦ *
ДОНЕЦЬК, 13 листопада. В 

матчі «Шахтар» — «Локомотив»

помітнішою була перевага гір
ників. Вони частіше створювали 
небезпечні ситуації біля воріт 
противника, особливо коли під
ступні кутові подавав Лобииов- 
СЬКНЙ. --- -

Та хоч гострих моментів на 
штрафному майданчику москви
чів виникало досить багато, 
господарі поля не зуміли ними 
скористатися. Залізничники ви
стояли і проти натиску «Шахта
ря» в останню чверть години. 
Поєдинок закінчився внічию — 
0:0.

(РАТАУ).

ФУТБОЛ ПО-АМЕРИКАНСЬКИ

ДО ЦЬОГО ЧАСУ рідко а фізично скалічити суперни- 
хто обісмілювався пропа- ка. Але нещодавно швейцар- 

гувати в Європі так званий ська газета «Нойе Цюріхер 
американський «футбол» — Цайтунг» виступила з стат- 
гру без правил, в якій, мож- тею якогось Макса Е. Амма- 
ливо, головне не забити гол, на, в якій пін заявляє: «На-

ціональним спортом № і в 
США темпераментний, повний 
бойового запалу і спортивної 
боротьби американський фут
бол. Недарма в США його 
називають мужньою амери
канською військовою грою, 
яка готує справжніх чолові
ків дз суворих випробувань».

За що ж подобається пано
ві Амману американський 
«футбол»? Видно, за те, що 
гра виховує кровожерність, 
проповідує відкритий культ 
сили, робить молодь готового 
до участі в кривавих авантю
рах і холоднокровних убив
ствах. Американські ділки 
зробили з свого «футбола» 
доходиий бізнес. Вони вкла
дають у розвиток цього 
«спорту» мільйони і одержу
ють величезні прибутки. Ось 
один з останніх прикладів.

Хазяї клубу «Атланта» ку
пили право брати участь в 
чемпіонаті так званої «Націо
нальної футбольної ліги» за 
8,5 мільйона доларів. Однак 
вони не сумніваються, що по
вернуть вкладені гроші спов
на. Адже кожний футболь
ний матч збирає від 50 до 100 
тисяч глядачів, причому най
дешевший квиток коштує 0 
доларів!

Ділків, що намагаються під
тримувати тваринні інстинкти, 
абсолютно не цікавить те, що 
щорічно на футбольних по
лях Америки понад 100 чоло
вік одержують тяжкі калі
цтва, а деякі розлучаються з 
життям.

Знімки, взяті з журналу

«Нойе Берлінер іллюстрірте» 
(НДР), точно характеризують 
обстановку зустрічей футбола 
по-американськи. Те, що зо
бражено на них, сталось під 
час матчу команд Детройт- 
ського університету і Бостои- 
ського коледжу. Весь матч 
складався з кривавих бійок. 
А цьому «футболісту» (фото 
праворуч) поталанило. Закри
вавлений, весь у грязюці, він 
ще здібний стояти на влас
них ногах. Зате дванадцять 
його товаришів були вивезені 
з поля на санітарних маши
нах...

Фото А. ГУРКОВА. (АПН).

телефільму. (IV серія). (М).
21.30 — Фестиваль музичим? 
театрів країни. (М).
0 ПОКАЗУЄ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального 

секретаря — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 15 листопада. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм 
«Пісня весняної Неви». (Кіро
воград). 11.20 — Художній фільм 
«Як вас тепер називати?*. (Кі
ровоград). 18.00 — Кіровоград
ські вісті. 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.20 — Для шко
лярів. «Фізкультпрнвіті». (К). 
19.00 — Циркова програма. (М). 
20.05 — Теленовиии. (М). 20.20— 
Пісні і танці Болгарії. (Софія). 
20.50 — Теленовиии. (М). 21.00— 
Телефільм «Кристіан Рауд». 
(Кіровоград). 21.30 — Художній 
фільм «Як вас тепер назива
ти?». (Кіровоград).

Друга програма. 16.50 — «Ге
рої книг Гайдара на кіноекра
ні». (М). 17.30 — Фільми для 
дітей. (Дніпропетровськ). 18.10— 
Дніпровські новини. (Дніпропет
ровськ). 18.50 — «Трибуна ате
їста». (Дніпропетровськ). 19.10 
— «Герої праці». (Дніпропет
ровськ). 21.00 — «Дванадцята 
симфонія Д. Шостаковича». 
(Ленінград). 21.50 — «Барбара і 
Ян». Прем'єра телевізійного 
художнього фільму. (НІ серія). 
(М). 22.30 — «Клуб кіноліобите- 
лів». (М).

ЧЕТВЕР, 16 листопада. Пер
ша програма. 11.00 — Телефільм 
«12 стільців», І та II серії. (Кі
ровоград). 18.00 — Телевісті. 
(К). 18.30 — «Світ сьогодні». 
(М). 19.00 — «Хасаи арбакеш». 
Повнії художній фільм. (К). 
20.30 — Теленовиии. (М). 21.00— 
Концерт Заслуженого артиста 
РРФСР Г. Пнщаєва. (Кірово
град). 21.30 — Телефільм «12 
стільців», 1 га II серії. (Кіро
воград).

Друга програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). Н.Ю — «Хасан арба
кеш». Новий художній фільм. 
(К). 19.00 — Кінопрограма. (Дні
пропетровськ). 21.00 — «Барба
ра і Ян». Прем’єра художнього

СЕРЕДА, 15 листопада. 16.50— 
«Герої книг Гайдара на кіно
екрані». (ЛІ). 17.30 — Фільм для 
дітей. 18.10 — Дніпровські но
вини. 18.50 — «Трибуна атеїс
та». 19.10 — «Геры праці». 
20.05 — Телевізійні новини. (М). 
20.20 — Пісні і танці Болгарії. 
(Софія). 20.50 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 — «Дванад
цята симфонія Д. Шостакови
ча». (Ленінград). 21.50 — «Бар
бара і Ян». Телевізійний худож
ній фільм. (З серія), (М). 22.15 
— Кінопрограма.

ЧЕТВЕР, 16 листопада. 16.05— 
«Одеське артилерійське». Доку- 
кумептальпий фільм. (Одеса). 
16.45 — Мультфільм. (К). 16.55— 
«Екран молодих». (Донецьк).
17.30 — «В майстерні Умійка». 
(Львів). 18.00 — Телевізійні віс
ті. 18.30 — «Світ сьогодні». (М). 
19.00 — Кінопрограма. 20.30 — 
Телевізійні новини. (М). 21.00 — 
«Барбара і Ян». Телевізійний 
художній фільм. (4 серія). (М).
21.30 — Фестиваль музичних 
театрів країни. (М).

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СЕРЕДА, 15 листопада. 16.55— 

Передачі з Одеси. 18.15 — «Про
мені на шляху». Фоторепортаж. 
18.30 — Телевізійний журнал 
«Пропагандист». (Ленінград). 
19 00 — Передачі з Одеси. 20.5Ф 
— Телевізійні новини. (М). 21.00 
«Дванадцята сітмфоиія Д. Шос-
таковнча». (Ленінград). 21.50 — 
«Барбара і Ян». Телевізійний
художній фільм. (З серія). (М).

ЧЕТВЕР, 16 листопада. 10;30— 
Художній фільм «Покоління пе
реможців». 16.05 — «Одеське 
артилерійське». Документальний 
фільм. (Одеса). 16.45 — Мульт
фільм. (К). 16.55 — «Екран мо
лодих». (Донецьк). 17.30 — 
«Госпрозрахунок на підприєм
стві». 18.00 — Телевізійні вісті. 
(К). 18.30 — «Світ сьогодні». 
(М). 19.00 — Передача з Оде
си. 20.00 — Документальний 
фільм. 20.30 — Телевізійні нови
ни. (М). 21.00 — «Барбара і
Ян». Телевізійний художній 
фільм. (4 серія). (М). 21.30 —
Фестиваль музичних театрів 
країни. (М).
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