
ПP£J£L^PL99\.*P-a|H> єднайтеся!

(РАТАУ).

молока на сто гек- 
землі.

Рік видання VIII © № -137 (837).

МОМІМН
пар

гралського ОБКОМУ АКСИУ

НЕДІЛЯ, 19 ЛИСТОПАДА 1967 РОКУ.

НАЗУСТРІЧ 50-РІЧЧЮ ВСТАНОВЛЕННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА УКРАЇНІ

ВОГНЕННИЙ КЛИЧ СТАЛЕВАРІВ
Колектив дільниці майстра К. І. ПоЛожая стале- 

варного цеху Харківського заводу транспортного 
машинобудування імені Малиіиева видав майже в 
два рази більше сталі, ніж було передбачено зобо
в'язаннями на ювілейний рік.

Сталевари вирішили виконати план другого року 
п'ятирічки до 17 грудня, а до 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна дати понад 2500 тонн над
планової сталі.

Вони звернулися до трудящих області з закли
ком — гідно зустріти 50-річчя встановлення Ра
дянської влади на Україні.

МІСЯЧНИК ПО ВИВЕЗЕННЮ ДОБРИВ
Механізовані бригади Вінницького обласного 

об’єднання «Сільгосптехніка» достроково викона
ли річне завдання по вивезенню на поля органічних 
добрив. При плані 1230 тисяч тонн їх доставлено 
1 мільйон 689 тисяч тонн. Тепер в області почався 
місячник по вивезенню на колгоспні ниви добрив 
понад план.

ЗА ПРИКЛАДОМ 
ВОЛОЧИСЬКИХ ХЛІБОРОБІВ

Шириться змагання се
ред трудівників сіль
ського господарства на 
честь 50-річчя встанов
лення Радянської влади 
на Україні. Міцніють 
крила у почину волочи- 
ських хліборобів, які ви
рішили ознаменувати 
третій рік п’ятирічки но
вими виробничими до
сягненнями. Так, трудів
ники полів Хмельницько-

го району Хмельницької 
області в наступному ро
ці зобов’язались на кож
ному з 24 тисяч гектарів 
зібрані по ЗО центнерів 
зерна озимої пшениці. 
Працівники ферм рад
госпу імені Васильєва на 
Київщині борються за те, 
щоб в наступному році 
одержати по 1400 цент
нерів 
тарів

ПРАВОФЛАНГОВІ ПРОФЕСІЇ

ВИСОТНИК
1. —

Була субота. Нестерпно смажи- 
' ло сонце. Микола Герасименко 

У чекав кінця зміни, вже марив пля
жем.

О другій годині підняв стрілу 
баштового крана, почав переодя
гатися. Внизу почулись кроки. Ви
зирнув у віконце. До кабіни підні
мався майстер Володимир Сріб
ний.

— Ти не раз виручав завод. Ду- 
ДПтйГШ-НМЯІЄЗ МЬЛ.ТЧИИ.—її ХіН 'і

маю, і зараз не відмовишся... Ро
зумієш, Олена Лапкіна з козлово
го крана захворіла. Нікому пра
цювати в другій зміні. А в Тольят- 
ті терміново потрібно відвантажи
ти залізобетонні вироби.

Трохи помовчав, а потім додав:
— Вже й вагони подали.
Герасименко кинув погляд у бік 

Дніпра, потім — на пекуче сонце 
і потягнувся до спецівки. Він зро-

зумів: усі сьогоднішні плани 
летіли шкереберть.

Коли завантажував останній 
гон, з лісу вже брів дрімотливий 
вечір. .

Олександра Конька, з яким жи
ве в одній кімнаті, не застав до
ма. Тому поївши, Микола почав 
готувати контрольні роботи, щоб 
відправити їх пошвидше до інсти
туту, де вчиться заочно.

2. —
Неквапливо крокував залізнич

ними шпалами. Зупинився біля 
козлового крана. В кабіні помітив 
строкату хустку Ніни Ігнатенко.

— Вже не боїшся висоти?
Та подивилась на кремезну пос

тать хлопця, зухвало посміхнулась:
— Дивися, ще й тебе на буксир

по-

ва-

СЬОГОДНІ - 
ДЕНЬ АРТИЛЕРІЇ

Наказ Міністра оборони СРСР
№ 297

19 листопада 1967 р. м. Москва
Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини! 
Товариші офіцери, генерали і адмірали!
Товариші робітники, інженери і техніки оборонної 

промисловості!
Сьогодні наш народ та його Збройні Сили святку

ють День ракетних військ і артилерії.
В цей день радянські люди віддають данину поваги 

доблесним захисникам Батьківщини — ракетникам і 
артилеристам, славним трудівникам оборонної про
мисловості — творцям першокласної ракетної і ар
тилерійської техніки. І

ПЕРЕМОЖЦЯМЗМАГАННЯРада Міністрів 
УРСР і Українська 
республіканська рада 
професійних спілок 
розглянули підсумки 
соціалістичного зма
гання областей і міст Укра
їнської РСР за кращу під
готовку шкіл і дитячих до
шкільних закладів до 1967— 
68 навчального року. Втре
те переможцем у змаганні 
визнано Харківську область, 
їй залишено перехідний Чер
воний прапор Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради та 
присуджено грошову пре
мію в розмірі 10 тисяч кар
бованців.

Друге місце посіла Київ
ська область, трете — Львів
ська. їх відзначено 
хідннмії Червоними прапо
рами міністерства освіти 
УРСР і республіканського 
комітету профспілки пра
цівників освіти, ВИЩОЇ ШКО

пере-

ли і наукових установ та 
грошовими преміями в роз
мірі відповідно 8 і 5 тисяч 
карбованців.

Добре підготували школи 
і дитячі дошкільні заклади 
до навчального року Дні
пропетровська, Хмельниць
ка, Полтавська, Одеська та 
інші області республіки.

Рада Міністрів УРСР І 
Українська республіканська 
рада професійних спілок 
закликали громадськість з 
новою силою розгорнути со
ціалістичне змагання за 
зразкову підютовку шкіл і 
дошкільних дитячих закла
дів до 1968—69 навчально
го року.

(РАТАУ).

візьму.
— Вона не жартує. Вчора півто

ри норми виконала.
То вже подала голос із сусідньо

го крана Люда Єременко. Обох 
їх не гак давно навчив професії 
машиністів, а зараз, бач, передо
виками стали.

Попрямував далі. В протилеж
ному кінці заводського подвір’я 
виднів його баштовий. Він виді
лявся серед інших машин. Найви
щий. Глянеш знизу, коли стоїть з 
піднятою стрілою, і здається, що 
ось-ось черконе об нього хмара.

Відрізняється агрегат і внутріш
ньо. То вже його господарі поста
рались. Недавно Микола разом з 
напарником Іваном Тараненком

(Закінчення на 3-й є тор.).

ДРУЖБА НЕ ЗНАЄ МЕЖ
Мову різних народів світу можна бу

ло почути 16 листопада в Київському 
палаці піонерів і школярів. Адже тільки 
у вузах і технікумах столиці України, 
навчається понад дві тисячі посланців 
усіх континентів земної кулі. Багато з 
них зібралися разом з молодими кия
нами на урочистий вечір, присвячений 
Всесвітньому дню молоді і Міжнародно
му дню студентів.

Урочистому вечору передували збори і 
мітинги солідарності з народом та мо
лоддю В єтнаму. Вони пройшли у вузах 
і на підприємствах міста. Відбулися чис
ленні недільники, кошти від яких надхо- 

героїчному В’єт-ДЯТІ1 у фонд допомоги 
нам у.

Відкриваючи вечір,відкриваючії вечір, перший секретар 
Київського .міськкому комсомолу Кос
тянтин Масик побажав успіхів у бороть
бі всім, хто виступає проти імперіалізму 
і колоніалізму, за мир і свободу, демо
кратію і соціальний прогрес, за щасливе 

майбутнє всіх народів.
З доповіддю виступила голова прези-

ДІ! Комітету молодіжних організацій 
України, секретар ЦК ЛКСМУ Т. В. Гла
вах. Потім слово було надано студенто
ві Київською державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка Володимирові Бутке- 
внчу, робі • ниці Київського комбінату хі
мічного волокна імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції На
дії Кпим, представникові в’єінамського 
земляцтва в Києві Нгуея Ван Чонгу, чле
нові Спілки письменників України поето
ві Миколі Сит аївському.

Учасники вечора надіслали вітальну 
телеграму па адресу Всесвітньої федера
ції демокраіичиої молоді га Міжнарод
ного союзу сту центів.

Потім було вручено спеціальні дипло
ми і кубки ради інтернаціональної друж
би м Києва та міської ради союзу спор
тивних товариств і організацій УРСР пе
реможцям огляду художньої самодіяль
ності і спартакіади іноземних студентів, 
які навчаються в учбових закладах сто
лиці України.

У нинішньому ювілей
ному році свято ракет
ників і артилеристів від
значається в обстановці 
всенародного політично
го і трудового піднесен
ня. Видатні успіхи нашої 
країни, досягнуті під ке
рівництвом Комуністич
ної партії 
надихають 
людей на нові звершен
ня в ім’я торжества ко
мунізму.

Здійснюючи плани гос
подарського і культур
ного будівництва, не
ухильного підвищення 
життєвого рівня народу, 
Комуністична партія і Ра
дянський уряд пильно 
стежать за підступами 
імперіалістичної реакції, 
безустанно дбають про 
зміцнення обороноздат
ності країни, бойової мо
гутності нашої Армії і 
Флоту. Ноеим перекон
ливим свідченням цього 
є рішення НІ сесії Вер
ховної Ради СРСР, прий
нятий нею Закон про за
гальний військовий обо
в’язок.

Радянські ракетники й 
артилеристи разом з усі
ма воїнами Армії і Фло
ту з почуттям високої 
відповідальності викону
ють свій військовий обо
в’язок, пильно стоять на 
варті захисту великих 
завоювань Жовтня, на
полегливо оволодівають 
грізною ракетною і ар
тилерійською зброєю.

Вітаю і поздоровляю 
ракетників і артилерис
тів, працівників оборон
ної промисловості з 
Днем ракетних військ і 
артилерії!

Бажаю особовому скла
дові ракетних військ і 
артилерії нових досяг
нень у бойовій і політич
ній підготовці, підвищен
ні військової майстер
ності, у примноженні 
славних традицій Радян
ських Збройних Сил.

Працівникам оборон
ної промисловості ба
жаю дальших успіхів у 
розвитку й удосконален
ні ракетного й артиле
рійського озброєння.

На ознаменування Дня 
ракетних військ і артиле
рії НАКАЗУЮ:

Сьогодні, 19 листопада, 
о 20 годині за місцевим 
часом салютувати в сто
лиці нашої Батьківщи
ни — Москві, у столицях 
союзних республік, а та
кож у містах-героях Ле
нінграді, Волгограді. Се
вастополі, Одесі і в фор- 
теці-герої Бресті двад
цятьма артилерійськими 
залпами.

Хай живе героїчний 
радянський народ — бу
дівник комунізму*

Хай живуть доблесні 
Збройні Сили СРСР та їх 
ракетні війська і артиле
рія!

Слава Комуністичній 
партії Радянського Сою
зу — натхненникові й ор
ганізаторові всіх наших 
перемог!

за 50 років, 
радянських

Міністр 
оборони СРСР 

Маршал 
Радянського Союзу

А. ГРЕЧКО.
I
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МЕТЕЛИЦЯ. На автостра- __ТАК СЕРЦЕ ВЕЛІЛОне злічиш. А далі — два -™- з- 
автобуси. Там — діти.
Хтось з жінок бідкаєть
ся:

— Та як же це?.. Отак і стоятимемо, 
поки втихне?..

— А що ж вигадаєш? — це шофери.— 
Через кучугури не проб’єшся...

Стоять автомашини. Стоять автобуси. 
Промайнула година, друга. Раптом — 
гуркіт тракторних моторів,

— Міліція приїхала, міліція! — вигу
кувала дітвора.

Так, на допомогу людям прибули пра
цівники Олександрівського районного 
відділу міліції на чолі з капітаном А. 
Левендюком. Вони привезли з собою ли
жі, інші рятувальні знаряддя. Поки ос
танній пасажир не добрався до села, 
люди в синіх шинелях не залишили ав
тостради, де лютувала хуртовина.

...В Івана — відпустка. 
_____  По-святковому одягнув

ся, та й подався в центр 
Аджамки. Зустрічав зна
йомих, розпитував про 
новини. Аж ось Іван 
побачив, як з вікон од
ного з будинків снує
ться дим. «Пожежа!» — 
майнула думка. І він 
миттю побіг навстріч

небезпеці. Біля хати — вигуки.
— ДіА там же діти!..
Кинувся до дверей, зірвав їх. Крізь 

їдкий дим і полум’я вскочив у кімнату. 
Невдовзі показався у вікні з переляка
ною дівчинкою на руках. Простягнув ди
тину жінкам.

Колгоспник В. Копиленко не знав, як 
дякувати дільничному уповноваженому 
міліції Івану Олійнику.

...В місті вже давно засвітились елек
тричні ліхтарі. Як і завжди, сержант мі
ліції Василь Рудик йшов тротуаром, 
пильно спостерігаючи за вулицею. Сто
ронньому здавалось, що він дивиться 
лиш собі під ноги і про щось замислив
ся. Та то не так. Василь бачить, як он у 
двір, озираючись, шмигнув незнайомець. 
Рудик насторожився. Пильно обстежую
чи кожен куток двору, пройшов аж до 
сусідньої вулиці. Нічого не помітив. Ру
шив до магазину «Рубін». Біля дверей 
зупинився. І вражений тим, що побачив, 
оглянувся. А на дверях зірваний замок. 
Негайно пройшов у’ тамбур магазину. 
Там — зустріч з грабіжником. Двобій. 
Перемагає Рудик.

...Мчить на великій швидкості центром

Я МІЛІЦІ я...

О
Дільничний уповнова

жений Олександрііісько- 
, го міськвідділу міліції 

С. БЛБЕНКО — один з 
кращих охоронців гро
мадського порядку на
шої області.

Фото В. КОВПАКА.

«КЛІЄНТИ» 
дитячої 
КІМНАТИ

В дитячій кімнаті Кіровоградсь
кого міського відділення міліції я 
почала працювати після закінчен
ня педагогічного інституту. Незви
чайна для мене, молодого педа
гога, тут робота. Адже доводить
ся зустрічатися з дітьми, підліт
ками, які стали на негідну стеж
ку. Одним батькам важко вихову
вати їх.

Ось у п’ятнадцятирічного Пет
ра батьки інваліди. Він не звертав 
уваги на це, бешкетував, не хотів 
учитись. Я зустрічалась з ним, 
розмовляла. Довелось познайоми
тись і з його товаришами. Добре 
вивчивши характер підлітка, збаг
нула, куди і як направити його. 
Знайшла для Петра друзів, пора
дила батькам, як діяти з сином. І 
Петя змінився.

Так було і з дев’ятнадцятиріч
ною Людою. Мала вона нехоро
ших подруг, залишила школу, не 
слухалась матері. З дівчиною по
чала працювати М. Стубко.

Тепер Люда — за шкільною 
партою знову, в неї гарні пори
вання, світла мрія...

3. САВИЦЬКА, 
працівник дитячої кімнати 
Кіровоградського МВМ.

Т/ ОЛИ сонце ховається 
*'• за гополі і пустіє но- 
вомиколаївський пляж, 
начальник рятувальної 
станції дозволяє собі від
почити. Присідає десь на 
зеленому березі й з насо
лодою вдихає прохолоду.

Так було і того разу. 
Володимир зачинив двері 
службового кабінету, 
мріючи помилуватися 
кінними водами. Та 
раптом десь у ку
щах почув тривож
не: «Рятуйте!». На 
допомогу кликала 
дівчина.

Миттю пірнув у 
чагарники. За лис
тям вгадувалися по
статі двох грабіж
ників. Почалося пе
реслідування. Гілки 
до крові дряпали 
руки і обличчя. 
Ось-ось наздожене. 
Та бандити, змовившись, 
зупинилися. Двоє проти 
одного. Навколо ліс. До
помоги нізвідки.

Рішення одне: затрима
ти. Погрозливо насували
ся, тримаючи руки в ки
шенях. Блискавкою впав 
на ближчого, збив з ніг. 
Другий кинувся тікати, 
але вже через хвилину 
лежав також на землі.

Грабіжників судили по
казовим судом, а комсо
мольцеві Слебезюку на
чальник міськвідділу мілі
ції міцно потиснув руку. 
Тоді й відбулася розмова, 
яка змінила долю хлопця.

Кіровограда автомашина. Шофер не 
звертає уваги на дорожні знаки, не ба
чить, що йому пропонує зупинитись ав
тоінспектор лейтенант Микола Шапова
лов. Ось-ось може статися нещастя. 
Микола сідає на попутню автомашину, 
наздоганяє п'яного шофера. Порівняв
шись з порушником, стрибає на підніж
ку його автомашини. Ще одна мить, і 
грузовик порушника зупинений. Нещастя 
не сталося...

Ці кілька записів з мого блокнота 
свідчать про те, що в міліцейську сі
м’ю прийшло багато молодих ентузіас
тів, людей сміливих, мужніх. За партій
ними та комсомольськими путівками 
зовсім недавно прибули до нас П. Оні- 
цев, В. Немненко, І. Харитоненко, В. Ти
мошенко, Г. Бабенко, С. Волик. Вони 
вже показали себе з найкращого боку. 
Сергій Волик, Петро Оніцев, Валерій 
Тимошенко тепер у шерензі кращих охо
ронців громадського порядку в місті. А 
скільки молодих ентузіастів, хоч і не 
одягнули сині шинелі, бережуть спокій 
хлібороба, робітника. В області діє 1200 
добровільних народних дружин, сотні 
комсомольських і оперативних загонів. 
Добра половина людей у їх складі —
молодь.

Б. КИЗІЛЬ,
капітан міліції, інструктор по полі- 
тико-виховній роботі УОГП.

— Сміливий ти, Воло
димире. Подумай, може, 
підеш до нас. .

Через деякий час для 
його молодої дружини на
стали тривожні дні і не
спокійні ночі. Де буває 
чоловік, що робить — не 
знала. А він повертався 
стомлений з чергової опе
рації, інколи навіть не по-

спо- вечерявши, засинав.

ХТО 
ПАЛИТЬ 
„САЛЬВЕ“?
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У вихідний день Іван зайшов до 
крамниці. Хотів придбати черевики, 
став у чергу.

Раптом сива жінка, що тільки-но 
вийшла з черги з пакунком, неголос
но зойкнула і залилася слізьми:

— Ой, лишенько!.- Зараз... оце ви
тяглії пенсію! А я ж думала на зиму 
пальто купити.
, Іван швидко озирнувся довкола. 
Всі купчилися біля старої. Лише ни
зенький чолов’яга середніх років, з 
опухлим невиразним обличчям почав 

^поспішно виходити.
— Стій! — крикнув Іван і' в два 

стрибки опинився біля того. Міцно 
взяв за руку:

— Ви? '
— Що я, що я? — скоромовкою за

говорив чолов’яга.
А сам вільною рукою витяг щось з 

кишені і хотів непомітно викинути. 
Га Іван випередив ного. Забрав га
манець з коричневої шкіри...

Це не єдиний випадок у неспокій
ній роботі старшого сержанта міліції 
Івана Восьмака.

. І 1Іеи1оДавно, чергуючи по вули
ці Леніна в Кіровограді, почув зляка
ний голос дівчини:

В Палаці культури бійка, допо
можіть!

Хутко заходить старший сержант
^**®ЯЮЯЕЯ

міліції І. М. Восьмая до палацу і ба
чить трьох молодиків, які боксують 
один одного. В одного із них про
майнув у руці ніж. Блискавичний 
прийом самбо — і дебошир знешкод
жений. З допомогою молоді хулігани 
були затримані і доставлені в міський 
відділ міліції.

За найскладніших обставин комсо
молець Іван Восьмак виходить пере
можцем. Бо в своєму ще короткому 
житті пройшов школу мужності в ря
дах Радянської Армії. Про цс свід
чить і урядова нагорода.

Ще тоді, на службі, Іван Восьмак 
мріяв стати після демобілізації на 
правий фланг боротьби з порушника
ми громадського порядку, на варту 
спокою радянських громадян.

І ось мрія його збулася. Та, мо
же, й не мав би Іван таких успіхів у 
роботі, якби не допомагала йому мо
лодь заводів і фабрик міста. З нею 
він патрулює по охороні громадсько
го порядку, з нею проводить свій від
починок, передає хлопцям свою май
стерність у самбо.

За бездоганну службу в міліції 
комсомолець Восьмак керівництвом 
Управління охорони громадського по
рядку нагороджений значком «Від
мінник міліції».

Б. ЛАРЧУК.

Важко було спочатку 
Володимирові на посаді 
оперуповноваженого від
ділу карного розшуку 
Управління охорони гро
мадського порядку. Та 
хлопець не соромився 
звертатися за допомогою 
ні до начальника відділу 
Г. В. Харичкіна, ні до 
старшого оперуповнова
женого Г. І. Дмитрієва. А 
потім добрим порадни
ком стали для нього ви
ща школа МОГП, де він 
уже третій рік навчаєть
ся.

...Дзвінок в управління. 
В селі Шепнловім Голо-

ванівського району погра
бовано магазин. «Поїде 
Слебезюк», — вирішив на
чальник карного розшуку.

На місці оперуповнова- 
жений з’ясував метод 
крадіжки. Все говорило, 
що злочинці були досвід
чені. Але хто вони?

«Шукай помічників, — 
згадав пораду начальника 
Володимир, — без них 
нічого не зробиш». Лей
тенант знайшов їх серед 
комсомольців села. Зібра
лися увечері в сільському 
клубі.

— Виявити всіх при
їжджих, — поставив пе
ред ними завдання. — А 
особливо придивляйтесь 
до тих, хто палить «Саль- 
ве».

— А це для чого? — 
здивувалися юнаки.

Володимир пояснив, що 
в магазині були ці цигар
ки, а в продаж не над
ходили. Можливо...

Рецидивіст Степанюк і 
гадки не мав, що можна 
«погоріти» на такій дріб
ниці. Хіба мало чоловіків 
палить саме ці цигарки? 
Тому коли на плечі лягли 
міцні руки оперуповно
важеного Володимира 
Слебезюка, вдав з себе 
ображеного.

— Що палите? — запи
тав неначе ненароком 
лейтенант.

5 злодій зрозумів усе.
Головне в роботі лейте

нанта міліції. Володимира 
Слебезюка — зв’язок з 
громадськістю, ’ а особли
во з молоддю, серед якої 
у нього багато надійних 
помічників. •

Стомлений повертається 
з роботи Володимир. Бе
ре на руки доньку, під
ходить до вікна і вдивляє
ться у мирне місто. Сьо
годні з його допомогою 
ще один злодій знешкод
жений. Не буде заважати 
праці і відпочинку цих 
чоловіків і жінок, що за
раз проходять повз вікна. 
А завтра знову робота 
нелегка, небезпечна, але 
цікава і потрібна.

1. БОРИСЕНКО. 
На фото: В. СЛЕБЕЗЮК.

НА ВОГНИК
На екрані спалахнув пог- 

ник, зринула урочиста ме
лодія пісні. Чітко карбуючи 
крок, пройшли на святково
му параді люди в синіх 
мундирах. А потім гляда
чам усміхнувся симпатичний 
сержант і запросив їх на 
телепередачу, присвячену 
50-річчю Радянської міліції.

1 ось уже на екрані — 
люди кількох поколінь: пол
ковники міліції І. Токар та 
1. Мартнненко, які при
йшли в міліцію ще в 20-і ро
ки, керівники Відділів уп
равління охорони громад
ського порядку області, мо
лоді працівники міліції з 
Олександрії, Знам’янки. По-

малася розмова про шляхя, 
якими пройшла міліція за 
півстоліття.

На_ Кіровоградську студію 
телеиачення прийшли також 
люди в синіх шинелях, яким 
пісня справді стала рідною 
сестрою. Концерт, який по
казали вони на святковому 
«Вогнику», теж був подаро
ваний зим, хто вдень і ВНОЧІ 
береже наш Спокій.

і. НЛЗАРАТ1Й.
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приладнали в кінці стріли складе
ний за їх схемою пристрій. Це 
для зручності роботи вночі. Щоб 
каретка, бува, не розбилась. Те- 
Л^.вона ходить лише в межах 

допуску. А тільки просунеться 
хоч на сантиметр далі .зразу ж за
горяється червона лампочка — 
сигнал.

д ще екіпаж баштового про
дуктивною працею та дисциплі
ною високою виділяється. Стро- 
пильники Зоя Григор’єва і Кате-’ 
рина Вакуленко, як і машиністи, 
добре знають свою справу. Тому й 
працює кран ритмічно, хоча стро
ки його експлуатації минули і ма
шину пора вже списувати.

3. —
— Чув, ніби й досі в Дніпрі ку

паєшся, «моржем» хочеш стати?— 
запитав якось Герасименка Мико
ла Бородавка.

— А хіба це гірше, ніж корчи
ти із себе Тарзана?

Юнак почервонів. Герасименко 
відвів його вбік і мовив:

— Не обіжайся, тезко. Жарту- 
1 ють хлопці й дівчата. А зачіску ти 

асе-таки приведи а порядок і

школу не пропускай. Вчителі неза- 
доволені твоїм навчанням.

Машиніст крана ще кілька ра
зів розмовляв З Бородавкою. А 
коли одного дня побачив його, 
охайно підстриженого, запропону-

Тепер І ти можеш ходити до 
річки крижані ванни приймати. 
Русалки не втоплять, бо ні за що 
хватати. -

Обидва розсміялися.
* * *

Багато я чуз хорошого про Ми
колу Герасименка на заводі залі- 
зооетонних виробів. Хвалили ма
шиніста, як умілого спеціаліста, 
здібного вожака молоді. Юнаки і 
дівчата арматурного цеху обрали 
хлопця групкомсоргом, висунули 
його кандидатуру в члени завод
ського комітету.

Сам Микола не з багатословів. 
Він не з тих оповідачів, у чиїх 
устах малоцікаві події набувають 
незластизої їм значимості. Але те, 
про що мимохідь згадає, — ваго
мо, правдиво. Таким і запам'ятав
ся мені цей чорнявий висотник.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кремгес.

Хід передплати на «Молодий комунар»
на 15 листопада 1967 року

Райони, міста
Передплачено 

примірників
Кіровоград 3044
Новоукраїнський 2320
Бобрштецький 1814
Кремгесівський 1309
Знам’янськии 1285
Новоархангельський І 266
Маловисківський 1170
Олександрійський 1164
Новомнргородський 1150
Долцнський 1100

Олександрія
Добровеличківський 
Новгородківський 
Голованівський

1062
1050
1023
964

Кіровоградський 901
Онуфріївський 889
Гайворонський 888
Устинівський 858
Вільшанськпй 804
Компаиіївський 774
Пстрівський 650
Ульяновський 644
Олександрійський 620

В- ЛОГВИН. «Кроки в 
майбутнє».

„Червона 
естафета44 
фінішувала

(Закінчення. Початок в газеті 
за 17 листопада).

ОДАЛИНІ — МІСТ. На ньому обози, 
рівці. Значить, злетіти зараз він не __

в повітря. Замінований? Певно, ні. Дмитро дає 
вказівки по радіо: блискавичним ударом внес
ти замішання у ворожі ряди, а самим прорва
тись па протилежний берег.

Першим переїхав міст танк Михайла Мар
чука, а на ньому автоматники. Вони кинулись 
до будинків, посипаючи ворога вогнем.

Танк зупинився на обочині. Вадим Князев 
неподалік розмістив свою машину. На 
лежкому березі Кражатне звернув з 
Яремчук. І зупинився на пагорку.

"т ь
Тепер справа за мінерами.

‘ і мостом. Помі- 
Важкий ка- 
побачив про

гітле- 
може

лежіюму березі Кражатне звернув з 
Яремчук. І зупинився на пагорку.

— Міст наш! — полегшено зітхнув 
пук. - - . . 1

...Ніч. Сабір Бак’янов — під 
тиз невеликі пакети вибухівки, 
мінь одліг від серця: сержант

проти- 
шосе

Я рем-

А з командного пункту армії повідом
ляли:

— Вже наступаємо. Протримайтесь 
кілька хвилин,

ДМИТРО напружує зір. Вдивляється 
в протилежний берег. А в очах сну« 

ють тіні. «Невже втома перемагає?» 
Вже обідня пора. А‘не перепочивав 5 

учорашнього вечора: постійно в напру
женні, постійно відбиває атаки, керує 
боєм. Ось знову'з командного пуїікту

підполковник Єрмаков цікавиться, як ідуть 
справи. і . .

— Хан артилеристи зачекають. Самі спра
вимось. Поки що тримаємось. Князев тільки 
поранений. В плече.

— Гаразд. Тримайтесь. Наші вже недалеко. 
І знову Дмитро помітив ворожі танки. Але 

що це? Вони не до мосту мчать. Та м піхо
тинці німецькі прямують не сюди.

За річкою показалися силуети інших танків.
— Та це ж наші! Ур-р-ра, хлопці!

_ А наступного дня з гучномовців линуло по
відомлення Радінформбюро: «Вчора, 6 жовт
ня, після напружених боїв армія 1-го При 
балтійського фронту звільнила містечко Кель
ме».

ЛІ, ШЕВЧУК

ЛИСТРИ

ГТ ІДПОЛКОВНІІІ\ Єрмаков схилився над 
* * аркушем паперу, повільно виводив: 
«Командир роти танків «Т-34» лейтенант 
Яремчук Д. О., виконуючи спеціальне завчан
ня командуючого армією, н піч з 5-го .на 6-те 
жовтня 1944 року, уміло використовуючи 
складки місцевості, силу і потужність вогню 
танків, пробився в іи.і ворога Діючи сміливо, 
рішуче, увірвався в їх бойову колону, знищив 
5 тягачів з гарматами, 4 польових гармати, 
4 міномети, 3 зенітних установки і до 50 сол-. 
латів та офіцерів гітлерівців. В цю ніч ^проник 
у місто Кельме; захопив міст через річку Кра
жатне, майстерно побудував оборону, протя
гом 12 годнії відбивав ліорегокі атаки против
ника, який намагався оволодіти мостом. Цим 
самим Д. О. Яремчук забезпечив прорив пе
реднього краю оборони противника і дав мож
ливість пашим вп”с’!"'м ічпччкп ввійти в про-

ПЕТРОВ «У боротьбі за м’яч».

Півроку тривав фотоконкурс «Молодого 
комунара» на кращий фототвір, присвяче
ний 50-річчк> Великого Жовтня. За цей час 
надійшло більш як півсотні знімків, які ві
дображали життя комсомольців і молоді 
Кіровоградщини, зміни, що сталися за часів 
Радянської влади. Близько двадцяти з них 
були опубліковані в газеті.

фотоконкурсу 
вирішило:

Розглянувши підсумки 
«Червона естафета», жюрі

першу премію не присуджувати;
другу премію з розмірі 30 карбованціз 

присудити В. ЛОГВИНУ ^Кіровоград) за ро
боти «Задума» і «Кроки в майбутнє»;

треті премії а розмірі 25 карбованців 
кожна присудити О ПЕТРОВУ ІКФ^П^д) 
за роботу «У боротьбі за м яч», Г. УДОВИ
ЧЕНКУ! Олександрія) за роботу «Чуєш, 
сурми заграли...»; »

заохочувальну премію в розмірі 50 кар
бованців присудити А. БОЙКУ |Олександ- 
рія) за роботи «Тракторист Володимир Ко
лесник» та «Формувальник Г. Великий».

від. Дзвін ножиць. Провід перерізаний. А з 
іншого боку мосту те ж саме зробив Артем 
Плисенко.

Поки під мостом діяли мінери, з танкових 
гармат, кулеметів, автоматів в усі боки на во
рога сипався гарячий град. Німецькі кулеме
ти теж не замовкали.

Бак’янов перерізав провід ще в одному міс
ці, поскидав пакети у воду.

...Ворог зрозумів: то не великий загін на
пав на них зненацька, а тільки три танки з 
десантом.

Так, три танки і двадцять п’ять автоматни
ків та мінерів з третьої Червонопрапорної 
Волноваської дивізії. Німці вирішили будь-що 
відбити міст, знову замінувати його і висади
ти в повітря. Почалася атака за атакою. За 
три години гітлерівці шість разів кидалися в 
бій. Але щоразу радянські воїни примушува
ли їх повертатись. Яремчук керував боєм по 
радіо.

— Берегти боєприпаси і пальне! — чувся 
його голос в танках Марчука та Князева.

— Чого ж там сам стоїш? — запитував 
Дмитра лейтенант Марчук. — Тебе ж накри
ють.

— Глибока ніч, темно, — пояснював пар- 
торгбВі Яремчук. — Вони можуть непомітно 
пробратися па цьому березі до мосту.

Промайнуло півгодини. І знов^ гітлерівці 
кинулись в атаку. Ще дужчий натиск па екі
паж Яремчука. Там — вони відчули — 
легше буде йти вперед, бо вже кілька авто
матників поранені.

Десята атака ворога. Марчук не може ми
ритися з тим, що командирові дуже важко. 
Його танк повертається на протилежний бік 
мосту. Кілька хвилин, і він уже поруч з Ярем- 
чуковим. Німці, вгледівши другий танк, від
ступили.

— Дмитро, виходить, ти зовсім безкрилий 
стоїш?

— Що ти? Залиш мені трохи снарядів і

рив...

Герой Радянського Союзу Д. О. ЯРЕМЧУК,

Редакція щиро поздоровляє переможців 
і дякує всім фотоаматорам, які взяли участь 
у фотоконкурсі «Червона естафета».

г. УДОВИЧЕНКО. «Чуєш, сурм« заграли...»

мчи назад.
— Та мій же екіпаж сильніший...
— Я знаю краще позиції, Мишко. Кажу то

бі: їдь...
Марчук помчав до Князева.
Коли була відбита дванадцята атака, Дмит

ро почув у навушниках голос командуючого 
армією. Лейтенант доповів, що четверо де
сантників поранено, а двоє загинули, екіпажі 
поки що цілі.

— Міст наш, товаришу генерал, — аж дзве
нів голос Яремчука. — Та натиск ворога силь
нішим стає. Діють їхні «ферднпанди». З обох 
сторін піхотинці йдуть в наступ. Тому вже 
важко пробратись до езоїх. Князев і'Марчук 
самотужки будуть діяти.

— Вае зрозумів. Молодці! Зараз сипнемо 
артилерійського дощику. Ваші координати?..

Лейтенант повідомив, і генерал наказав 
Яремчуку будь-що переїхати до двох інших 
танків. * . .

Піхотинці вибралися на танк Яремчука. І 
скоро на березі річки стояло три радянських 
танки, обстрілюючи підступи до мосту. А як 
«фердипанди» рушили по шосе до річки, пе
ред ними стала стіна диму. То «заговорила» 
наша артилерія. Яремчук уточняв координати, 
безперервно вигукував в трубку. «Пряме по
падання». «Фердипанди» палають... Сотні мет
рів наперед. Отак... Відмінно... Як з нами?.. 
Тримаємося. З цього боку не підійдуть.

...Німці все-таки тягнули провід до мосту. 
Гадали, що там зостався тол. Ворога першими 
помітили автоматники.

За збереження мосту через річку Кражатне, 
за вміле керівництво діями ганків, проявлені 
при цьому героїзм і доблесть лейтенант Ярем
чук Д. О. гідний найвищої нагороди — Героя 
Радянського Союзу.

Підполковник Єрмаков.
14 жовтня 1944 р:».

У ДАЛЕКЕ українське село Станіславчик на
дійшов лист. Воїни дякували матері Героя

Євдокії Степанівні за виховання хорошого 
сина.

Пройшли роки. Та подвиг не забуто. Литва 
шанує пам’ять Героя. У' Вільнюсі школя
рі створили «Музей слави». Цілий куток від
ведено для матеріалів, які розповідають і про 
подвиг молодого танкіста. В маленькому міс
течку Кельме також не забувають про Дмитра 
Онуфрійовича.

У рідному селі Дмитра Онуфрійовича культ
армійці вирішили відкрити «Кімнату слави». 
Місцевий художник Іван Арсеитійовнч Печи- 
порук робить портрет Д. Яремчука, збирає 
різноманітні матеріали про героя-земляка.

А у великі свята піонери йдуть до матері 
героя Євдокії Степанівни Яремчук, несуть їй 
рожеві айстри і просять розповісти про сина.

с. Станіславчик,

Ульяновського району. .
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ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ 
ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ

Потрібні принаймні три карти, щоб розповіс
ти про краї, де побував Олжас Сулеймснов. 
Політична карта світу — Франція, Америка, 
Індонезія, Ліван, Турція... Адміністрапівна 
карта країни — невеликий районний центр, 
гомінкі столиці, приволзьке село, крупне про
мислове місто, цілинний радгосп. Нарешті, 
карта фізична — горн, пустелі, моря; і степ, 
степ, якому присвячений мало не кожний тре
тій вірш поета.

Але при всьому багатстві вражень, різнома
нітності тем, в його поезії немає розкиданості. 
Навпаки, зібраність, зосередженість відрізня
ють її. А ядро, що об’єднує все створене пое
том, — сама особа його, цільна і самобутня.

Своєрідність Суленменова-поета невід
дільна від його людського характеру, від гро
мадянського складу його душі. Виберемо 
деякі із численних «адрес» ного поезії і по
бачимо, як за різних обставин проявляється 
індивідуальність молодого письменника — ін
дивідуальність творча, громадянська, людська.

ДОРОГИ
ПОЕТА

Алма-Ата. Очевидно, це місто мав на думці 
Сулейменов у гротесковому вірші «Улица Ле
нина в нашем городе». На цій вулиці (як і на 
будь-якій іншій в кожному місті) живуть лю
ди дуже різні. 1 по-різному на ній ведуть се
бе. Буває іноді й так, що на «этой улице хо 
дят визги, ругань шляется, оставляя на бу
лыжниках звон бутылок». Поет не хоче мири
тися з таким кощунством. Він знімає вночі 
табличку з дорогим іменем в назві вулиці, 
вбиває її

...В стены честных домов, 
как воззвания...
Помню резко: одну унес 
чуть не за город, по тропинке, 
и чапаевцу Кривоносу 
осторожно на дверь прибил...

Можна назвати такий вчинок хлоп’яцтвом, 
можна іронізувати над ним. Але не хочеться 

робити ні того, ні іншого, коли з такою при
страстю Олжас кличе до святого ставитись 
свято, поряд з великим самому прагнути до 
великого. Моральний максималізм, гарячко
вість, непоступливість у відстоюванні своїх 
переконань відрізняють Сулейменова.

Пустетя. Піски, що простягліїся на десятки 
кілометрів, піски, де «в полночь — снег, в пол
день — зной». Сталось так, що поет зустрів 
тут геолога, який відстав від загону і заблу
дився. 1 народитись потім рядки:

Ай, бог пустынь,
доверь мне снова радость: 

в песках, где воют на луну
бараны, 

В Москве, в горах, в ауле — 
все равно — 
спасти кого-нибудь. 
Доверь мне радость.

Тут — весь Сулеймснов. Уся його моральна 
програма сформульована тут гранично точно. 1 
він їй вірний.

Нью-Йорк. Автобус, переповнений молоддю,
------- 1Г.

У світі

відправляється на Алабаму, на демонстрацію 
за громадянські права негрів.

Мне так хочется на Алабаму. 
Вместе с вами принять участие 
В честной драке >а чье-то счастье. 
Я умею. Я так воспитан.

Зарубіжна лірика Сулейменова — нс повер
хові враження туриста, не збірка екзотичних 
віршів-зарнсовок. На класові битви, що ви
рують на планеті, поет відгукується з грома
дянською пристрастю, ні на хвнліїну не забу
ваючи про тс, що він є громадянином великої 
інтернаціональної держави.

Цілина. З віршем «Хлебная ночь» добре бу
ло б знайомити кожного добровольця, що 
від’їжджає в Казахстан. Пост обіцяє в ньому 
романтичне, яскраве життя. Але зовсім не лег
ке, не безхмарне: «Край стандартных домов и 
сырых полутемных землянок, край простужен
ных песен и рева моторов стальных, древний 
край молодых казахстанцев, волжан, киевля
нок, край, как пишут в газетах, работающий 
без выходных».

Розмова ведеться прямо, чесно. Буде тяжко, 
попереджав Олжас кожним рядком вірша, 

потрібна повна самовіддача, 
напруженість всіх сил. Але 
людина, що підпорює цей 
примхливий край, відчує в 
боротьбі з труднощами хви
лини вищого душевного 
зльоту. Бо тут загартовує
ться воля, виковуються силь
ні надійні характери. «Лю
ди, люди нужны, те, кото
рые знают работу, те, ко
торым плевать и па грязь, 
и на холод ночей!».

В багатьох своїх віршах 
Сулеймснов — агітатор, про
пагандист, щирий і серйоз
ний.

За географічними подробицями і реаліями у 
віршах Сулейменова не втрачається національ
на самобутність. Вона в складі мислення, в 
здібності гостро бачити. Улюблений прийом 
поета — перелік, але не в’ялий, монотонний, 
а динамічний, насичений.

Охоче і часто користується молодий поет 
фольклором — звертання до нього видно і в 
запозиченні популярних національних сюже
тів, мотивів, і в стилістиці образних засобів 
вірша. Лірика Сулейменова мелодична, про
зора.

Кто-то медленно скачет н скачет во сне, 
Издалека на светлом усталом коне. 
Все молчит. Осторожно копыта стучат, 
Скачешь ты 
Или тихо крадешься ко мне!
Почему не взлетает над крупом камча? 
Почему ты являешься мне по ночам? 
Я поверю,
Я знаю — ты добрый гонец! 
Почему же так тихо копыта стучат?

Олжас Сулейменов популярний. Шість збі
рок для молодого поста — це багато. Але для 
нашої великої країни — і мало, тому що всі 
вони вийшли п місцевому видавництві, і лише 
великий інтерес читачів до віршів Сулеймено
ва, підтриманий публікаціями поета в цент
ральних газетах і журналах, не дозволив його 
книгам загубитися серед десятків І сотень ін
ших збірок, що виходять «на місцях». Тепер, 
коли поетична слава Сулейменова підтверди
лася премією Ленінського комсомолу, є надія, 
що його вірші займуть гідне місце у видавни
чих планах, знайдуть дорогу до всесоюзного 
читача. , _

...Я почав розмову про поезію Олжаса vy- 
лейменова з географії. Цим же хочеться ме
ні й закінчити її: нехай на поетичній карті 
молодого казаха з’являться нові маршрути, 
иові адреси і великі творчі відкриття.

В. ГЕЙДЕКО.
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ДО КІНЦЯ
ДВА ТУРИ

тягнув жеребок. У наступ
ному турнірі претендентів 
виявлено дві групи учасни
ків. У першій з них Лар
сен зустрінеться з Порті- 
шем, а Спасський — з Гел
лером. В другій—Таль гра
тиме з Глигоричем, а Корч
ной — з переможцем мат
чу Штейн — Решевський — 
Горт.

У фіналі переможці в цих 
двох групах зустрінуться 
між собою і визначать учас
ника матч-турніру з чемпіо
ном світу Тіграном Петрося
ном.

»11

jE^iicaBOjro
ЖЕНЬШЕНЬ 1 МЕД

Працівники гірно-тайгової 
станції Далекосхідного філіалу 
Сибірського відділення Академії 
наук СРСР взялись дресирува
ти бджіл і привчили їх живи
тися сиропом, в якому настоєві 
листя слеутерокока — прекрас
ного ззиінника женьшеня.

Цісї осені на пасіці було 
зібрано перший урожай. Елеу
терококовий мед, як показали 
досліди, має значну стимулюю
чу дію.

МОРСЬКІ ЇЖАКИ - 
АВІАПОШТОЮ

Цікаве захоплення Віктора 
Корольова, помічника капітана 
рибальського траулера «Хаба
ровськ». Він колекціонує рос
линний і тваринний світ меш
канців морських глибин.

Про колекцію Корольова зна
ють багато тих, хто цікавиться 
морською флорою і фауною. Ді
тям з рязанського клубу «Бри
гантина», школярам з міста 
Рнльська Курської області і ба
гатьом іншим людям, які за
хоплюються морем, послав мо
ряк авіапоштою частинки своєї 
цікавої колекції.

ФОТОТЕКУ 
ЛАТВІЙСЬКИХ ГРИБІВ 

зібрав рижаннн Віліс Лукін 
«Фотогербарій» прикрашають 
знімки грибів, вперше виявлених 
у лісах Прибалтики. Серед них 
— знайдений В. Лукіпим під Ри
гою рубіновий боровик, що рос
те в Африці — очевидно, спори 
його занесли сюди перелітні 
птахи. На заході республіки 
Лукін виявив кілька «колоній» 
фіолетової лисички, батьківщи
на якої — гірські схили Німеч
чини.

Колекція любителя вже налі
чує близько 400 кольорових фо
тознімків і описів різних видів 
грибів.

(ТАРС).

а

Вісім матчів передостан
нього туру чемпіонату краї
ни з футбола,.що відбули
ся минулого четверга, за
кінчилися з такими резуль
татами: «Динамо» (Тбілі
сі)— «Динамо» (Москва) — 
5:1, «Арарат» (Єреван) — 
«Спартак» (Москва) — 0:1, 
СКА (Ростов-на-Дону) — 
ЦСКА — 1:0, «Пахтакор» 
(Ташкент) — «Локомотив» 
(Москва) — 2:1, «Шахтар» 
(Донецьк) — «Крила Рад» 
(Куйбишев) — 0:0, «Чорно
морець» (Одеса) — «Зеніт» 
(Ленінград) — 2:1, «Нафто
вик» (Баку) — «Торпедо» 
(Москва) — 3:1, «Торпедо» 
(Кутаїсі) — «Зоря» 
ганськ) — 2:1.

„ЧОРНОМОРЕЦЬ“
ЗАЛИШАЕТЬЯ
в rpvm
НАЙСШТЬНІШИХ

важливу 
замаскувати 
якому жив 

Ілліч Ленін у 
Горнах.

почалась: по-

(Лу-

ЖЕРЕБКУВАННЯ
В СУШ

Серед робіт художни
ка Олексія Васильєва є 
одна дивовижна — це 
пейзаж в чотири тисячі 
квадратних метрів.

Історія створення цієї 
картини веде нас в ми
нуле, до років Великої 
Вітчизняної війни.

Трьом художникам бу
ло доручено 
справу — 
будинок, в 
Володимир 
Ленінських

1 робота
чалм зникати стіни — во
ни перетворювались в де
рева, кущі. Коли «колис
ка» підняла художників 
на другий поверх, вони 
помітили людину, що си
діла па балконі. Дуже 
здивувались: у ленінсь
кому будинку хтось жи
ве! Ллє робота так захо
пила, що всі скоро забу
ли про це. 1 раптом ти
хий голос відірвав ху
дожників від заняття:

— Ви фарбуйте, 
бунте, тільки не 
сильно. Відмивати 
ро доведеться.

Коли художники 
навилися, хто живе 
динку, то дізнались: цс 
був браг Леніна — 
Дмитро Ульянов.

Фашисти бомбардува
ли Горки методично, 
кожну ніч. Воєнних об’
єктів там не було, але во
рог знав, як можна бо
лючіше вдарити в се[Л£ 
радянського народу. То
му були замасковані всі 
будинки, доріжки парку, 
лави. А під кінець тиж
ня «густий ліс» приховав 
усе,, що могло розповіс
ти про присутність тут 
людини.

...Літак кружляв і 
кружляв, то набираючи 
висоту, то спускаючись: 
люди перевіряли наслід
ки маскування. Зверху 
земля здавалась 
зеленим 
дожинки, 
в повітря, 
скіпливо 
ний метр 
маленький 
ніби розтанув.

Після цього фашисти 
вже не бомбардували 
Горки: для ворога буди
нок, в якому жив Ілліч, 
зник.

ОДЕСА, 17 листопада. 
(РАТАУ). Вчорашня зустріч 
між аутсайдерами чемпіо
нату — одеським «Чорно
морцем» і ленінградським 
«Зенітом» мала принципо
вий характер. Адже за пра
вилами одна з цих команд 
мала покинути вищу лігу. 
Щоправда, у одеситів ста
новище було краще. їм до
сить було звести поєдинок 
внічию. Це й позначилось 
на грі.

З самого початку зу
стріч проходила у швидко
му темпі. На п’ятій хвилині, 
після подачі кутового, 
Л. Бокатов головою забиває 
перший гол у ворота гос
тей, а на 23-й хвилині він 
же, скориставшись помил
кою воротаря ленінградців 
Галімова, який випустив 
м’яч з рук, подвоює раху
нок.

Після перерви ініціати
вою більше володіють гос
подарі поля, однак на 72-й 
хвилині Соловйову вдається 
сквитати один гол. Більшо
го добитися гості не змог
ли. Перемогли одесити 
рахунком 2:1.

фар- 
дуже 

ско-

ПОЦІ-
в бу-

ТУНІС, 18 листопада. 
Спец. кор. ТАРС Олександр 
Токарев передає:

Вчора в туніському місті 
Сусі відбулось жеребкуван
ня учасників наступного 
турніру претендентів на ша
хову корону. Попередньо 
було обрано четвертого 
учасника найсильнішої чет
вірки. Ним виявився Віктор 
Корчной.

Потім голова організацій
ного комітету міжзонально
го турніру Ріда Белькаді ви-

Фотоетюд О. ПЕТРОВА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 20 листопада. 
Перша програма. 18.00 — Теле- 
вісті. (К). 18.30 — Слухачам
шкіл основ марксизму-ленініз- 
му. Історія КПРС. «Більшовики 
в першій російській революції». 
Передача ІІ-а. (М). 19.00 —
Першість СРСР з футбола: 
«Динамо» (К) — «Зеніт» (Ле
нінград). В перерві — телерек
лама «1000 порад». (К). 20.45 — 
«Вогні Неману». Концерт артис
тів Литовської естради. (Кірово
град). 22.05 — Оголошення. (Кі
ровоград). 22.10 — Телефільм. 
(Кіровоград). 22.25 — До Дня 
радянської міліції. «Для вас і 
про вас». Концерт па замовлен
ня працівників міліції. (К).

Друга програма. 20.45 — На
зустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади на Україні. 
1. Вільде — «Сесгрп Річинські». 
Прем’єра телеспектаклю. 
(Львів).

ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

Телефони: редактора — 45-00, відповідального 
секретаря — 45-35, відділів — 45-36.

БК 01341 Індекс 01197.

СШІЬО-
КИДИМОМ. Ху- 
що піднялися 
уважно і прн- 
оглядали кож- 
землі. Потім
«ПО-2» зник,

1. ГОНЦА, Б. ЧЕ- 
ЛИШЕВ. (АПН).

ВІВТОРОК, листопада.
Перша програма. 11.00 — Ху
дожній фільм «Загибель ескад
ри». (Кіровоград). 18.00 — Теле- 
вісті. (К). 18.30 — Сьогодні — 
День радянської міліції. «Люди
на на посту». (К). 19.00 — Кон
церт, присвячений Дню радян
ської міліції. Передача з Крем
лівського Палацу з’їздів. (М). 
21.00 — «Кіровоградщина свят
кує». Повторення святкових ре
портажів. (Кіровоград). 21.30 — 
Телефільм. (Кіровоград). 21.45— 
«Майор Вихор». Телефільм. (І 
серія) (К).

Друга програма. 11.00 — Тсле- 
вісгі. (К). 11.10 — «Пустеля».
Художній фільм. (К). 21.00 —
«Світло, запалене Жовтнем». Те
лефільм. (М).

СЕРЕДА, 22 листопада. Пер
ша програма. 11.00 — Теле
фільм «Єдина земля». (Кірово
град) та художній фільм «І зно
ву ранок». 18.00 — Кіровоград
ські вісті. 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
оргап Кировоградского 

обкома Л КОМУ

Програма УТ. Міжнародний ог
ляд. (К). 19.00—Першість СРСР 
з хокея: ЦСКА — «Спартак». 
Передача з Палацу спорту їм. 
В. І. Леніна. В перервах — те- 
леновннн. (М). 21.30 — Худож
ній фільм. «І знову ранок». (Кі
ровоград).

Друга програма. 18.00 — Теле- 
вісгі. (К). 18.20 — Програма пе
редач. (К). 21.30 — Назустріч
50-річчю встановлення Радян
ської влади на Україні. Моло
діжна програма «Погляд». 
22.30 — «Карась-ідеаліст». 
ка М. Салтикова-Щедріна.

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ПОНЕДІЛОК, 20 листопада. 
17.20 — «На полях країни». Ви
ступ першого секретаря Хмель
ницького обкому КП України 
М. Бубиовського. 17.30 — На
зустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади па Україні 
«Жовтнева сповідь». 18.00 — 
Телевізійні вісті. 18.30 — Слуха
чам шкіл основ марксизму-ле- 
вінізму, (М). 19.00 — Футбол: 
«Динамо» (Київ) — «Зеніт» 
(Ленінград). 20.45 — Назустріч 
50-річчю встановлення Радян
ської влади на Україні. І. Віль
де. «Сестри Річинські». Телеві
зійний спектакль. (Львів). 22,25 
~ Д° Дня радянської міліції. 
«Моя міліція».

ВІВТОРОК, 21 листопада.
л ~ Дніпровські новини. 17.30 

— Англійська мова для малят

(К). 
Каз- 
(К).

18.00 — Телевізійні вісті. (К). 
18.30 — Слухачам шкіл основ 
маркензму-леніпізму. (М). 19.00
— Концерт, присвячений Дню 
радянської міліції. (М). 20.50 — 
Телевізійні повний. (М). 21.00 — 
«Серцю солдатському». Кон
церт на замовлення. 21.45 — 
Художній фільм «До мене, 
Мухтар!». (М).

СЕРЕДА, 22 листопада. 18.00
— Дніпровські новини. 18.15 — 
Назустріч 50-річчю встановлен
ня Радянської влади на Украї
ні. «Патріоти рідного краю». 
18.30 — Міжнародний огляд. 
(К). 19.00 — Хокей: ЦСКА - 
«Спартак». 21.30 — Для школя
рів. «Супутник». 22.05 — Літе
ратурна передача. 23.00 — «Піс
ні з полонини». Концерт. (Чер
нівці).
ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

. ПОНЕДІЛОК, 20 листопада.
17.20 — «Па полях країни». Ви
ступ першого секретаря Хмель
ницького обкому КП України 
М. Бубиовського. 17.30 — На
зустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади на Україні. 
«Жовтнева сповідь». (Дніпро
петровськ). 18.00 — Телевізійні 
вісті. 18.30 — Слухачам шкіл 
основ маркензму-ленінізму. (М) 
19 оо — Футбол: «Динамо» (Ки
їв) — «Зеніт» (Ленінград).20.45

Назустріч 50-річчю встанов
лення Радянської влади на Ук-

раїїіі. І. Вільде. «Сестри Річип- 
ські». Телевізійний спектакль. 
(Львів). 22.25 — Концерт.

ВІВТОРОК, 21 листоДЙк« 
10.30 — Передача з Одеси. П-0и
— Художній фільм «Комедія з 
дверною ручкою». 17.00 — КпЮ' 
передача для дітей. 17-30 — 
Сьогодні — День радянської мі
ліції. «Завжди на посту», ^.оо
— Телевізійні вісті. (К). 18.30 — 
Слухачам шкіл основ маркенз- 
му-ленінізму. (М). 19.00 — Кон
церт, присвячений Дню І’ЯДЯП' 
ської міліції. (М). 20.50 — ’‘слс' 
візійні новини. (М). 21.00 
Фестиваль телевізійних фільмів.
21.25 — Художній фільм «Коме
дія з дверною ручкою». _ п-

СЕРЕДА, 22 листопада.
— Мультиплікаційний Філ?
17.25 — Передача з Одеси, и.з
— Документальний Філь”,а|!) '1.
— Відповіді на ЛІІСТІІ;,,,‘ ід 00
Міжнародний огляд. (К). ;
— Хокей; ЦСКА - <с,іаР™КЛ/ 
21 30 — «Сині роси». Спектлкл •
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