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ДВАДЦЯТЬ четверте 
листопада, а надво

рі справжня зима. Йде 
густий лапатий сніг. Ніби 
тополиний пух, повис 
він на вікнах пошивного 
цеху, деревах. Кілька 
дівчат підходять до вер
стата Олени Скляр.

—• Дивись, як біло. 
Справжній тобі Новий 
рікі

Секретар комітету 
комсомолу підприємства 
тепло дивиться на по
друг, обнімає їх. Через 
якусь мить з жартом:

— Я в небесну кан-
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В Заяві Радянського уряду, надіслано- мократкчні сили світу з обуренням від- 
му урядові Греції в зв’язку з пересліду- кидають методи фізичної розправи над 
ванням грецьких демократів, говориться, ідейними противниками, що застосовую- 
що тепер весь світ с свідком нової хвилі 
масових переслідувань у Греції. В Афі
нах і Салоніках тепер проходять судові 
процеси над грецькими демократами, 
«вина» яких полягає лише в тому, що во
ни піднесли голос на захист прав свого 
народу. Організатори цих процесів до
биваються фізичної розправи над ними.

Радянські люди, відмічається в Заяві, 
І, як ми переконані, всі миролюбні та де-

ться тепер у Греції.
Радянським уряд цілком поділяс ці по

чуття і звертається до грецького уряду 
з настійним закликом виявити розсудли* 
вість і стриманість. Радянський уряд че
кає, що грецькі власті не допустять ні
яких дій, які б загрожували життю грець, 
них демократів.

ITAPCJ.

ВЗУТТЄВИКІВ

СКЛИКАННЯ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ 
ЗУСТРІЧІ КОМУНІСТИЧНИХ 
І РОБІТНИЧИХ ПАРТІЙ '

На цей час велике число комуністичних і робітни
чих партій у рішеннях своїх з’їздів, керівних органів, „ 
в ході взаємних консультацій висловилося за про
ведення міжнародної наради комуністичних і робіт
ничих партій з метою зміцнення єдності комуністич
ного руху, а також для згуртування народів, соціе- і 
лістичних, демократичних сил у боротьбі проти ім
періалізму, за національне та соціальне визволення ' 
народів і мир е усьому світі.

V Комуністичні і робітничі партії Австралії, Аргенті- 
ни, Болгарії, Бразілії, Великобританії, Угорщини, Ні
мецької Демократичної Республіки, Федеративної 
Республіки Німеччини, Індії, Італії, Монголії, Польщі, 
Сірії, Радянського Союзу, Сполучених Штатів Аме
рики, Фінляндії, Франції, Чехословаччини, які брали 
участь у консультативній зустрічі у березні 1965 ро
ку в ААоскві, провели між собою двосторонні кон
сультації в питанні про підготовку нової міжнарод
ної наради.

На основі цих консультацій і відповідно до думок 
і побажань, висловлених на березневій зустрічі 
1965 р., вказані партії визнали за доцільне провести 
в лютому 1968 року консультативну зустріч для ко
лективного обміну думками в питанні про скликан
ня міжнародної наради комуністичних і робітничих 
партій. Ми закликаємо всі братні партії підтримати 
ініціативу про скликання консультативної зустрічі і 
взяти в ній участь.

Наші партії звернулись до Центрального Комітету 
Угорської соціалістичної робітничої партії з про
ханням надати можливість для проведення консуль
тативної зустрічі в Будапешті. ЦК УСРП дав на це 
згоду і надішле відповідні запрошення братнім пар
тіям.

РАДЯТЬСЯ РЕДАКТОРИ 
МОЛОДІЖНИХ ГАЗЕТ

МОСКВА. Закрилася тзорча ссмінар-нарада працівни
ків комсомольської і піонерської преси, молодіжних ре
дакцій радіо і- телебачення, присвячена патріотичному 
вихованню і військово-патріотичній роботі серед молоді, 

~ що.тривала три дні. Нараду проводив ЦК ВЛКСМ ра
зом з Головним політичним управлінням Радянської Ар
мії і. Військово-Морського Флоту, Спілкою журналістів 
і Комітетом по радіомовленню і телебаченню при Раді 

' Міністрів СРСР. •, (ТАРС).

целярію дзвонила. Пояс
нила, в чому річ, і снігу 
замовила.

Сміх...
А річ ось у чому. В 

минулий четвер колек
тив Кіровоградської взут
тєвої фабрики виконав 
річне завдання. Пошив 
1 мільйон 807 тисяч пар 
взуття, які планувалися. 
То/лу в п’ятницю в ко
лективі було свято. Ро
бітники ж тут — біль
шість молодь. Вони й по
здоровляли один одного.

...Позавчора на склад 
були здані перші пари 
дитячих черевичок, виго
товлених в рахунок 1968 
року. А до кінця грудня 
озуттєвики пошиють їх 
понад 200 тисяч пар.

В республіці закінчив
ся комсомольеько-молсь 
діжішй двомісячник по за
готовленню кормів для 
громадського тваринни
цтва. Підбито його підсум
ки. Тільки в Сумській об
ласті за час двомісячника 
було заготовлено 1287 
тисяч тонн силосу, 889 
тисяч тонн грубих кормів, 
у Донецькій — 1964 тися
чі товк силосу, 1033 тися
чі тонн, грубих кормів, у 
Черкаськії! — відповідно 
1274 і 1186 тисяч тонн.

Визначено переможців 
змагання, яким присудже
но премії ЦК ЛКС.М Ук
раїни. Першу премію —.. 
мотоцикл ІЖ «Планета» 
присуджено Золотоніській 
районній комсомольській 
організації Черкаської 
області, другу — магніто
фон «Дніпро-12» — Но- 
воазовській з Донецької 
області і третю — радіолу 
«Родина» — Лебедйнській 
комсомольській органі
зації па Сумщині. Пере
можці, а також 23 інші 
районні комсомольські ор
ганізації 
чесними 
ЛКСМУ.

нагороджені По- 
грамотами ЦК

(РАТАУ К

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Л. ОЛЕКСІЄНКО.

Рада Міністрів СРСР 
постановила перенести 
день відпочинку з неділі 
З грудня на понеділок 4 
грудня 1967 р.

п
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ДО 50-РІЧЧЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 
НА УКРАЇНІ

@ ЮВІЛЕЙНИЙ ПОДАРУНОК
ШАХТАРІВ

Гідну зустріч 50-річчю встановлення Радянської 
влади на Україні готують шахтарі. 23 листопада 
вугільна промисловість республіки достроково завер
шила виконання одипадцятимісячного плану видо
бування палива. к

Є ЗА СТО МІЛЬЙОНІВ
ТОНН СТАЛІ

Металурги одного з найстаріших у Придніпров'ї 
заводу імені Петровського достроково викопали свої 
річні зобов’язання, дали десятки тисяч тонн надпла
нового чавуну, сталі і прокату.

Правофлангові ювілейного змагання взялися до 
50-річчя встановлення Радянської влади на Україні 
видати понад план ще тисячу тонн сталі.

> По мбшинахі
То була перша військо

ва команда в житті де
в’ятнадцятирічних. Сьо
годні вони її виконують 
не поспішаючи, та й при
чин для того багато. 
Востаннє перед далекою 
дорогою мати притискає 
енна до грудей, батько 
міцно стискає руку:

— Щасливої тобі служ
би, сину.

По-юнацькому незграб
но обіймають друзі:

— Пиши...
В тісному колі провод

жаючих юнак помічає 
сповнені чекання очі. Дів
чина стоїть розгублено 
серед подруг, не нава
жуючись підійти до гур
ту, щоб сказати йому на 
прощання слово. Він сам 
підходить до неї...

Уже зник за ро
гом автобус, о яко
му разом з іншими 
призовниками по
їхав і її коханий, а 
в дівчини ще довго па
лахкотить на щоці про
щальний поцілунок.

Втерла мати хусткою 
сльозу, пригадавши си
нове:

— Ма, чого ви...
Вони завжди такі, наші 

мами. Зустрічають — пла
чуть, проводжають — теж.

Гайворонці провели в 
армію своїх юних земля
ків. Вони влаштували їм 
у залізничному клубі 
імені Боровського вечір 
проводів. Його організа
торами були райком ком
сомолу і райвійськкомат. 
/Аайбутніх воїнів вітали 
працівники військкомату,

учасник громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн 
полковник у відставці 
Г1. Корольов, секретар 
райкому ЛКСМУ М. Рябо- 
кучма. Бригадир вагонно
го депо С. Кохановський 
від іллені батьків побажав 
юнакам відмінної служби. 
Серед призовників був і 
його син Микола, який до 
цього працював слюса
рем у тому ж депо, де й 
батько, із словом-відпо- 
віддю виступив Юрій 
Марчук. Молодий робіт
ник паровозоре/лонтного 
заводу запевнив присут
ніх, що воїни будуть чес
но виконувати священний 
обов'язок по охороні ру
бежів Батьківщини.

— Іменем земляків, що 
полягли в борні за Ра-

ЧЕКАЙТЕ
дянську владу в роки ре
волюції і громадянської 
війни, світлою пам'яттю 
бійців, які віддали своє 
життя за нашу Вітчизну в 
боях з фашистською на
валою, печаллю матерів, 
які не дочекалися синів з 
фронту, священною зем
лею рідною — кляне- 
мосьі

Бути гідними справи 
батьків, наслідувати і при
множувати їх славу і на 
перший заклик матері- 
Вітчизни піти в бій і пе
ремогти — клянемосьі

Будуть труднощі в не
легкій солдатській служ
бі, будуть і перші подяки

• ТРУДІВНИКАМ ЛАНІВ
Українські майстри музики присвячують трудівни

кам радянського села свої твори. «На колгоспних ла
нах» — так назвав нову кантату київський компози
тор Микола Дремлюга. Він написав її на слова пос
та Олекси Новицького.

Людей колгоспного села, їх славні діла і помисли 
оспівують в піснях і хорах композитори Аркадій Фі- 
ліпепко — «У нашій артілі радісне свято», Таїсія 
ІЛутепко •— «Хліборобська»; та інші майстри україн
ської музики.

(РАТАУ).

ЛИСТІВ,
командування. Відслужать 
воїни, і проводжатимуть 
їх однополчани додому. 
Командири дякуватимуть 
за відмінну службу, ба
жатимуть успіхів.

А сьогодні майбутніх 
воїнів тільки проводжа
ють в армію. Вони були 
першими в праці, будуть 
першими й на службі. 
Ось як комсомолець Вік
тор Засядьвовк. Він пра
цював зварником на па
ровозоремонтному заво
ді. Йому за сумлінну пра
цю як і багатьом його 
ровесникам, заводчани 
вручили речі першого 
солдатського ужитку. Рай-

МАТЕРІ!
ком комсомолу нагоро
див грамотою електро
слюсаря гранітного кар’є
ру Віктора Богатова. Коаа- 
сомольська організація, 
де Віктор був секрета
рем, — одна з кращих.

Новий загін молодих 
гайворонців пішов служи
ти в армію. Побажаємо 
їм відмінної служби.

В. ТАРАСЕНКО.

На фото: вгорі — Ми
колі ЦИБУЛ1ЩЕНКУ, май
бутньому ооїнові Радянсько» 
Армії, — квіти від рідних і 
друзів; внизу — гайворонці 
проводжають своїх юних зем
ляків.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.
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наставннків-учителів, чиї 
можна побачити тут. Се- 
першого ДНЯ ВІЙНІ! пішли 

смертю хоробрих.

1
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ТУТ вчилися 
МОЛОДОГВАРДІЙЦІ
КРАСНОДОН, Луганської області. 

Краснодонська середня школа імені 
Горького відзначає свій піввіковий юві
лей. 24 листопада 1917 року діти робіт
ників Сорокинського рудника вперше 
сіли за парти. І хоч це був простий ба
рак, перегороджений на дві кімнати, 
шахтарі пишалися своєю школою.

З часом для дітей було збудоване 
красиве світле приміщення школи, яка 
дістала ім’я великого пролетарського 
письменника. Тепер про неї знає вся 
країна. Тут вчилися молодогвардійці. У 
вестибюлі галерея їх портретів. На бі
лому мармурі золотом сяють імена: 
Олег Кошовий, Іван Земнухов, Сергій 
Тюленін, Іван Туркенич — 21 прізвище 
членів підпільної комсомольської орга
нізації «Молода гвардія».

Подвиг героїв житиме у віках. Не за-

будуть і їх 
портрети теж 
меро з них з 
па фронт і полягли смертю хоробрих.

За партами, де сиділи молодогвардій
ці, сьогодні вчаться відмінники Оля 
Якушева, Саш» Недоадєв, Таня «Плато
ва. Серед 295 членів ВЛКСМ немає нев- 
стигаючих. Повної успішності досягнуто 
і в молодших класах.

Чверть століття тому в окупованому 
фашистами місті, напередодні 25-ї річ
ниці Великого Жовтня, молодогвардій
ці підняли на приміщенні школи черво
ний прапор. В дні 50-річчя Радянської 
держави школу нагороджено пам’ятним 
прапором ЦК КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР 
та ВЦРПС.

ЇВ А ЗАВОД залізобетон- 
них виробів Микола 

Олещенко прийшов три ро
ки тому. Прислали його о 
нашу бригаду. Привітався— 
і зразу ж за роботу. На 
слова скупуватий. І як же 
ми здивувалися, коли на 
одному з концертів почули 
його голос зі сцени. Хло-

У кого
КЛЮЧ!?
пець виконав кілька сучас
них пісень. Відтоді він став 
активним учасником гуртка 
художньої самодіяльності.

А невдовзі ми знову про 
нього заговорили. Якось у 
бригаду прибіг хтось із 
членів комітету комсомолу.

— З лікарні дзвонили. 
Терміново потрібна кров...

— У мене перша група, 
— не вагаючись просунув
ся вперед Олещенко.

Пам’ятаю і другий випа
док. Закінчилась зміна. Ми 
зібралися додому. Йшли 
повз бетонників. Бачимо, ті 
й не думають зупиняти ма
шин.

— Агрегат підвів, — ка
жуть. — Поки відремонту
вали, час згаяли. Продук
цію ж треба завтра відпра
вити на Канівську ГЕС.

Микола до своїх:
— Може, попрацюємо з 

годину?
Разом 

тазляли 
форми, 
но 
на 
вали. І зміна виконала зав
дання.

А недавно Микола Оле
щенко разом з Василем 
Полиньком запропонували 
й виготовили пристрій для 
прискорення зварювання 
арматурних кліток. Раніше, 
щоб зробити одну таку, не
обхідно було витратити 35 
хвилин, а тепер — удвічі 
менше.

... Одного дня в бригаду 
прийшли вчителі. Скаржи
лися, що Федір Франции 
майже не відвідує вечірню 
школу. Микола тут же йому:

— Не виправдовуйся, що 
важко. Сам навчаюсь у ве
чірньому технікумі... Ще й 
для побачень знаходжу 
час.

Дружний сміх. Федір по
червонів... Зараз пін уже 
має атестат зрілості.

Часто дивлюся я на Оле- 
щенка і думаю: в руках 
таких, як він, людей і зна
ходяться золоті ключі від 
того життя, ДО якого ми 
прагнемо, яке будуємо.

І. ФЕСЕНКО, 
бригадир бригади ко
муністичної праці іме
ні 50-річчя Великого 
Жовтня.

м. Кремгес,

КОМСОМОЛ КІРОВОГРЛДЩИНИ-67

(РАТАУ).

Па фермі Люба Яковлєва доглядає телят. Мо
лоді тваринники обрали її групкомсоргом, членом 
загону «Комсомольського прожектора».

Недавно вона подала заяву до вступу кандида
том в члени КПРС. Хвилювалась. Та марно: ко
муністи артілі «Перше травня» Маловисківського 
району одноголосно прийняли комсомолку в свою 
сім’ю. Мати, яка вже десятки років працює біля 
худоби, першою поздоровила доньку.

На знімку: Л. ЯКОВЛЄВА.
Фото С. БРОВЧЕНКА.

КАБІНЕТІ начальника Пів
денноукраїнської геологічної 
експедиції І. Злобенка немає 
нічого зайвого. На стіні кар
та, попід вікнами кілька стіль
ців. Кожна річ ніби підкрес
лює: «Я тут тимчасово». Речі, 

як і люди, що заходять сюди, як і сам 
господар, довго не затримуються на од
ному місці. Геологи вирушать в інші 
краї на пошуки нових родовищ, і ре
чі — за ними.

Ранком до кабінету начальника захо
дять геологи в цупких, мов із жерсті, 
плащах; засмаглі, обвітрені лиця. Лю
ди приносять з собою солодкуваті за
пахи землі і степових трав. Я бачу Іва
на Федоровича, коли він вбирає в себе 
той знайомий запах. І на 
його погляд стає відсут
нім, а в очах можна про
читати спогади...

Того, 1954-го літа, 
одержав признач ення 
дільничним геологом в 
Житомирську експеди
цію. Прийшов додому і 
сказав дружині:

— Ідемо, Віро.
Не питав згоди, бо

знав, що дружина давно прагне справж
нього діла. Ось тільки аспірантура...

— Аспірантуру закінчу пізніше. Та й 
досвід згодиться, — ніби вгадала Віра 
його думки.

Подружжя залишило Київ і вируши
ло на Житомирщину. Село Рижаки. О, 
якими ви непривітними видалися зразу! 
А потім, коли геолог поїхав на дільницю 
за 35 кілометрів від бази, ви притягу
вали до себе затишком і теплом. В 
брезентовій куртці й чоботях ішов Зло- 
бенко до села, де призначив побачення 
Вірі, яка працювала на іншій дільниці. 
Одного разу приніс їй, як найдорожчий 
подарунок, шматок породи.

— Невже ільменіт? — радо розміша
ла дружина в руках шматок.

То був перший земний скарб, знай
дений геологом Злобеяком...

__ Іване Федоровичу, — виводить 
Злобенка з роздумів голос старшого 
бурового майстра В. Медведева. — 
Сьогодні установку № 1 перекидаємо на 
іншу дільницю.

Начальник експедиції підходить 
карти, разом із старшим майстром уточ
нює нові місця роботи установок. Що, 
як і там знову нічого не виявиться? 
Скільки вже пробурено свердловин, а 
керн, цей витягнутий із свердловини 
стовбчик породи, який так багато може 
розповісти геологові, усе ще мовчить. І 
все-таки родовище буде знайдено. Роз
рахунки кожного дня підтверджують — 
десь поблизу є горючі сланці. Злобенко 
знає, що пошуки завжди приводять до

якусь хвилю

цілі. Як тоді, коли його перевели із 
Житомирської експедиції в іншу на по
саду старшого геолога пошукової пар
тії. В квітні почали бурити, а перед Пер
шим травнем в трест полетіла телегра
ма, що знайдено родовище цінних копа
лин. І вже тоді йому малювалося в 
уяві, як у голому степу, де бовваніло 
лише кілька дощаних будок геологів, 
виросте місто, що сюди прийдуть буді
вельники і шахтарі. У нього, тоді двад- 
цятяшсстнрічиого геолога, у Володими
ра Сафоиова, Тамари Нездейменої і 
Сергія Симончука, які тільки-но з техпі- 
кумівських стін, це було перше відкрит
тя. Незабаром вони знімуться з місця 
і підуть далі нелегкою дорогою геолога.

Вже далеко від тих країв Злобенка 
наздогнала радісна звістка; йому в

СКАРБИ 
ГЕОЛОГА
ЗЛОБЕНКА

до

складі групи геологів, що брали участь 
у відкритті родовища, було присуджено 
Ленінську премію. А через рік тридця
тирічний лауреат був призначений на
чальником Південноукраїнської геоло- 
гіч’ної експедиції, база якої розташува
лася в Олександрівні. На околиці рай
центру виросло містечко геологів. У різ
ні кінці Кіровоградської і Черкаської 
областей пішли партії, і в степовому 
краєвиді з’явилась новина — бурові 
вишки. Не забарялись і результати по
шуків. Експедиція перерозвідала і від
крила запаси бурого вугілля в Ново- 
миргородському районі, родовище го
рючих сланців у Олександрівському, рів
ного якому немає в Радянському Союзі.

Тринадцять років ходить по україн
ській землі шукач скарбів геолог Зло- 
бенко. Разом з ним його неспокійну ро
боту, побутову невлаштованість і ман
дрівне життя ділить дружина Віра Гри
горівна, теж геолог, шукач підземних 
скарбів. Багаті вони, Злобенки, бо ма
ють повні підземні комори різного доб
ра. Вони чарівним ключем відкривають 
двері тих комор і щедро діляться з на
ми:

— Беріть, добрі люди, на радість і 
щастя.

Вони ще йтимуть і йтимуть по землі, 
ці вічні шукачі і мандрівники. І там, де 
ступить їх нога, земля повідає їм свої 
таємниці і відкриє свої дари, а вони по
дарують їх. людям.

В. ГАНОЦЬКИЙ.
Олександрівськнй район.

Краю мій, 
Кіровоградщино

з бетонниками дос- 
розчин, заливали 

Дві години друж- 
з жартами, як бувало 
недільниках, попрацю-

Небагато знайдеться 
книг, які могли б претен
дувати на популярність, 
що нею користується лі
тература про рідний 
край, його історію і сьо
годнішній день. Не мож
на не вітати 
тача: любов 
щини — то в 
гу любов до свого села 
чи міста, до людей, що в 
ньому живуть і працю
ють. Тому з таким приєм
ним почуттям розгорта
єш ці книги, майже одно
часно видані дніпропет
ровським видавництвом 
«Промінь».

«В степах кіровоград
ських»1 названо цей збір
ник нарисів. Промис
ловість і культура, сіль
ське господарство й по
бут трудящих області 
стали в книзі предметом 
пильного дослідження. 
Читач знайде в ній роз
повіді про разючі зміни, 
що сталися на Кірозо- 
градщині за 50 років Ра
дянської влади, побачить 
перспективи, які відкри
ваються на майбутнє.

Ні, це не сухий еконо
мічний довідник. У збір
нику багато теплих сто
рінок про наших земля
ків, які своїми 
створювали й 
багатства

інтерес чи- 
до Батьків- 
першу чер-

руками 
створюють 
степового

1) «В степах ___
ських», Колектив авторів. За 
загальною редакцією канд. 
іст. наук II. П. Сухаревської.

кіровоград-

Ф

краю, про тих, хто віддав 
життя в боях за Батьків
щину. Безстрашний воїн 
революції М. І. Мокряк 
і голова колгоспу з Ма- 
ловисківського району 
О. П. Малинько, електро
зварник Кремгесівського 
заводу залізобетонних 
виробів Неоніла Сухіна і 
директор 
середньої 
м’янського

Богданівської 
школи Зно- 
району І. Г. 

Ткаченко — сотні людей 
героїчної долі проходять 
перед читачем.

Збірник багато ілюст
рований (це заслуга фо
токореспондентів А. Діб
ровного, В. Ковпака 
Г. Вєрушкіна).

Думається, книга 
просто буде прочитана, а 
й стане добрим помічни
ком для слухачів систе
ми партійної та комсо
мольської політосвіти, 
краєзнавців, учнів, учите
лів.

Другий подарунок, 
одержаний у ювілейному 
році нашим читачем, — 
путівник «Кіровоградщи- 
на»2. Краєзнавці, турис
ти, всі, хто цікавиться ви
значними місцями нашо
го краю, ознайомляться 
через книгу з містами й 
селами області, взнають 
про події, з ними пов’я
зані. Екскурс у минуле, 
найважливіші відомості

2) Крамаренко В. С., О.іі- 
фірепко І. П. «Кіроноградщи- 
на». «Промінь». 1967. 121 стор.

РЯ

Олімпійська

Редакція 
одержала відповідь

У «Молодому комунарі» 6 жовтня було вміщено 
кореспонденцію «Запитань немає», в якій ішлося про 
те, що в колгоспі імені Ульянова Кіровоградського 
району неорганізовано почали заняття в гуртку ком
сомольської політосвіти.

Секретар райкому комсомолу Л. Слободянин пові
домила редакцію, що кореспонденцію обговорено 
на засіданні бюро райкому ЛКСМУ. В комсомоль
ській організації колгоспу імені Ульянова питання 
про політичне навчання комсомольців і молоді роз
глянуто на зборах. Зараз заняття в гуртку проходять 
регулярно.

Останнє із занять було присвячене історії Ленін
ського комсомолу. Пропагандист Любов Захарівна 
Могила запросила першого комсомольця села майо
ра запасу Федора Григоровича Вдовенка, який пові
дав молодим, як виник комсомольський осередок у 
їх селі, розповів про справи комсомольців 30-х років.

НОВА

про економіку й культу
ру, показ боротьби тру
дящих під час громадян
ської та Великої Вітчиз
няної воєн роблять путів
ник ще більш цікавим і 
ЦІННИМ.

Президія Центральної ра
ди Союзу спортивних това
риств і організацій СРСР 
вирішила провести Другу 
олімпійську грошово-речову 
лотерею на загальну суму 
50 мільйонів карбованців. З 
них ЗО мільйонів нідугь на 
оплату виграшів. Вартість 
білета — 1 карбованець.

У першій лотереї було ро
зіграно 60 автомашин «Мо
сквич» і «Запорожець», а 
тепер таких виграшів у ЗО 
раз більше! Щасливих гос
подарів чекають 1800 «Волг», 
«Москвичів» і «Запорож
ців» нових моделей.

Серед виграшів 18 тисяч 
мотоциклів, моторолерів, мо
педів і мотовелоенпедів різ
них марок, путівки па між
народні спортивні змагання, 
які відбудуться в зарубіж
них країнах, туристські пу
тівки па Кавказ, у Прнбал-

тнку. Середню Азію, по 
Волзі. Чорному морю, на 
озеро Байкал та в Інші міс
ця, надувні байдарки і чов
ни, туристські палатки, 
спальні мішки, рюкзаки, 
тренувальні шерстяні і ба
вовняні костюми, лижі, кі
но- 1 фотоапарати, магніто
фони. радіоприймачі і ба
гато іншого.

Кошти, одержані від реа
лізації білетів Олімпійської 
лотереї, Підуть на будівни
цтво спортивних споруд, па 
г'пг'°Ловку збірних команд 

А° Олімпійських ігор 1968 року.
Лотерейні білети розпов

сюджуватимуться в колек
тивах фізкультури підпри
ємств, установ, учбових за
кладів, колгоспів і радгос- 

-пів. Продаж білетів почне
ться 20 грудня 1967 року.

(ТАРС).
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Мрію 
наблизить

Думки, відгуки, рецензії

університет
СЛОВО ПРО
ЗОРЕТВОРЦІВ

Двері цього універси
тету відчинились три дні 
тому: 23 листопада від
булися перші заняття. 
Слухачі здобудуть про-* 1 * з 
тягом року громадські 
професії: одні стануть 
лекторами, інші — ке
рівниками художньої са
модіяльності, треті — 
газетярами.

атрах. Цікава режисура, але вона не рід
кість і па інших сценах. Головне в тому, 
що театр цей — сучасник тих, хто сидить 
у залі. Своїми спектаклями пін прагне 
відповісти на ті запитання, які хвилюють 
сьогоднішнього глядача.

Мені пригадується перший день війни. 
В roll вечір ішли спектаклі, які були ого
лошені ще в мирний час. Я був на одному 
з них. Дивна річ. ч не впізнав спектаклю, 
хоча бачив його й до цього. Актори гово
рили ті ж слова, жили п тих же мізан
сценах. Але тональність спектаклю була 
іншою, смислові акценти змінилися. Війна 
внесла свої корективи.

Актор, як І солдат переднього краю, за
лишається один па один з глядачем. Саме 
йому довірено виразити силу сьогоднішніх 
пристрастей, висоту сьогоднішньої думки.
І розплачуватися за помилки не тільки
свої, а й режисера, драматурга І т. д Але 
на випадок удачі його серце б’ється в такт
з мільйонами сердець. І це наступає тоді, 
коли талант і почуття злиті г.оедпно. Я ду
маю, що успіх фільму Михайла Ро.мма 
«Деп'ять днів одною року» визначався 
саме цими якостями. То була розповідь 
про людей, одержимих своїми думками, 
своїми ідеями, розповідь, що виходить за 
рамки однієї професії. В фільмі присутні 
головні риси нашого життя, розкривалась 
моральна позиція сучасної людини.

Справжній художник може 1 повинен 
бути сучасником і в творах класичного ре
пертуару. Адже Гамлет Смоктуновського 
міг народитися тільки в паші дні. тільки 
в наш час. Незабаром я почну зніматися 
в ролі Феді Протасова в «Живом трупе» 
Толстого. І цей характер мені б хотілося

Звичайно, на випуску 
не вручатимуться дипло
ми. Але комсомольський 
комітет нашої школи за
тіяв цю справу не для 
забави. Котрий із стар
шокласників не мріє за 
партою про справжнє 
діло? От університет 
громадських професій, 
як його офіційно назва
ли, і наблизить 
до його мрії.

Теоретичні й 
ні заняття на 
ському, естетичному 
журналістському 
культетах ведуть лекто
ри обласного відділення 
товариства «Знання», 
вчителі, працівники ре
дакції газети «Молодий 
комунар».

Л. ШАБРІНА, 
БУТЕНКО, 

БУРЛАЧЕН- 
О. МАКАРО- 
Л. ТРЕТЯК,

кожного

практич- 
лектор- 

й 
фа-

М. 
Л.
КО,
ВА,
А. ВОЛКОВА — 
слухачі факульте
ту журналістики.

м. Кіровоград, 
середня школа № ЗО.

© Лауреати премій Ленінського комсомолу

Олексію Баталову
Олексій Баталов не потребує реклами. Його ім'я широко відоме 

як в нашій країні, так і за рубежем. Вже перша роль Олексія Жур- 
біна принесла йому успіх. Було зрозуміло, що народився не тільки 
новий талановитий актор, але й прийшов на екран герой, народже
ний часом. І кожна зустріч з Баталовим у фільмі стала 
пізнанням сучасника, який живе поряд з нами, в нашому будинку, 
дворі, місті — Борис Бородін, Саша Рум'янцео, Володимир Устимен
ко, Дмитро Гусєв. Етапи творчої і громадянської біографії актора— 
віхи на шляху пошуків інтелектуального героя останніх років. А саме 
за створення на екрані образу нашого сучасника присуджена артис
тові премія Ленінського комсомопу.

Баталов встиг заявити про себе і як режисер. Йою фільми «Ши
нель», «Три товстуни» сподобались глядачам. На сторінках газет і 
журналів Баталов виступає зі статтями, присвяченими важливим 
проблемам мистецтва.

Кореспондент М. Кзаснецька бесідує з Олексієм Баталовим.

радісним

Ми вже повідомляли про Я„ ^Кіровоградській 
Радянських художників, що відкрилася ів > скспо-
картішиій галереї. Подаємо фото кількох тпор.о, 
новаиих на виставці (зверху вниз). к„упська серед

ХИТРИКОВ В. П. «В. І. Ле“*” Тна^/ іЙя) ТРЕГУБ 
комсомольців кремлівського арсеналу ( дяЧЕНКО Є. 3. <Пісня українських партизанів, %БЛОн-
В. 0„ ДЯЧЕНКО І. о. «Рік ,944?п;ів{ КАЛУГА В. >• 
СЬКА Т. Н. «Разом з батьком» («аі"). 
’Захисники Севастополя» (літографія).

Фото В. КОВПАКА.

— Олексію Володимировичу, зараз вихо
дить багато фільмів, присвячених дням 
сьогоднішнім. Персонажі їх одягнені в 
модні костюми і оперують сучасною лек
сикою, точно передається побут. Але ра
зом з тим справжні сучасні фільми, герої 
яких заволоділи б думками цілого поко
ління, з’являються па екрані досить рідко. 
Якою міркою треба виміряти цінність тво
ру мистецтва, його справжню сучасність?

— Насамперед, успіхом серед глядачів. 
Не випадковим і спірним, а довгим і стій
ким. Адже фільми старіють швидко, не 
багато з них витримують випробовування 
часом. Деякі фільми, які були предметом 
жвавої суперечки вчора, сьогодні здаються 
сумними. Мабуть, вони були злободенні і 
тільки. До того ж не треба тпорп мисте
цтва змішувати з ремісничими підробками, 
художнпка-творця з інтерпретатором чу
жих думок і почуттів.

Я вважаю, що справжній актор не може 
ге бути сучасним. Він повинен жити від
чуттям нинішнього часу, повинен мати 
певну моральну позицію. Ідеї, які він про
пагує з скрапу або зі сцени, повинні стати 
його переконанням. Справжній художник 
повинен бути трохи попереду сьогодніш
нього дня, передбачати явища і процеси 
в житті, які стануть очевидними для ВСІХ 
3аВнРазадумувались, у чому популярність 
театру «Современник»? Якщо в перші ро
ки можна було посилатися на моду, то за- 
пїз коли театр існує більше десяти років, 
таке пояснення мало переконливе. А й 
сьогодні непросто купити квнтоц_на спек
такль, «Соврс.меніиіка». Звичайно, тут та
лановиті актори, але вони є і в інших те-

З віршами про великого Леніна ми 
входили в життя. Ми їх вчили напа
м’ять. Ми з ними жили. Ми їх носимо у 
своєму серці. Нам ніколи не забути суво
рих рядків В. Сосюри:

Сьогодні не з памп паш вождь, паш 
Ілліч,

І сумно ми йдем по дорозі,
Але, як і завжди, лунає наш клич,
І ворог, як завжди, в тривозі...
Нам не забути вогневого вірша П. Ти

чини:
Ленін! Одно тільки слово,
А міі вже, як буря: готово!..
Ми пам’ятаємо поему В. Маяковсько- 

го про Ілліча, пам’ятаємо сонячні вірші 
про найдорожчу нам людину, вірші 
Рильського, Малишка, Воронька...

І ось ще одна збірка ■ талановитого 
поета Івана Савича «Зоретворці»1. На 
її першій сторінці вірш про Ілліча — 
«Ленінський портрет». Зовсім по-новому 
поет розкриває нам безсмертний образ 
найдорожчої людини: батько дістав газе
ту «Бедноту» і вирізав із неї ленінський 
портрет.

«Це родич наш?» — у татка запитав я.
А він всміхнувсь і відповів мені:
«Це, -синку, вождь. Од злиднів

і безправ’я
Звільнила пас ця піднята рука,
Тепер для нас — поля, гаї і ріки»... 
Ось так в поліській хаті бідняка 
Я поріднився з Леніним навіки.
Піонерські і комсомольські роки. Ве

лика Вітчизняна війна, повоєнне будів
ництво, на всіх дорогах — ми з Леніним. 
І кожен, хто прочитав поезію, теж ска
же, що «Ленін з нами скрізь, що вічно 
він живе у нашім домі». І в цьому кра
са і сила справжньої поезії.

У першому розділі збірки є багато 
поезій. Всі вони полум’яні, принадні, за
пашні. Теж по-своєму, своєрідно І. Саппч 
оспівує комсомольців тридцятих років.

Живим і полеглим друзям — комсо
мольцям тридцятих років — комунарам

1) Іван Савпч. «Зоретворці». «Донбас», 1967.

—~Пімені 10-річчя 
присвячує автору

Гіідлипенської комуни
ЛКСМУ з любов’ю г, ___ v _ ____
свою поему «Великі будні»." Справді/ 
воші — великі будні. І. Савич з хвилю« 
вапням розповідає про історію комуни, 
про її перемоги, але особливо теплі у 
нього слова про побратимів, про комуна- . 
рів, хлопців і дівчат. Кінчається поема 1 
промовистими рядками:

Поїдете її, може, скажім, на Уралі
Зустрінете раптом людей уже літніх, З 
Що линуть у простір крізь бурі і далі І 
й диктують ракетам закони орбітні, * 
Що мають у серці тривоги крилаті, 
У кого зіниці і мрії гарячі,
То ви запитайте, чи в роки тридцяті
Вони не були у комуні юначій.
Змінилась, покращала радянська зем

ля. 11с ті й комсомольці шістдесятих ро
ків. Та fr у них, учить автор, як у комсо
мольців тридцятих років, повинно битись 
полум’яно серце для людей, для Вітчиз
ни.

Другий розділ збірки «Зоретворці». 
Якщо перший розповідав про Леніна, 
про героїв громадянської війни, двадця
тих і тридцятих років, героїв Великої 
Вітчизняної війни, то в другому автор 
пише про зорстворців, будівників кому
нізму, їх він поетично називає богами. І 
Будівничі, сталевари, хлібороби, хіміки, Я 
лікарі, художники, шахтарі — всі вони | 
творять чудеса на землі, творять красу. |

Багато цікавого і в невеличкому тре- й 
тьому розділі збірки «З щодешінкових І 
сторінок». Але читача над усе схвилює 
велика синівська любов поета до рід- і» 
ного дому — до світлої Радянської Віт
чизни-

ідуть мої роки, пливуть мої роки, 
Уже не дзвенять, як у юності кроки, 
І хата вже власна, і будуть онуки, 
Але простягаю і досі я руки
Крізь простір, і час, і турботи,

і втому 
До рідного дому, до отчого дому.
У збірці поет виступає самобутнім 

художником. Такий висновок зробить ко
жей читач, взявши до рук «Зоретвор- 
ців».

І. Савич у переддень 50-річчя Жовтня 
подарував читачам хороший зшиток. І 
нам би хотілося щиро привітати І. Сави
ча з новою творчою 
поетичною перемогою.

вдачею, з новою

м. стоян, 
Панчівської се-учитель літератури

редньої школи Новомиргородсько- 
го району.

мінюпмалшіо наблизити до сучасності. 
11 ткреглпчі тему морального прозріння 
ЛЮДИНИ ’

— fin розповідали про одержимість та
ланту <і ім’я ідеї. Як ви ппажаєте, чи 
властива вона п однаковій мірі «фізикам» 
і «лірикам»?

— Є така древня легенда про казкового 
птаха Фенікса. Згоряючи, цей чарівний 
птах обов’язково знову воскресає з попе
лу. Мені здається, що й сьогодні ця ле
генда жива п долях поетів, мудреців, ак
торів. природознавців - всіх тих. кого 
стосується божестчене поле таланту. Май
же все прекрасне на .землі народжується 
в творчих муках, і тому немає рації про
тиставляти науку і мистецтво Я вважаю, 
що відома суперечка про «фізиків» і слі- 
рчкіп» не має рації. Послухаєш якого-нс- 
буді. оратора. I може здатися, що пройшов 
час пелііких фанатиків І замість полум’я 
Фенікса приготовлений інший — розміре
ний. розрахований кібернетикою шлях... 
Насправді ж протиріччя виникають но між 
наукою і мистецтвом, а між талантом і 
посередністю, злетом натхнення і буден
ністю. Так непереборна прірва виникає 
між геніальним живописцем і його бездар
ним колегою, хоча п майстерні того і дру
гого стоять полотна Тому говорити про 
одержимість стосовно до якої-небудь од
нієї професії просто невірно.

Наскільки легко написати «жертвує п 
ім’я науки» або «згоряє н муках твор
чості». настільки важко описати псі труд
нощі І незгоди того, кому внпап цей же
ребок. Це І героїчна доля космонавта Ко
марова. який до» останніх секунд пізнавав 
незвідане І повне драматизму життя ре
жисера Володимира Скуйбіна. І останній 
кадр, знятий з участю Є.пгенія Урбаисько- 
го. Я впевнений, що неспокійне плем’я 
одержимих ніколи по переведеться. Бо без 
таких людей не діоже бути творчості, про
гресу. п решті-репгг майбутнього.

— Що б ви хотіли сказати читачам в 
зв’язку .з присудженням вам премії Ленін
ського комсомолу?

— Майже завжди я був ропесннком тик 
героїн, яких мені доводилось грати. Кож
ний рік підносить перші ролі псе далі і 
далі, життя висуває нових героїв, нові 
проблеми, нові вимоги.

Тепер, коли доводиться бачити старі 
Фільми, перші свої роботи, розумієш, НІС 
багато змінилося навкруги, який іноді 
наївний сьогодні має вигляд те. що здава
лося вчора досягненням.

і ось, коли я взнав, що молоді сучасні 
люди висунули мене на премію, я насам
перед подумав, що. мабуть, живі ще паші 
картини. Значить, щось v них залишилося 
таке, що може знадобитись і сьогодні. 
І якщо це дійсно так. то я радий не тіль
ки за себе. Знаю, що це добра звістка 
для всіх, хто разом зі мною працював чад 
фільмами, хто з хвилюванням чекав пер
шого їх показу. ч

Тому сьогодні, висловлюючи спою най- 
ссрдсчпішу подяку за довір’я І честь, я 
низько кланяюсь і всім тим, хто пчип мене 
на перших І на недавніх зйомках, хто 
щедро піддавав моїм героям свій талант 
і спій час.
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«ОЛІМПІЯ» В 27-й

ЗДОРОВ’Я
ДЛЯкожного 3:0,

Лідбито підсумки вікторини «Моло
дого комунара» «Кіровоградщмна — 
50». Листи, які одержала редакція, 
свідчать про те, що молодь добре 
знав революційну історію свого 
краю, обізнана з біографіями героїв- 
комсомольців, із змінами, що сталися 
на Юровсградщині за роки Радян
ської влади.

Найбільш вичерпні відповіді на

«К1РОВОГРАДЩИНА
питання всіх трьох турів вікторини 
надіслав десятикласник Новоукраін- 
ської середньої школи Олег ІЩЕН- 
КО. Йому присуджено перше місце. 
Друге місце присуджено бібліотека
рю з села Великої Виски Маловисків-

ЕЛЕКТРОИІКЛ 
ПРОТИ «ГОДИН ПІК»

Електронно-обчислювальна 
машина «Мінськ-22» підка
зала, як краще організувати 
роботу пасажирською тран
спорту в Ленінграді в «го
дини пік». Такс завдання, 
на прохання міськвиконкому, 
розв’язали вчені обчислю
вального центру фірм» «Лсн- 
алектронмаш».

Щоб найкращо зв’язати в 
єдине ціле всі 180 міських 
пасажирських маршрутів, 
які з’єднують між собою 04 
мікрорайони Ленінграда, 
«Мінську» довелось опрацю
вати величезну кількість ВИ
ХІДНИХ даних.

Машина підрахувала, що 
тільки 11 процентів городян 
вважає за краще ходити на 
роботу пішки. Аналіз поїз-

ського району Валентині КАМАР« 
ДАШ, трете — електромонтажнику з 
міста Кіровограда Миколі ЧАБА-» 
НЕНКУ.

Переможцій відзначено подаруй« 
нами.

ВОЄННО-ГРУЗИНСЬКА ДОРОГА
Цю шосейну дорогу називають найкрасивішою в Ра

дянському Союзі. Воєнно-Грузинська дорога, побудована 
понад півтора століття тому, з’єднує місто Орджонікідзе 
зі столицею Грузії. її протяжність — 207 кілометрів.

Шосе прокладене через хребти Великого Кавказу. Йо
го найвища точка — на Хрестовому перевалі (2388 метрів 
над рівнем моря).

Численні міжгір’я, серпантини, гарні краєвиди при
ваблюють сюди багато туристів.

На знімку: Восиво-Грузинська дорога в районі Хрестом 
вого перевалу.

Фото Б. ДАДВАДЗЕ. «Фотохроніка ТАРС).

Найцінніше багатство 
людини — здоров’я. До
помогти їй загартувати і 
зберегти його допомагає 
фізкультура. Вона цього 
року прийшла в двори й 
будинки кіровоградців. 
Майже дев’ять місяців в 
обласному центрі прохо
дила спартакіада. їй дали 
назву «Здоров я»>. Вона, 
як щирий друг, заходила 
до кожного мешканця 
міста і запрошувала на 
спортивні майданчики бу- 
динкоуправлінь. і

Спартакіада проходила 
в два етапи. Перший етап 
проводився безпосеред
ньо по місцях мешкання. 
Другий етап — фінальні 
змагання з семи видів 
спорту. Крім результатів 
спортивних поєдинків і 
масовості, враховувався 
також стан спортивних 
майданчиків, спортивна 
база.

Перше місце в спарта
кіаді «Здоров'я» здобули 
мешканці Черемушок (бу- 
динкоуправління № 7). 
Тут в змаганнях езяло 
участь більше чотирьох 
тисяч чоловік. Майже по
ловина з них були учас
никами туристських похо
дів. За час проведення 
спартакіади в будинкоуп- 
равлінні введено в дію 
три тенісних корти, два 
баскетбольних, три волей
больних майданчики і 
майданчик для ручного 
м’яча. Тут постійно пра
цюють спортивні секції.

Друге місце за будин- 
ноуправлінням № 6, тре 
те — за будинкоуправ- 
лінняМ № 3.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ l/;

З но меншим Інтересом 
слухаєш і відкриваєш д4п 
себе голос ще не народже
ного курчат», знайомите» з 
віденським, київським і зна
менитим курським «діалек
тами» солов’їв. Навіть звич
на сорока «говорить» про 
речі, на які досі не зверта
ли уваг». Що ж стосується 
мавп, то тільки дивуєшся 
закодованим звукам, міміці 
жестам. Тут же чуєш дель
фінів’, іцо в останні роки 
поставили стільки загадок 
перед людиною.

За півтора роки операторы 
провели незвичайні зйомки 
в Сухумському мавпячому 
розпліднику, Севастополь
ському океанаріумі, науково- 
дослідних інститутах Моск
ви, Ленінграда, Києва.

• (РАТАЇ’).

і ми: очсрстокосаркн, трали, 
1 хімічні препарати щомісяця 
. знищували десятки тонн 

трави. 1 все-таки вони не
• справлялися з буянням ^при- 

ннть риба. Білий амур, який 
живиться водними рослина
ми, ндлрочуд зажерливий. 
Чотирн-п’ять дорослих аму
рів з’їдають стільки ж тра
вні скільки корова.

док ленінградців у «години 
пік» показа», що за останні 
роки майже вдвоє зменііш- 
лось число «прихильників* 
трамвая і настільки Ж зрос- іа'мі.
ло завантаження автобусів оипіі
і метро.

НА ДОПОМОГУ 
ПОКЛИКАЛИ... РИБУ

1600 білих амурів прибули 
п спеціальному вагоні з риб
госпів Ростовської області 
на берег» Дністра. Вони 
мають оселитися біля Мол
давської ДРЕС і почати роз- 
чистку майже трьох тисяч 
гектарів Кучурганського ли
ману иід водоростей, які за
бивають труби і утруднюють 
роботу електростанції,

Досі боротьбу з підводни
ми «джунглями» в респуб
ліці вели різними способа-

ГОЛОС ТАЄМНИЧОГО 
СВІТУ

Нову картину «Мова тва
рин» створено'« режисером 
Ф. Соболевим за сценарієм 
10. Алікова на Київській кі
ностудії науково-популярних 
фільмів. Глядач не стільки 
слухає мову тварин, як ба
чить. Адже це мова кольо
рів, поз 1 рухів.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

Спортивний клуб, що працює при 27-й школі Кірово
града, одержав назву «Олімпія». Кожен другий учень 
школи — спортсмен. Гімнасти школи ось уже 10 років 
є беззмінними чемпіонами серед школярів обласного 
центру.

Нещодавно відбулися змагання з цього виду спорту. 
На них Катя Ходощук виконала норму кандидата в 
майстри спорту. Цс вже третій кандидат у майстри спор
ту серед учнів нашої школи.

Кращими членами клубу є гімнастка Олена Льовочкі- 
на, легкоатлетка Алла Шелудякова, футболіст Валерій 
Калініп.

Ще кілька років томУ^ 
з дітьми спортом в бу- 
динксуправлінні № 2 май
же не займалися. Ця 
спартакіада показала, що 
громадські інструктори 
фізкультури налагодили 
роботу з дітьми. 370 ді
тей взяли участь у зма
ганнях. Спортивні органі
зації міста і шефи допо
могли керівникам будин- 
коуправління N2 2 нала
годити фізкультурну ро
боту.

Разом з тим спартакіа
да показала, що не в усіх 
будинкоуправліннях фіз
культурно-оздоровча ро
бота на висоті. В деяких 
житлових масивах спор
тивні змагання відбува
лись як тимчасова кампа
нія, учасників шукали пе
ред самими змаганнями. 
Таке спостерігалося в бу- 
динкоуправлінні № 4, яке 
в цьому році не зуміло 
організувати масово-оздо
ровчу роботу з мешкан
цями. Тут в літній період 
зовсі/л 
робота з 
дітьми. - 
до того занедбаний, що 
відштовхує СЕОІМ непри
вабливим виглядом.

Спартакіада «Здоров'я» 
закінчилася. На її фініш 
прийшли десятки жителів 
обласного центру загар
тованими, зміцнілими, 
здобувши собі вірного 
друга — фізичну культу
ру

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
учень.

НЕДІЛЯ, 20 листопада. Пер
ша програма. 10.00 — «Будиль
ник». (М). 10.30 — Для дош
кільників і молодших школяріз 
«Веселе місто».. (М). 11.00 — 
Для школярів. «Про що мріюті 
діти». (Мінськ). 11.40 — «ву. 
лиця Маршака в Ялті». (Сім
ферополь). 16.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. «Час 
і ти». (М). 16.50 — Наша афі
ша. (К). 16.55 - «ТЕК-67». (К). 
17.20 — Для дітей. «Пригоди 
Кота-хвалЬка». Лялькова виста
ва. (К).’ 18.05 — «Телегачок». 
(К). 18.25 — «Палітра», «Рукок? 
творця». (О. Родеп). 19.00 — 
Літопис піввіку. «Рік 1951-Й». 
Телефільм. (М). 20.00 — Фігур- 
ие катання. Матч олімпійських 
команд. (Мінськ). В перерві — 
телеповннн. (М). 22.10—«Свята 
кохання». Нова 
(К).

кінокомедія.

ТАШКЕНТІ 
У ТРНАВІ?
матчі однієї восьмої 

фіналу Кубка володарів 
кубків, що відбувся вчора 
в Ташкенті, московське 
«Торпедо» з рахунком 3:0 
перемогло чехословацьку 
команду «Спартак» (Трна- 
ва). Авторами голів були

Щербаков, Пахомов і Во
роній.

30 листопада у Трнаві 
відбудеться другий матч 
між цими командами, 
який вирішить, хто про
довжить боротьбу за по
чесний футбольний 
фей.

і спорт.

не проводилась 
підлітками і 

Спортмайданчик

Л. ПЄГУШКОВА, 
інструктор міської 
ради Союзу спор- 
тивних товариств і 
організацій.

22.10 — В 
(Ленінград).

Друга програма, 
ефірі «Молодість».

ПОНЕДІЛОК, 27 листопада. 
Перша програма. 18.00 — Теле- 
вісті. (К). 18.30 — Слухачам
шкіл основ марксизму-лснініз- 
му. Історія КПРС. «Більшовики 
в першій російській революції». 
(М). 19.00 — Спорт за тиждень. 
(М). 19.15 — Фігурне катання. 
(Мінськ). 21.45 — Горький — 
«Фальшива монета». Прем’єра 
телевізійного спектаклю. (Львів).

Друга програма. 11.15 — Літо
пис піввіку. «Рік 1951». Теле
фільм. (Дніпропетровськ). 16.20 
— «Піонерська естафета Жовт
ня». (Дніпропетровськ). 17.10 — 
Для малят. «Теремок», «Світ
лячок». (Дніпропетровськ).

ВІВТОРОК, 28 листопада. 
Перша програма. 11.00 — Бага
тосерійний телефільм «Слід ве
де у сьоме небо». І серія. (Кі
ровоград). 17.30 — Па допомогу 
вивчаючим марксизм-.тсніїїізм. 
Політекономія соціалізму. Со
ціалістична організація суспіль
ної прані. (К). 18.00 —Тслсвісті. 
(К). 18.20 — Художній фільм 
«Шлях її.: арену». (Кіровоград). 
19.40 — Назустріч 50-річчю вста
новлення Радянської владії на 
Україні. Концерт художньої са
модіяльності. (К). 20.10 — «Тур
боти хліборобські». (К). 20 30 — 
Тслсповини. (М). 21.00 — На
зустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади па Україні. 
«Скульптор Іпиа Коломієць». 
(І<). 21.20 — Багатосерійний те
лефільм «Слід веде у сьоме не
бо». і серія. (Кіровоград).

Друга програма. 18.20 — Кіно- 
'■хроніка. ^Дніпропетровськ). 18.30 
— Слухачам шкіл основ марк- 
снзму-лспіпізму. (Дніпропет
ровськ). 19.00 — «Спектр». 11а- 
у копо-пізнавальна програма. 
(Дніпропетровськ), 20.00 — До
кументальний фільм. (Дніпро
петровськ). 21.30 — «Факти — 

,’,11,Іо!!Га Р’4* • (Дніпропетровськ).
--О — Вечір української, музи

ки. (Дніпропетровськ).

СЕРЕДА, 29 листопада. Пер
ша програма. 10.00 — Багатосе
рійний Телефільм «Слід веде у 
сьоме небо». 11 серія. (Кірово
град). 18.15 — Кіровоградські 
вісті. 18.30 — Оголошення. (Кі
ровоград). 18.35 — Багатосерій
ний телефільм «Слід веде у 
сьоме небо». Н серія. (Кірово
град). 19.30 — Кубок європей
ських чемпіонів з

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

секретаря — 45-35, відділів — 45-36.
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«молодой КОММУНАР»— 
оргап Кировоградского 

обкома ЛКСМУ

Молодь сільгоспартілі 
■Іскра» Олександрів- 
ського району відвідує 
спортивні секції — 
їх у колгоспі працює 
чотирнадцять.

На фото: токар артілі 
Микола Мірошник.

Фото В. Ковпака.

ськнх чемпіонів 
«Турнік» (Забже) 
(Київ). В перерві ( і < т .. • . - ...
Дніпра до Бугу>. (Кіровоград).

Друга програма. 17.30 — Пе
редача до дня проголошення 
Соціалістичної Федеративної 
Республіки Югославії. «Брати 
но зброї». Телефільм. (К). ізоо
— Тслсвісті. (К). 18.20 — Теле
реклама. «1000 порад». (|<) 18 ЗО 
-- «Соратники Ілліча». (І і;а. 
бушкін). (Ю. 19.00 - Концерт 
легкої музики. (Кишинів). 21.15
— Театральна вистава. (К).

футбола: 
«Динамо» 

-- --і -ТСЛСПОВИНИ.
(М). 21.15 -- Тележурнал «Від

@ ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ, 26 листопада. 10.00 — 
«Будильник». (М). 10.30 — Для 
дітей. «Бесслс місто». (М). 
Л.00 — «Про що мріють діти». 
(Мінськ). 11.40 —- «Вулиця Мар- 
шака В Ялті». (Сімферополь). 
12.10 — Для юнацтва, «Опера
ція «Сір1ус-2». (Ленінград).
12.50 — Для школярів. «Репор
тер». (Харків). 13.30 — «Музич
ний кіоск». (М), 16:00—Для вої
нів Радянської Армії і * 
(М). 16.50 — «Сільський 
(М). 18.00 — «Прощай, 
Телевізійний спектакль, 
па друга. (Ленінград). 
Літопис піввіку. лРІк __ ....
Телевізійний фільм. (М). 20.00 — 
Фігурне катання. (Мінськ)'. 22.10
— В офірі «Молодість». (Ленін
град).

ПОНЕДІЛОК, 27 листопада.
11.15 — Літопис піввіку. «Рік 
1951-й». Телевізійний фільм. 
(М). 16.20 — «Піонерська еста
фета Жовтня». (Луганськ). 17.10 
-г Для малят. «Тсремрк». «Світ
лячок». 18.00 — Телевізійні віс
ті. (К). 18.30 — Слухачам шкіл 
основ марксизму-лепіиізму. (М). 
19.00 — Спорт за тиждень. (М).
19.15 — Фігурне катання. 
(Мінськ). 21.45 — М. Горький. 
«Фальшива монета». Телевізій» 
ний спектакль, (Львів).

ВІВТОРОК, 28 листопада. 
І7.35 — Дніпровські новини.
17.50 — Фільм для дітей. 18.00—
Телевізійні вісті. (К). 18.20 —
Кінохроніка; 18.30 — Слухачам 
шкіл основ марксизму-лепіиізму. 
(М). 19.00— «Спектр». Науково- 
пізнавальна програма. 20.00 — 
Документальний фільм. 20.10 —« 
«Турботи хліборобські». (К). 
20.30—Телевізійні новини. (М). 
21.00 — «За дніпропетровську 
марку». 21.30 — «.Факти — впер
та річ». (М). 22.20 — Вечір ук
раїнської музики.
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 26 листопада. 8.00— 

Передача з Одеси. 10.00 — «Бу
дильник». (М). 10.30 — Для ді
тей. «Веселе місто». (М). 11.00— 
Передачі з Одеси. 16.30 — Кіпо- 
програма. 18.00 — «Прощай, 
зброя». Телевізійний спектакль. 
Частина друга. (Ленінград). 
19:00 — Літопис піввіку. «Рік 
1951-й». Телевізійний фільм, 
(М). 20.00 — Фігурне катання, 
(Мінськ). 22.10 — В ефірі «Мо
лодість». (Ленінград). V.

ПОНЕДІЛОК, 27 листопада.
11.15 — Літопис піввіку. «Рік 
1951-іі». Телевізійний фільм. (М). 
16.20 — «Піонерська естафета 
Жовтня». (Луганськ). 17.10 — 
Республіканська школа юних 
математиків. (К). 17.40 — «Ни
ва». Телевізійний журнал (До
нецьк). 18.00 — Телевізійні віс£І. ■
18.30 — Слухачам шкіл 
Марксизму-ленінізму. (М), !9.<И)
— Спорт за тиждень. . (М).
19.15 — Фігу р п с к а т а п її я . 
(Мінськ.) 21.45 — М. Горький. 
«Фальшива монета». Телевізій
ний спектакль. (Львів).

ВІВТОРОК, 24 листопада.
10.30 — Передача з Одеси. 10.50
— Художній фільм «Ночі без 
ночінлі». 17.00 — Кінонсрсдача 
для дітей. 17.39 — Актуальний! 
екран. 18.00 — Телевізійні вісті. 
(К). 18.30 — Слухачам шкіл 
основ марксизму-лепіиізму. (М). 
19.00 — Па скрапі — Ізмаїл. 
(Одеса). 19.40 — Копцер.г учас
ників художньої самодіяльності. 
(К). 20,10 — «Турботи- хлібо
робські». (К). 20.30 — Телевізій- 
ні новини. (М), 21.00 — Пере
дача з Одеси. 21.30 — «'Факти -х 
вперта річ», (М). 22.20 — Спек
такль.

Флоту, 
клуб». 

оброя».
Части- 
19.00 — 

1951

Друкарня Імені Г. М. Димитрова обласного управління но пресі, м. Кіровоград!'о'ул" Глінки, 2.
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