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СЕРЦЯМИ ЧИТАЄМ

Щастя моє ходить в рідному країн 
Ниву дорідним зерном засіває, 
Мчить у Галактику срібну незнану 
Вісників миру — земні космопланм. 
Щастя моє наймирнішого гарту 
Кожного ранку сідає за парти, 
Водить закоханих під яворами 
1 величально дзвенить весіллями. 
Я пізнаю його в шепоті листя, 
У мозолястих руках тракториста, 
В кожній краплині роси па бутоні, 
В пильнім дозорі на дальнім кордові, 
Щастя моє! Від колиски у старість, 
Кожен мій порух, удача і радість, 
Всі мої думи відбито найкраще 
В книзі Життя — о Конституції

нашій. 
Книгу Життя — долю рідного краю 
Двохсотмільйонне серцями читаєм, 
І голосую мільйонне я скрізь: 
— За комунізм!

Олександр ШКАБОЙ. 
м. Кіровоград.

г
і ТУЦІЇ СРСР

Пролетарі всіх країв, єднайтеся!

ВІВТОРОК, $ ГРУДНЯ 1967 РОКУ

ДСЬКОГО ОБКОМУ аксиу

♦

Пленум обкому КП України
З грудня відбувся Пленум Кіровоградського обко

му КП України. З доповіддю «Про підсумки листопа
дового (1967 р.) Пленуму ЦК КП України «Про стан 
і заходи по дальшому збільшенню виробництва зер
на в колгоспах і радгоспах республіки» та завдання 
обласної партійної організації» виступив перший сек
ретар обкому КП України М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь В. Б. Гуля — 
перший секретар Маловисківсьного райкому КП Ук
раїни, І. С.'Корінь — голова колгоспу ім. Кірова 
Компаніївського району, 0. С. Клюй — начальник об

ласного управління сільського господарства, О. К. 
Устинчик — директор обласної сільськогосподарської 
дослідної станції га інші.

0 обговореному питанні Пленум прийняв відповіде 
не рішення.

Пленум ухвалив також скликати чергову обласну 
партійку конференцію 16 лютого 1968 року. Встано
вив норму присутності на конференції; 1 делегат з 
правом ухвального голосу від 80 членів КПРС і 1 де
легат з правом дорадчого голосу від 80 кандидатів 
у члени КПРС.

КІРОВОГРАДЩИНА — КРАЙ ХЛІБНИЙ

жа старті
Підходить до фінішу 1967 рік. і 

ми, хлібодари, оглядаємось* на 
пройденим шлях. Чи гідно ми зу
стріли велике свято вашого на
роду, чи зуміли дотримати свого 
слова? Так, зуміли.

Високі хвилі котило до обрію 
мусяижове колоскове море. Пере
можну пісню співали комбайни. 
Співали про натхненний груд, про 
натруджені руки. По 25,4 цеігтпе-

ра з гектара зібрали ми пшениці.
1 ось зараз, коли всі працівники 

артільних ланів відгукуються сво
єю невтомною працею на постано
ву Пленуму ЦК КП України, ми 
намагаємось не відставати від ін
ших.

Щоранку натужно гудуть агре
гати, вивозячи на поля добрива. 
Наші механізатори вже удобри
ли 650 гектарів під ярові. Слав-

ляться своєю працею комсомольці 
Василь Вереда, Федір Прокопчук 
та інші. До пізнього вечора не 
стихають мотори на артільних ла
нах.

па наступний рік мн взяли зобо
в’язання зібрати пшениці з гекта
ра 27 центнерів, кукурудзи — ЗО 
центнерів.

Добре трудяться наші мехаиі- 
затори. Адже чим успішнішим бу
де старт, тим щасливішим буде 
фініш.

І. ВЕТА, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Кірова Нов- 
городківського району.

ДВІ СВЯТКОВІ дати б червоному ка
лендарі нашої соціалістичної історії 

стоять поряд: 7 листопада 1917 року і 
5 грудня 1936 року.

1 хоч між подіями, що відбулися в ці 
дві, майже двадцятилітній проміжок, 
близькість їх очевидна і символічна. 
Проголошене Жовтнем закріплено Ос
новним Законом Країни Рад, який дав 
правове оформлення головним принци
пам радянської демократії.

Тоді, в 1936 році, прийняття Консти
туції СРСР було подією воістину світо
вого. значення. Згадаємо лише деякі 
оцінки, дані їй друзями нашої країни і її пості паро, 
недругами. «Конституція покаже усьому туцією СРСР, назвав нашу країну Ген- 
світові, що СРСР цілком переміг від- ріх Ліани, пояснюючи великий інтерес 

в світі до нашої 
країни. Інтерес цей 
не згасає, а росте 
й росте. В різних 
країнах люди, що 
не мають можли
вості приїхати до 

нас, жадібно вслухаються в інформацію 
про неї, розпитують тих своїх співвітчиз
ників, які побували в СРСР.

Відомий індійський письменник Гур- ■ 
бакш Сінгх — щирий друг нашої краї
ни, протягом багатьох років веде жва
ве листування з своїми читачами. Ось 
так відповідав вів на питання про пра
ва громадян Радянської Росії: «Основні 
політичні права в різних країнах мо
жуть бути різними, але основні життєві 
права повинні бути єдині всюди. Кож
ний повинен мати споконвічне право на 
хліб, одяг, житло. Кожний повинен 
одержати спеціальність, кожному повни- 
на бути представлена робота. Кожний • 
повинен одержати кошти для набуття 
знань, підвищення культури. Не можна 
встановлювати суспільні бар’єри у ви
борі супутника життя.

Я був щасливий, коли виявив, що в 
Росії цими правами користується кож
ний».

Багато аспектів нашого життя скла
дають предмет особливого здивування 
і захоплення. 1 в їх числі — наш дер-

б разів. Почата в останні роки у від
повідності з рішеннями партії перебудо
ва народного господарства на основі 
економічної реформи ще більше приско
рює наш економічний прогрес.

Багаточйсленні закони і урядові по
станови — про пенсії і допомоги, про 
збільшення заробітної плати різним 
категоріям трудящих, про прискорення 
темпів виробництва товарів народного 
споживання — хіба це не зміцнення га
рантій користування правами, наданими 
Конституцією?

жавнніі устрій, закріплений Конститу
цією як «.союзна держава, створена на 
основі добровільного об’єднання рівно
правних Радянських Соціалістичних 
Республік». Бо до цього часу в історії 
людства немає іншого такого прикладу 
вирішення національного питання в та
кому багатонаціональному об’єднанні. 
А сама по собі ця проблема і для окре
мих держав, і для всієї нашої планети 
в зв’язку э повсюдним піднесенням на
ціонально-визвольного руху в різних 
формах і масштабах набуває надзвнчай-

СКРИНЬКА
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СВЯЩЕННОЇ

ЗЕМЛІ

ДОСЛ1ДНИ.М ПОЛЕМ трудової рів- но пекучого інтересу.
кості народів, утвердженої Консти- ПРОГОЛОШЕНІ Конституцією СРСР 

туцією СРСР. назвав нашу кпяїпу Гги- ** ппннпвпи життєві тому, шо містять

сталі сили, що залишилися від старого 
^іаду», — це голос Ромена Роллана. А 
ось заява Карела Чапека: «Зараз, після 
опублікування нової Конституції СРСР, 
можна сказати, що в історії Європи по
чинається нова ера. Нова радянська 
Конституція означає прогрес для всьо
го світу». «Нью-Йорк тайме» змушена 
була визнати: «Конституція дає свобо
ди, яких російський народ не знав про
тягом усієї своєї історії».

Час підтвердив міцність зафіксованих 
Конституцією основ суспільного і дер
жавного устрою, прав і обов’язків ра
дянських громадян,

В її статтях закріплений соціалістич
ний характер Радянської держави. І чи 
треба наводити багато даних, щоб по
казати, як посилилась за цей час гли
бинна, економічна основа нашого сус
пільства — загальнонародна власність, 
соціалістична система господарювання. 
‘’Тільки дві цифри в доказ: за три деся
тиріччя виробничі фонди країни —• один 
з головних показників зросту її суспіль
ного багатства — виросли більше, ніж 
в 5 разів, національний прибуток — в

— принципи життєві тому, що містять 
в собі необмежені можливості для удос
коналення радянської демократії. Адже 
по мірі нагромадження суспільством ду- 
ховних багатств, по мірі удосконалення 
особи, росту її освіченості, культури по
глиблюється наше поняття прав і обо
в’язків особи. Демократія стає для нас 
категорією все більш свідомою і кон
кретною. І її реальний зміст, її рівень 
в рамках Основного Закону прямо за
лежать від соціальної активності кож
ного громадянина, від ступеня її розу
міння і поважання своїх громадянських 
прав і обов’язків. І не в останню чер
гу — від молодого громадянина, який 
розуміє свою власну громадську роль.

Розвиток і вдосконалення радянської 
демократії постійно в центрі уваги на
шої партії. Це справа першочергової 
важливості — знову підкреслив Л. І. 
Брежнєв у своїй доповіді «50 років ве
ликих перемог соціалізму» на спільному 
урочистому засіданні ЦК КПРС, Вер
ховної Ради Союзу РСР, Верховної Ра
ди РРФСР, присвяченому 50-річчю Ве
ликої Жовтневої соціалістичної револю
ції. Незмінне і все більш повве пере
творення в життя принципів істинно на
родного правління нерозривно зв’язано 
з ідеями і справами славної Комуніс
тичної партії.

Радянський народ підняв прапор най
більш яскравої демократії землі і пере
можно несе його ось уже піввіку. Я

■итивниимижвавтзвакаиіпв^

На площу, що по вулиці Радянсь
кій, прийшли жителі Знам’янки. Тут 
відбувся мітинг, присвячений 24-й 
річниці з дня звільнення міста від 
фашистських загарбників. Мітинг від
криє секретар міськкому партії М. 
Стрелков. До присутніх звернувся го- » 
лова міськвиконкому Г. Доренко, 

(Закінчення на 2-й стор.).



---------- 2 стор.

На рахунку комсомольців Малописківської міжрайбазп 
багато хороших починань. Працьовиті, вони вміють ціка
во і корисно проводити дозвілля, влаштовують диспути, 
зустрічі з ветеранами праці та Великої Вітчизняної вій
ни. Душею і заспівувачем хороших справ виступає їх 
ватажок, дівчина з іскринкою в серці Галина Шамна.

На фото: Г. ШАМНА. Фото В. СОКУРЕНКА.
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Запрошення в мене не було. А на об
ласному святі тваринника дуже хотілося 
побути. Підійшов, розповів молодим 
людям, як в тридцятих роках організо
вував колгоспи. Тоді в мене була звуч
на і важка посада — уповноважений ЦК 
КП України по суцільній колективізації. 
Особливо запам’ятався колгосп «Тру
дівник Кубані» Армавірського району 
Північно-Кавказького краю, який тоді 
очолював товариш Зеленцов. Козацька 
старшина всіляко перешкоджала його 
нормальній роботі. Був такий випадок. 
Весною 1930 року колгоспники виїхали 
корівками орати поле. В обід, як зви
чайно, повели корів у станицю доїти. У 
полі залишилися люди лише з волами 
та кіньми. В цей час і наскочила банда 
козаків-старшин. Вона підпалила стан, 
робочі курені, жорстоко побила кол
госпного бригадира Івана Литвиненка 
та активістів — комсомольців і кому
ністів. Банда забрала кращих коней, 
посівне зерно і поскакала в гори.

Вислухавши мою розповідь, молоді 
люди з червоними пов’язками дружин
ників, звичайно, пропустили на свято. І 
ось я сиджу в кількатисячній аудиторії 
тваринників Кіровоградщини.

Поряд сидять молоденькі дівчата і 
здивовано* зиркають, що в мене в очах 
сльози. Я для них — дивний^діду- 
ган, який ’ хтозна чого плаче в свято. 
А ті сльози навернулися мимоволі, коли 
слухав виступи учасників свята. То —- 
сльози радості за свою країну, за її 
людей, які за 50 років Радянської вла
ди від звичайних гречкосіїв виросли до 
передовиків, володарів долі, господарів 
Батьківщини.

На сцені —• хор клинцівського колгос
пу «Родина». Над парком лине «Смело 
мы в бой пойдем...» І в мене відчуття 
якесь дивне — наче я не сиджу в колі 
передовиків, а стискаю в руках шаблю
ку.

А. ЩЕРБА. 
персональний пенсіонер, член 
КПРС з 1919 року.

ситами
священної
ЗЕМЛІ

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).
Із спогадами про своїх 

однополчан виступають 
учасники звільнення Зна
м’янки, машиніст локо
мотивного депо Г. Тру- 
нін, офіцер запасу М. 
Целіщев, колишній сек
ретар підпільного райко
му партії Н. Сосновський. 
Лунають звуки траурної 
мелодії. Перший секре
тар міськкому КП Украї
ни В. Кузнецов вручає 
скриньку із землею, взя

тою з могил загиблих 
воїнів, відміннику бойо
вої й політичної підго
товки рядовому В. Гуса- 
ковському. Воїн-земляк 
прибув у своє рідне місто 
разом з делегацією сол
датів і офіцерів частини, 
яка звільняла Знам’янку. 
Із скринькою священної 
землі воїн проїхав на 
машині центральною ву
лицею. На тій скриньці 
напис* «Нехай ця священ
на земля, взята з могил 
загиблих воїнів, буде пос
тійним спомином про 
мужність І відвагу воїнів, 
які боролися за свободу 
і незалежність нашої 
Батьківщини».

О. РЯБОШАПКА, 
кореспондент місцево
го радіомовлення.

Фото Б. Вітохіна.
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НА ОБНІЖКУ — спалена хата.
Поруч груддя глини з потро

щених стіп. А над всім цим снує
ться сиве мереживо їдкого диму і 
котиться відлуння далеких громо
виць. З хлоп'ям біля попелища 
стоїть молода вдова, зі смутком 
глипає то на дитину, то па згари
ще її журиться.

Старий Мітенко бачить, як бід
кається жінка та й береться втішіь 
пі її.

— Та виросте твій Фалік путнім 
парубком. Бо ж не одна ти тепе- 
ричкн. За тебе, молодице, засту
питься велика рідня. Того й пе 
схилився перед Паульосом твій 
Тимофій...
Ф РЕМТЛИВОІО рукою бере 
* Матрона Федорівна сині и ро
жеві, блакитні й білі конверти, 
виймає з них списані чіткими літе
рами аркуші. То — сипові листи.

«...Як достигнуть черешні, мамо, я 
повернуся додому. З дипломом фельд
шера. Працюватиму в рідному селі. І 
тобі буде легше.

Питаєш чи не грудно мені?.. Я не 
маю коли думати про це. В мене « 
кожному куточку Остра — друзі. Під 
час практики довелося лікувати трьох 
важко хворих робітників. Видужали, і 
вони теж стали моїми товаришами. За
питують часом: «Звідки в тебе бере
ться скільки тепла?.. Якого ти роду?» 
«З родини хліборобів я, — відповідаю. 
— А без тепла і ласки вони не можуть 
діждатись щедрот од землі».

...Передай привіт, мамо, нашому 
бригадирові, моїй вчительці Лідії Ми
колаївні, бо ж вона ой як багацько 
дбала про нашу сім’ю, як я закінчував 
десятий...»

Приїхав додому. Мати тішиться:
— Тепер мені нічого боятися 

хвороби. Вичуняю одразу. Бо ж 
свій дохтор...

Повертався ввечері додому. Чув 
коло воріт:

— Ваш Фалік, тітко Матроно, 
сьогодні аж два голи забив. І па
ші виграли в троянчаиів. А тоді 
біля клубу як пішов- навприсядки, 
то мало подвір'я було йому. Ну й 
вдачу має!..

Все то сусідські дівчата вище
бечують матері. А вона, простово
лоса і трепетна, не знає ,що каза
ти їм од втіхи...

Восени виряджала Фаліка в ар
мію.

На пероні він скорботно поди
вився на матір, притулив її голо
ву до своїх грудей і стишено ви
мовив:

— Ти бережи себе, мам... А наші 
люди допоможуть тобі. В артіль
ній конторі казали, що привезуть

нам дровець і брикету, впорють 
городець. А в сільраді була роз
мова, щоб тебе послати в санато
рій.

— Я не бідкаюся... Ти їдь... Так 
треба ж... А засмутилась; бо тата 
нашого згадала. Ти ж викапаний 
татусь...

Невдовзі од Фаліка лист.
«...Мені тут, мамо, не так уже й 

важко. Вдома гасав на стадіоні. А тут 
цс згодилось. Бо спортсмен — перший 
солдат. І мій «Гопак» веселить хлоп
ців...».

На третьому році-служби в листі 
новина: •

«...Вирішив я іще вчитись. Офіцери 
кажуть, що з мене може вийти непо
ганий педагог. З рекомендацією коман
дирів, мабуть, поїду в Кіровоград, в 
педагогічний інститут поступатиму...». 
ПЕ може стриматись, щоб не 
" похвалитись сусідам після то
го, як отримала нову звістку од 
сипа.

— Каленйкова Явдоха казала, 
що треба буде мені щотижня тор-

Зоря 
Фаліка
ІрКіжга
бу передавати моєму студенту, а 
він ще й мені гостинця передав. А 
від його вчителів — подяка, що 
виховала такого сина...

І простягає листа од Фаліка. А 
там:

«...Мені не треба висилати грошей. Я 
отримую підвищену стипендію. Маю я 
заробіток і в школі, піонерів взявся вчи
ти танцювати. А сам в інститутському 
ансамблі виступаю...»

Як вистелився в степу білим пу
хом сніг, мати чекала сина в гості. 
Аж ненароком прибігли дівчата. 
Та й одна поперед другої:

— Передавали по радіо про Кі
ровоградський ансамбль танцю 
«Ятрань». В Москві виступає те
пер він Звання заслуженого має. 
Так ото ж і Фалік там. Сьогодні 
ввечері приходьте в школу. Може, 
по телевізору побачимо ятранців.., 

Прийшла. Сиділа між вчителя
ми, школярами. Бачила на екрані

столичного диктора, і врешті- 
решт, у вихорі дивовижного тан
цю промчали молоді степівчани.

— Ой, так он же Фалік наш! — 
під самим вухом Матрони Федо
рівни вигукнула радісно д.вчина.

Школярі кинулися до розхви
льованої вдови, обіймали її, цілу
вали.

А вона плакала.
. Спалахи материнського щастя 
народжували ті сльози. Радість 
простої сільської жінки врунилася 
так пишно і буйно, що нею випов
нилася вся кімната.

А учениці вищебечували:
— Тітонько, дивіться, дивіться, 

як він прудко стрепенувся над 
усіма танцюристами...* * *

Мати знає: трудно синові. А він 
про неясні години в листах ані 
слова. Ось в цьому хоча б:

«...Оце повернувся до міста. Був з 
ятранцямп в Ленінграді, Києві, Вінниці, 
знову — у Москві. В мене — ось-ось 
державні екзамени. А хлопці їдуть тан
цювати у Францію...» Ще невдовзі: 
«...Тепер — полегшення: екзамени скла
дено. Мене залишають працювати в 
інституті. Віднині я — педагог і артист. 
Дивно, правда..»

А це щось цілий тиждень нема 
листа від Фаліка. Мабуть, десь 
поїхав. Коли ж ні. Просто в його 
житті знову переміни. Комсо
мольці інституту вибрали його 
своїм ватажком. І Фалік взявся 
долати нову бистрину. Спішить в 
студентські аудиторії. До пізньої 
ночі просиджує за столом, готує
ться по-новому організувати ком
сомольську роботу в інституті. 
Вчора їздив з студентським хором 
і танцювальним ансамблем в при
міське село Первозванівку. до кол
госпників підшефної артілі. Сьо
годні в нього — зустріч з комсо
мольськими активістами міста, і 
розмова з редактором інститут
ської багатотиражки. Сьогодні — 
репетиція. Сьогодні Фалік Кривий 
неодмінно напише матері чергово
го листа і вишле гроші, попросить 
її в гості.

А поки що він стоїть в центрі 
міста біля високого обеліска, де 
полум’яніє вічний вогонь. Зупи
нився тут на мить. Згадав про сво
го батька. І знову подумав про 
свою долю. 1 задивився на високі 
зорі, що висіялись на фіалкових 
шатах неба. Де ж там його? Ота 
велика?..

Михайло ШЕВЧУК. |

Ліда,
Лідія Олексіївна

Двері до кімнати відпочинку причинені. Але й 
так добре чути дзвінкий голосок Ліди Леонтьевой

— Завдання — у ближчі роки в середньому по 
республіці врожайність зернових культур довести 
до двадцяти шести центнерів з кожного гектара. 
Досвід господарств нашого району свідчить, що 
це зробити цілком можливо...

Стою, вслухаюся і розумію, що Леонтьева бе
сідує з доярками про рішення недавнього Пле
нуму ЦК КП України. Вона не просто читає мате
ріали Пленуму, а по-своєму узагальнює, робить 
висновки про те, наскільки збільшення виробни
цтва зерна позначиться на виробництві тваринни
цької продукції. І логічно робить перехід до 
справ своєї ферми.

Якби я не знав, що Леонтьева теж працює тут 
дояркою, то напевне подумав би, що вона еко
номіст чи досвідчений лектор, настільки вдалими

були її узагальнення і порівняння. А Ліда —- зви
чайна доярка, молода, запальна, дзвінкоголоса, 
як і більшість її подруг. Може, тільки трохи бойо- 
витіша, ніж вони. Саме тому її кілька років під
ряд комсомольці колгоспу обирали своїм вожа
ком. А потім висунули і кандидатом у депутати 
районної Ради депутатів трудящих.

І от звичайна доярка — депутат, наш повно
правний представник у районній Раді депутатів 
трудящих. Офіційно її Лідією Олексіївною нази
вають, а дівчата кличуть просто Ліда.

І це таки здорово, що у владі молоді стоять 
поруч з людьми досвідченими. У них вони вчать
ся керувати державою, у них вчаться по-держав- 
ному мислити. Змінилася в останній час і Ліда. 
Йшла б мова про справи колективу ферми (до ре
чі, їх колектив із річним державним планом про
дажу молока державі справився 20 жовтня) чи 
про зміцнення трудової дисципліни в колгоспі, 
чи про побут селян, її думка завжди відзначаєть
ся широтою І логікою. Значить, не помилилися 
виборці, обираючи дівчину депутатом.

П. ГЛАДЧЕНКО, 
секретар партійної організації колгоспу 

«Більшовик» Кіровоградського району.

На знімку: мітинг в Знам’янці.
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СКАРГА МІНІСТРА
Міністр шахт і земель Малайзії, пій же 1 

міністр юстиції Абдул Рахман Якоб поскар- 
жнвея, що останнім часом малайзійські сту- 
яентн-мусульманп віддають перевагу вивчен
ню «ленінської теорії комунізму» і «забува
ють про читамня корану». Виступаючи перед 
янпускяикамн однієї із мусульманських шкіл, 
міністр дві години умовляв учнів відмовитися 
від читання «ленінських книг» і від марксиз- 
иу-ленінізму.

Але можна з впевненістю сказати, що закли
ки міністра залишаться без наслідків. Історія 
НЄВМ0ЛНМ0 РОЗВНВаЄТЬСЯ В НеВНГІДНОМУ МІ
НІСТРУ напрямку.
"-*■ Кор. ТАРС.

ПІДСУМКИ ОДНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
В результаті обстеження праці малолітніх 

заводах і фабриках італійської провінції 
Турів, проведеного представниками Християн
ської асоціації італійських трудящих, була 
розкрита жахлива картина безжалісної екс
плуатації дітей.

Вік 42,7 процента малолітніх трудівників, 
яких опитували представники цієї організа
ції, — 11 років; 25,8 процента — 13 років,
16,3 процента -- 12 років, 1.5 процента (в ве
нозному дівчатка) — не більше 9 років.

Представники Християнської асоціації іта
лійських трудящих підрахували, що по всій 
Італії нараховується півмільйона малолітніх, 
праця яких жорстоко експлуатується. Загаль
на картина така: 542 тисячі дітей віком до 14 
років не відвідують школи, хоча навчання в 
країні вважається обов’язковим. На підпри
ємствах країни працюють 375 тисяч хлоп ійків 
віком від 14 років (коли підлітки повинні ще 
відвідувати школу) до 15 років (мінімальний 
вік для «законного» вступу на роботу). Таким 
чином, нараховується 917 тисяч дітей і підліт
ків. з яких 500 тисяч працюють, як дорослі, 
без усякого контролю чи юридичного захисту 
з боку УРЯДУ чи профспілок.

Дж. ВАИАРЕЛЛО. 
(ТАРС).

Рим.

ТВІЙ
РОВЕСНИК
ЗА РУБЕЖЕМ

ПРОТИ БРУДНОЇ ВІЙНИ 
розсудливі спортсмени земної кулі

ПЕЛЕ
Всі чесні _ .НННН_ _______ ______

рішуче виступають проти варварської агресії 
американського імперіалізму-у В’єтнамі. Зло
чинні дії воєнщнни США засудив ще один 
відомий спортсмен. Мова йде про прославле
ного бразільського футболіста Едсона Аран- 
теса де Насіменто (Пеле), який дав інтерв’ю 
бразільському журналу «Зеро Хора».

На думку спортсмена, різні намагання якось 
«обгрунтувати» і впровадити напад великої 
капіталістичної держави на маленький народ, 
що мужньо бореться за свою свободу і неза
лежність, приречені на провал. Незваними гос
тями прийшли американці у В’єтнам, і не пе- 
-Ж'ДІ.'вати горя і нестатків, які вони принесли 
населенню цієї країни. Кожен день на багато
страждальній землі В’єтнаму вибухають бомби 
і снаряди, виготовлені в США, кожен день 
вмирають люди. «Обов’язок кожної людини, — 
підкреслює Пеле, — боротися за припинення 
цього кровопролиття, що ганьбить Америку».

(АПН).
Пеле нагадує про те, що американські про

пагандисти люблять говорити про «допомогу» 
США малорозвннепим країнам. «Можливо, 
війна у В’єтнамі — це теж «допомога»? Хан 
американські статистики підрахують, скільки 
продовольства змогли б надати Сполучені 
Штати Америки голодуючому населенню від
сталих, колишніх колоніальних країн на ті 
гроші, які витрачаються для ведения брудної 
війни у В’єтнамі», — цими словами закінчив 
своє інтерв’ю Едсоя Арантес де Насіменто.

ГРА ІЗ СМЕРТЮ
Так назвав матеріал, Ілюстрований цими 

лійками, західнонімецький журнал «Бунте 
іхлюстрірте».

«Мотоцикліст. — пише журнал. — дає пов‘ 
инО газ. Важка машина із страшним ревом 
мчить по дошці, що висить над морем. Потім 
мотоцикліст і машина летять в безодню з ка
м'яної стіни висотою в 20 метрів назустріч 
хвилям Середземного моря, шо здіймаються. 
Водій високо піднімає руки. Через декілька 
секунд він разом зі своїм мотоциклом змикає 
# бурунах».

Що ж сталося? Виявляється, що в колишньо- 
го мотогонщика Патріка Бериара зараз 
більш небезпечне ремесло, НІЖ ВИСТУ™ ® 
професіональних гонках. В гонитві за 
ма Бернар зробився каскадером, тобто люди 
кою, що дублює кіноакторів при зйомках р 
іикованих кадрів. , .

Знімки, які друкує західявшивчии» жур 
а.’.л, зроблені під час роботи над фільмом

І

розчарувала,
І відсид- 

. ? В селі 
стільки німців, поліцаї. Що зробиш?

Можна зробити! — і Олексій про-«

І. ПАРХОМЕНКО 
Ю. МОТОРНИЙ

: Рсівідни-

(Продовження. Початок в газеті 
за 3 грудня).

У 1935-му, коли Альошці йшов чо
тирнадцятий рік, Шаповалови пересели
лися в Нову Прагу. Шестикласники — 
народ непосидючий і самостійний не по 
літах, витівники й двійочники — нікого 
так не любили з учителів, ях «німкеню». 
Ганна Порфирівна вміла чимось приво
рожити веснянкувате плем’я, а приво
роживши — навчити його так, як ніхто. 
Казали, ніби вона закінчила колись Гам
бурзький університет. Чи то було прав
да, чи ні, а свій предмет вчителька зна
ла досконало. За два роки Олексій не
сподівано для себе виявив, що чужа 
мова стала для нього простою і зрозу
мілою.

Йому було шістнадцять, коли всту
пив до комсомолу, почав працювати в 
районному бюро піонерської організа
ції, а пізніше й секретарем райкому 
комсомолу.

Восени 1940-го року товариші провод
жали Олексія до Червоної Армії. Там— 
школа зв’язку, здобуто військову спе
ціальність, направлення в Могилів-По- 
дільський і такі не схожі один на од
ного перші дні служби командиром.

На Заході вже палахкотіла війна. Ні
мець захопив Францію, Австрію, Чехо- 
словаччину, Польщу. Не хотілося віри
ти, що він прийде і на нашу землю.

22 червня вже не треба було вірити 
чи не вірити. Треба було битися.

ЗА ДОВГІ ТИЖНІ поневірянь по оку
пованій ворогом землі виробився 

чіткий план: у Новій Празі організува
ти ровесників, почавши з тих, кого най
краще взнав за час роботи в райкомі. 
Мабуть, є в селі й підпільна партійна 
організація. Відшукати її і діяти, діяти.

Все, що зроблено було при відступі

«Баруд в Бейруті». Колишньому спортсме
ну на цей раз повезло. Він залишився жи
вий і одержав чималу суму грошей.

«Патрік Бернар, — відмічає той же 
«Бунте і.ілюстрірте», — став спадкоєм
цем французького каскадера Жнля Деда- 
мара, який загинув в результаті нещасно
го випадку. Небезпечна спадщина...»

(АПН).

Червоної Армії, щоб залишити 
в Новій Празі підпільний центр 
опору ворогові, здавалося міц
ним і надійним, але не витри
мало сутичок з багатьма неспо
діванками. Гітлерівці в перші ж 
місяці окупації схопили бага
тьох комуністів і комсомольців, 
залишених у підпіллі.

Та надійні люди були. Олек
сій дізнався, що в селі залиша

лася його однокласниця Іра Любар- 
ська. В Борисові Клименку теж не дово
диться сумніватися.

Зустріч з друзями не рос 
Іра і Борис теж не збиралися 
жуватися, але з чого почати?

— Можна зробити! — і ~ 
понує почати з листівок. На перший ви
падок познаходили вдома залишки папе
ру, чорнило, ручки, олівці. І коли за 
кілька днів у гості прийшли ще й Ана
толій та Микола Скрипники, Жора Сте
панов — з ними вже не треба було об
говорювати план дій. Перше завдання— 
розклеювати листівки.

«Товариші! Фашисти прирекли вас на 
голод, вони заберуть весь ваш хліб, ва
шу худобу, пограбують ваші хати. Не 
давайте їм нічого, ховайте хліб, допо
магайте сім ям червоноармійців. День 
звільнення прийдеї». Коли на тинах, на 
базарі, в таборі військовополонених 
з явилася ця листівка, написана від ру
ки, німці й поліцаї 
почали пильніше 
придивлятися до 
людей, почали па
трулювати на ву
лицях, почастішали 
облави. А як стали 
горіти стіжки, а в 
комбайнах і моло
тарках то шворінь 
потрапить у бара
бан, то зіпсується 
двигун — по селу 
пішли чутки про 
партизанів.

ЛЄКСІЙ не міг 
повірити, що, 

крім невеликої 
групи молоді, у 
Новій Празі немає 
організ о в а ного 
підпілля. Разом 
з виготовленням і 
розклеюванням листівок, разом з не
значними поки що диверсіями комсо
мольці одержали від нього завдання 
пильніше придивлятися до людей, не 
проходити повз найменші прояви бо
ротьби з ворогом.

Як виявилося, за ними теж спостері
гали, вгадавши в колишньому позаштат
ному секретареві райкому комсомолу 
ватажка тих, хто все частіше завдає во
рогові неприємностей.

Одного разу Олексій зайшов до Де- 
м’яна Березовського. Цього чоловіка 
майже не знав, але чув, що той до вій
ни був міліціонером, а тепер працю
вав конюхом в якійсь установі. Два дні 
перед тим Олексій при випадковій зуст
річі дав зрозуміти, що шукає роботу,

О. Т. ШАПОВАЛОВ з дружиною і донькою. 
Фото 1965 р.

Ми з Країни Рад
ДОЩ У ВЕСІЛЛЯ

Вони, мої сусіди, ЩОЙ- 
ЦО повернулися з центру 
Валя, невисока, рухлива, 
засмагла, бавиться з дво
річною Інкою. Та щебече, 
тягнеться до золотистого 
маминого волосся, на
решті дотягується. І обоє 
— і мама і донька — ве
село сміються. Анатолій, 
щось розмірковуючи, кро
кує по кімнаті. Зачувши 
сміх, зупиняється, і,весе- 
ло-захоплено дивиться з 
рисбти свого зросту на 
сімейство.

На хвилину чи й кіль
ка вони забувають про 
мене. Та я не зобижаю- 
ся і не нудьгую. А зга
дую.

Садами ходила весна. Було 
ще синьо-рано. А наша вули
ця вже не спала. Матусі по
спішали із сніданками, мале
ча вплітала в коси найкращі 
банти. І все то через те, що 
у Васильєвих — весілля.

Валя у білому платті напро
чуд гарна.

— А була б ще краща, якби 
медаль повісила, — гомонить 
хтось з сусідів до батьків.

Тут про неї все знають, бо 
Мпрдсла серед цих людей. 
Проводжали, як свою, і в 
школу, і на роботу. Інколи 
Яиталп головою, мовляв, важ
ко І швеею працювати на 
фабриці, І вчитися у вечірній 
школі. Та Валя на те лише 
росміхалася: «Дрібниці, оси
лю». Потім прийшла велика 

радість — нагородили медал
лю «За трудову доблесть». 
А за нею й друга — одержа
ла атестат зрілості, а потім 
комсомолів швейної фабрики 
рекомендувала її на навчан
ня до Київського інституту 
легкої промисловості...

Весілля в розпалі. І раптом 
сипнув дощ. Саме так, не пі
шов, а сипнув одну, другу 
пригорщу райдужних крап
лин.

— Посіває. Це на щастя мо
лодим) На щастя! — загомо

ніли песело гості.
Я настільки задумалась, 

що тс «на щастя» сказа
ла майже вголос.

— Що ти там про щас
тя гомониш? — повернув
ся відразу Анатолій, а 
потім серйозно: — Про 
щастя сьогодні багато чу
ти. І ми вже звикли до 
приємних змін, не помі
чаємо їх. А модної сукні 
не дісталося — і зразу в 
крик.

— Дівчина до тебе в 
гості зайшла, а ти ви
ступаєш, немов у своїй 
диспетчерській, —• втрути
лася Валя.

— Та я діло кажу, — і 
показав пальцем в газе
ту, де було підкреслено: 
«середньомісячна грошо
ва заробітна плата робіт
ників і службовців за два 
роки зросте більше, ніж 
на 7 процентів». Це ж

и Березовський обіцяв допомогти.
— Зайдеш, може, щось трапиться під

ходяще, — і показав, до живе.
В конюховій хаті сидів, читаючи газе

ту, міцного крою чоловік у селянсько
му поношеному одязі. Привітались, пе
рекинулися двома-трьома словами] про 
дрібниці.

— Так кажеш, хлопче, шукаєш робо-* 
ти? —- запитав незнайомий.

— Шукаю.., — невпевнено ВІДПОВІВ; 
Шаповалов. — Може, є?

— бУде’ коли Добре подумати.
Вони йшли поряд, мовчали. Олексій 

був зовні спокійний, але, коли супутник 
повернув у той бік, де розміщувалася 
комендатура, думка про зраду раптово 
стрепенула мозок. «Шпик!». Єдиний раз 
не захопив з собою зброю —- і так по- 
хлоп’ячому попався.

Ось і комендатура. Зараз треба по
вертати ліворуч, до східців. Але супут
ник вітається з поліцаєм і прямує далі« 
Зупинилися в кінці вулиці, біля невели
кого будинку з вивіскою «Шляховий 
відділ».

— Тут я й працюю. Мене зовуть Олек
сандр Олійник.

— А я Олексій Шаповалов.
—- От і познайомилися, — ці слова 

Олійник вимовив уже в кабінеті.
Начальник шляхового відділу запропо

нував посаду сільуповноваженого. Олек
сій погодився: потрібні справжні німець« 
кі документи, а ця посада давала крім 

них ще й можливість поза підозрою бу« 
вати в селах району.

ОЛИ НАЧАЛЬНИК запросив Олексій 
** на вечерю., хлопець не розраховував 
на таку розмову.

Та Олійник почав прямо.
— Дивлюся на тебе, Льошо, і не знаю, 

чи говорити, чи ні. Великі діла творятьсгі 
навкруги, а ти сидиш, склавши руки. Та« 
кі, як ти, знаєш, чим зайняті?

— Не знаю... А чим?
Крім господаря, о хаті було ще кільку 

чоловік, та й Олійникові слова можна 
було розуміти, як хочеш. І тому Олек
сій вирішив поки що не викладати кар-* 
ти.

(Далі буде).

прибавка у бюджет кож
ної сім’ї.

Коли зайшла мова про 
сімейний бюджет, Валя 
теж пожвавішала, підсіла 
з Інкою ближче.

— І як з бюджетом? — 
звернулася уже до неї.

— Раніше одержували 
120-130 карбованців, а 
тепер — 150, як кажуть, 
чистими.

— Вистачає?
— Так, хоч завжди хо

четься мати більше. Кіль
ка місяців тому закінчи
ли сплачувати за телеві
зор, хочемо придбати 
пральну машину, — ска
зала Валя, а потім похва
лилася: — Влітку на Чор
номорському узбережжі 
Кавказу були. Красиво 
там, відпочили добре.

... Старі люди кажуть, 
що дощ у день весілля, 
то на лихо. Та пі, дош па 
весіллі Васильєвих три 
роки тому дарував щастя 
ще одній сім’ї. Дарував 
щастя, а не лихо, бо наш 
радянський час.перекрес
лив старі повір’я, відкрив
ши широку дорогу тільки 
щастю.

Л. ГРЕБЕНЮК, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.
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Коли в гості до кіровоградців йісля урочистого святе на стадіоні прийшла 
узбецька делегація, через хвилину — дві великий гурт учасників фестива
лю молоді України тісним колом оточив стрункого чорнявого юнака. «Раїм, 
ще одногої» — просили дівчата. І Раїм Фархаді продовжував читати свої 
вірші — дотепні, хвилюючі. Узбеки розповідали, ян розквітла культура 
республіки за часів Радянської влади. І тому було підтвердження. Молодий 
хлопчина Раїм полонив серця юнаків і дівчат. А він тільки починає свій 
шлях у поезії...

ЮЖНЫЕ ЛУЧИ
ИЗ ДУШАНА ФАЙЗИ

Есть две реки на киевской земле. 
Они текут привольно,

отражая 
крутые берега родного край 
И звезды крупные

в ночной небесной мгле. 
Но только ру чейни с холмов

и с гор, 
Они в себя во псе года лихие 
Вбирают слезы горькие людские — 
Людскую радость

, н людскую скорбь,
И в грохоте поверженных камней 
понятна их нелегкая свобода, 
не потому ли и любовь народа 
к ним с каждым двем

все ярче в сильней,.. 
Играет отраженная заря, 
Звенящих волн перебирая струны. 
Рева одна — то Днепр могучий, 

МУДРЫЙ. 
Рева другая — строки Кобзаря.

ПОТЕРЯ
Изменили ветры и дороги 
Прежнюю походку н лицо,..

Человек — осунувшийся, строгий, 
В край родной пришел н конце концов, 
Оп друзьям лротягнваег руку, 
А его не узнают друзья,
Человек взволнован во на шутку: 
— Стойте! Посмотрите — ото я! 
Медленно он к вериалу подходит 
И по незнакомому липу, 
По большому свежему рубцу 
Пальцами усталыми проводит.., 
Доктора, спешите, номогите, 
Прежнее лицо ему верните! 
Но еще, бывает, по-другому 
Человек лицо свое теряет.
Нервною дрожащею рукою 
В зеркало с размаха ударяет.
Он лицо теряет незаметно, 
В мелочах и поисках пустых, 
Постепенно проступают меты 
Повседневной серой суеты.
И друзья его проходят мимо, 
Н молчат теперь при встрече с пим, 
Словно бы играют пантомиму, 
От которой можно стать седым. 
О? чего н нему пришла немилость? 
Ведь лицо совсем не изменилось...

тополя
Ночи тихие, майские, росные. 
Тополя упираются в звезды, 
Веришь, веришь

мальчишке влюбленному, 
Достающему овсэды с небес. 
Надо лишь по стволу 

вслепому 
Лезть, лезть..,

- ЗВЁЗДЫ В АВГУСТЕ

Мне кажется, 
звезды в августе 
падают, угасая, 
со времени Хиросимы, 
со времени Нагасаки. 
Много лет пролетело, 
па лицах выцвела скорбь, 
а звезды падают 
в августе, 
падают до сих пор.., 
Только дво бомбы 
атомные

»алой величины —< 
а звезды падают,

о людские сны.,,
падают, 

тревогой

АИСТ •

Аист стоит ва пашне. 
Мирный такай и важный, 
Живет, совершенно но звав, 
Что счастье приносит он, 
9пал бы —
вс уставая .
Спешил бы с весной *
гремящей,
Спешил бы с весной 
велсвой
В каждый 
крестьянский дом.
Птицы — псстнпнв счастья —< 
Меняют места не часто. 
Люди рунами разводят, 
Их проводив глазами.
Аистов вс разводят; 
Они прилетают сами.

Ракм ФАРХАДИ
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Настільний теніс — улюблений вид спор
ту студентки Знам’япського сільськогос
подарського технікуму Лариси Коваленко, 
□она неодноразово виступала ва районній 
першості товариства «Колгоспник».

Ня фото: Л. КОВАЛЕНКО.
Фото В. КОВПАКА.

ЛЕРЕМОЖЦЕВІ - 
ЧОТИРНАДЦЯТЬ
Вихованці заслуженого тренера Украї

ни Миколи Івановича Ро/ианенка — 
юнаки дитячої спортивної школи Кіро
воградського спортивного клубу «Зір
ка« — були запрошені до Миколає
ва на матчову зустріч з класичної бо
ротьби. Крім них тут виступали кол\анди 
місцевих товариств «Трудові резерви» і 
«Колгоспник» та дніпропетровці.

Рахунок перемог нашої команди від
крили представники щонайлегшої та 
найлегшої ваги Вячеслав Рєдозубов і 
Василь Тихонов. Особливої похвали за
слуговує чотирнадцятирічний Тихонов. 
Він відмінно провів усі зустрічі, шість 
з них виграв чисто і лише одну про
грав більш досвідченому супернику по 
балах. Та це не перешкодило йому зай
няти перше місце.

Переможцями в своїх вагових катего
ріях стали також наші земляки Юрій 
Царенко та Олександр Человський. Не
погано виступили Олександр Багнкж і 
Володимир Марков. Зайнявши другі 
місця, вони внесли чималий вклад в за
гальнокомандну перемогу кіровоград
ців. «

ОГЛЯД-КОНКУРС 
СПОРТИВНОЇ ПРЕСИ

До Києва на республіканський огляд- 
конкурс стінних спортивних газет учбо
вих закладів системи лрофгсхосвітв, при
свячений 50-річчю Великого Жовтня і 
50-річчю встановлення Радянської влади 
на Україні, було відправлено чотири 
стіннівки — переможниці обласного ог- 
ляду-ковкурсу. Цс — «Юність* і «Спор
тивна газета» Кіровоградських міських 
профтехучилищ №№ 0 і 9 та «Фізкульту
ра і спорт» Звам’яиського міського учи
лища № 3 і «Спортсмен» Бобринецького 
сільського профтехучилища № 2.

Газета «Юність», яку редагують ком
сорг училища Вадим Дзятко та учні Во
лодимир Стояиов і Ольга Діордіца, зай
няла друге місце на республіканському 
огляді-коикурсі. Редколегію нагороджено 
дипломом другого ступеня республікан
ської ради товариства «Трудові резерви» 
і фотоапаратом.

Бесіди иро мистецтво
Наш час знаменний високою освіченістю, 

гармонійним розвитком радянської людини. Мо
лодь нині, як ніколи раніше, особливо цікавиться 
ноамнами науки, техніки І водночас виявляє ве
ликий інтерес до мистецької спадщини, до сучас
ник творіа митців. З цього номера ми будемо 
періодично вміщувати розповіді про художні 
полотна І їх езторів. Спочатку познайомимо з 
творами яудожників-земпяків, а згодом увазі чи
тачів запропонуємо І репродукції з всесвітньо- 
відомих картин художників різних часів, шкіл і 
напрямків.

НЕ ЗРАДИВПРАВДІ

•Листування 
„Молодого 
комунара“

«Після закінчення середньої школи я працювала 
завідуючою бібліотекою, — пише нам жителька 
с. Нової Праги М. С. Дорошенко, — а потім за на
правленням відділу культури вчилася в культосвіт
ньому училищі. Тепер знову працюю завідуючою 
Новопразькою сільською бібліотекою № 1.

Чи входять роки, які я вчилася в училищі, у ви
робничий стаж?»

ВІД РЕДАКЦІЇ.
Шановна М. С. Дорошенко!
Роки, які Ви вчилися в училищі, у виробничий 

стаж не входять, але стаж Вашої'роботи буде вва
жатися безперервним.

Його доля трохи з долею 
Мпхоли Островського схожа. 
Скутий важкою недугою в ос
танні роки життя, він не зали
шав пензля. Полотна цього 
періоду вражають незвичай
ною життєрадісністю, утверд
жують красу і гармонію. Цс 
тому, що Осмьорвін за будь- 
яких умов залишався митцем 
правди.

Творча спадщина Олександра 
Олександровича надзвичайно 
багата і різноманітна. Досить 
сказати, що на персональній 
виставці в Москві було ви
ставлено різними музеями і 
приватними особами 130 його 
робіт.

Після цієї виставки Ілля 
Ереибург писав:

«О. О. Осмьоркін на по
чатку 20-х років, прагну
чи осмислити світ і знай
ти свою живописну мову, 
зідчув на собі вплив еро- 
хи : його ранні роботи 
відзначені деяким праг
ненням до у з а г а л ь н е- 
них форм. Однак, н а 
відміну від багатьох 
своїх сучасників, він ні
коли не зраджував жи
вої плоті світу заради 
геометричних схем; не
має і в його ранніх тво
рах холоду, умовності, 
перш за все вони живо
писні.

Між першим періодом 
його творчості і останнім 
лежать важкі роки, від
чувається деяка ско
ваність написання, але 
і тут в деталях компози
ції видно пензель вели
кого живописця. Останні 
десять років були немов 
би розкв і то м О. О. 
Осмьоркіна; полотна цьо-

го періоду сповнені сво
боди від всього чужого 
природі живопису, більш 
того — свободи від обо
в’язку шукати — зрілий 
художник, він уже не 
шукав, а знаходив».
У творчості Осмьоркіна пере

важають пейзажі, портрети, 
натюрморти. В цих роботах 
нропвилась індивідуальність 
художника, своєрідна коло
ритність. Уже в 1922 році на 
першій радянській художній 
виставці в Берліні, а в 1927 
ропі на виставні в Токіо кар-

сандровнчу була присуджена 
урядова премія.

□ експозиціях Третья нов- 
ської галереї, Державного Ро
сійського музею в Ленінграді, 
в художніх галереях Киева, 
Саратова, Єрспаиа, Тули, Ка
зані, Горького експонуються 
картини, пейзаж), натюрморти* 
та етюди Осмьоркіна.

Будучи професором Ленін
градської академії мистецтв, 
Олександр Олександрович ви
ховував молодь на кращих 
традиціях російського і радян
ського мистецтва, Вій ніколи 
не прагнув робити студентів 
своїми наслідувачами, а лю
бовно зберігав Індивідуаль
ність кожного учня. 1 не див
но, що ряд його вихованців — 
вині відомі художники.

Осмьоркіп—наш земляк. Він 
народився в Єлисаветграді 75 
років тому — 6 грудня 1892 
року и сім’ї землеміра Олек
сандра Павловича Осмьоркіна. 
Після занінченіш реального 
училища навчався в Києві в 
художньому училищі, а потім 
працював у студії 1. І. Маш
кова.

Творчий талант його роз
цвів уже після революції, яку 

він зустрів за роботою п ху
дожній секції при Московській 
Раді робітничих і селянських

р*
тини Осмьорхінг. дістали висо
ку оцінку. З творчістю талано
витого митця в свій час озна
йомилися любителі мистецтва 
Венеції, Нью-Йорка, де влаш
товувались радянські виставки.

Великою популярністю ко
ристуються твори Осмьоркіна в 
нашій країні. За тематичну 
картину «Взяття Зимового па
лацу», яка експонувалася на 
ювілейній виставці «X ронів 
Жовтня», Олександру Олек-

дівчини. 192 
депутатів,

Роботи О. О. Осмьоркіна 
можна зустріти в багатьох му
зеях і картинних галереях 
країни. Є воин і н Кірово
градській картинній галереї. 
Нещодавно дружина художни
ка Надія Григорівна подару
вала ще ряд робіт Олександра 
Олександровича — натюрморт 
з семгою, «Дівчата ва терасі», 
етюд «Україна» та інші.

Р. ТУРБАЙ,

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 6 •ТУДий. Перша 

програма. Н.ОО — «Симфонія-

ораторія про Леніна», теле
фільм. (Кіровоград), і 1.30 — 
«Зустріч ва Ельбі». Художній 
фільм. (Кіровоград). І7.00 — На
зустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади на Україні. 
«Україна — республіка інду
стріальна». Репортаж. (К). 17.30
— Слухачам шкіл основ марк- 
сіізму-лепіпізму. Історія КПРС. 
«Партія в роки реакції і нового 
революційного піднесення». Пе
редача перша. (М). 18.00—Між
народна зустріч з хокея: СРСР-1
— ЧССР-І. В перерві: Кірово-

градські вісті. 20.30 — Телеио- 
вини. (М). 20.50 —• Програма
УТ. Міжнародний огляд. (К). 
21.20 — Оголошення. (Кірово
град). 21.25 — «Пори року», те
лефільм. (Кіровоград). 21.35 — 
Багатосерійний телефільм «Слід 
веде у «Сьоме небо» V серія 
(На прохання телеглядачів). (Кі
ровоград). 22.40 — Міжнародна 
зустріч з футбола: Англія — 
СРСР. (К). Друга програма. 
21.20 — Назустріч 50-річчю вста
новлення Радянської влади па

Україні. Новини кіноекрана. 
(К).

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарсьиого, 36. 

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

БК 00674.

«МОЛОДОЙ КОММУИЛРх 
оргея Квровогрвдского 

обкома ЛКСМУ

ЧЕТВЕР, 7 грудня. Перша про
грама. 17.00— «Очима моряків», 
любительський кінофільм. (Оде
са). 17.20 — Назустріч 50 річчю 
встановлення Радянської влади 
па Україні. «Краса людська», Те- 
леальманах. (Львів). 17.50 — Те- 
леоісті. (К). 18.20 — Світ сьо
годні. (М). 18.50 — Співає за
служений артист УРСР В. Зсм- 
лянськнй. (Донецьк). 20.30— 
«Маноліс Глезос — сип Елла
ди», документальний фільм. (Кі
ровоград). 21,20 — «Зустріч на 
Ельбі». Художній фільм. (Кіро
воград).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, б грудня. 17.00 — 
Кінопередача для дітей. 17.30 — 
Слухачам шкіл основ марксиз
му- ленінізму. (М). 18.00 — Хо-

Індекс 01197.

кей: СРСР-1 — ЧССР-1. 20.30 — Ііі/І фільм «Морський кіт» 
Телевізійні новини. (М). 20.50 
Міжнародний огляд. (К). 21.20— 
Художній фільм «Буря над 
Азією». 22.40— Футбол: Англія— 
СРСР.

ЧЕТВЕР, 7 грудня. 17.00 — 
«Очима моряків». Любитель
ський кінофільм. (Одеса). 17.20
— Назустріч 50-річчю встанов
лення Радянської влади на Ук
раїні. Телевізійний альманах 
«Краса людська». (Львів). 17.50
— Телевізійні вісті. 18 20 — «Світ
сьогодні». (М). 18.50 — Назу
стріч БО-річчю встановлення Ра
дянської влади па Україні. Спі
ває В. Землявськпй, (Донецьк). 
20.30 — Грає Одеський камер
ний. (Одеса). 21.20 — Назустріч 
БО-річчю пстппоплеппп Радян
ської влади на Україні. «І у вог
ні ие горимо». 21.50 — Худож-

...і! фільм «Морс
$ ПОКАЗУЄ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
СЕРЕДА, ß грудня. 16.45 -• 

Дніпровські новини. 17.00 -•? 
Англійсько мова для малят,
17.30 — Слухачам шкіл основ 
маркензму-лепінізму. (М). 18.00 
- Хокей: CPCP-J - ЧССР-1.
20.30 — Телевізійні новини. (МІ, 
20.Б0 — Міжнародний огляд. (К). 
21.20 — 3 циклу «Портрети мит- 
дія». 22.00 — «В братній сім’ї 
народів», 22.40 — Футбол: Анг
лія — СРСР.

ЧЕТВЕР, 7 грудня. J7.40 — Тс- 
лепізійні вісті. (К). 18.10 
«Щит революції». 18.50 — На« 
зустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади на Україні. 
Сліпає В. Землянськпй. (До
нецьк). 20.30 — Спектакль.

■гай
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