
Учасникам 
зустрічі
„Жовтень і молодь“

Дорогі друзі!
Від імені Комуністичної партії Радянського Со

юзу і радянського народу палко вітаємо учасників 
міжнародної зустрічі молоді, присвяченої 50-річчю 
Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Глибоко знаменно те, що ви, посланці юного по
коління всіх континентів, зібралися 'В Ленінграді, 
колисці Великого Жовтня. Ім’я Леніна — символ 
революції, символ нового світу. Ваш приїзд в Кра
їну Рад напередодні її півстолітнього ювілею радян
ські люди розглядають як знак поваги до славних 
поколінь революціонерів, робітничого класу і трудо
вого селянства, всіх народів нашої країни, які під 
керівництвом ленінської Комуністичної партії пова
лили експлуататорський лад, взяли владу у свої ру
ки, утвердили соціалізм і успішно будують комуніс
тичне суспільство.

У боротьбі за перемогу Жовтневої революції і по
будову соціалізму в СРСР трудящим, народам на
шої багатонаціональної Батьківщини довелося по
долати багато перешкод, винести на своїх плечах 
немало труднощів і злигоднів. Не раз нам доводи
лося відстоювати завоювання революції із зброєю 
в руках. Створення могутньої соціалістичної держа
ви, яка займає передові рубежі в галузі економіки, 
науки і культури — це безприкладний подвиг всіх 
радянських людей. У побудові нового суспільства ве
лику роль відігравали і відіграють Ленінський ком
сомол, вся наша молодь, для якої участь в комуніс
тичному будівництві стала школою мужності і рево
люційного гартування.

Всі п’ятдесят років своєї історії Країна Рад свято 
виконує свій інтернаціональний обов’язок, йде пліч- 
о-пліч з трудящими і прогресивними силами всього 
світу, постійно відчуває могутню міжнародну під
тримку з боку своїх зарубіжних друзів. У цьому 
прояві інтернаціоналізму, взаємної допомоги і під
тримки борців — невичерпне джерело життєвої си
ли і могутності країн соціалізму і міжнародного ро
бітничого, національно-визвольного, всього антиім
періалістичного руху.

У сучасну епоху розв’язання корінних соціальних 
проблем можна досягти тільки в боротьбі за ліквіда
цію гноблення людини людиною, за перетворення 
суспільства на соціалістичних основах, за справу ми
ру і безпеку народів.

Майбутнє багато залежить від вашої, молоді дру
зі, участі у спільній боротьбі і праці. Ви вступаєте в 
активне політичне і громадянське життя, маючи чу
довий дар молодості — невичерпну енергію, жадобу 
оновлення і творення. Ви успадковуєте величезний 
досвід, нагромаджений багатьма поколіннями без
страшних борців за щастя людства, за мир і про- 

I грес.
| Молоде покоління має розвивати продуктивні сили
8 суспільства, розширяти владу людини над приро

дою, рухати вперед науку і культуру, освоювати без-
i межні простори космосу. Разом з тим вам відомо, що

ii сили гноблення, реакції і війни не сходять з історич
ної арени добровільно. Сьогодні і в майбутньому по- І

В трібно буде багато зробити для того, щоб могут- І 
| ність людського розуму використовувалась виключно І 
І в інтересах народів, щоб матеріальні і духовні бла- 
I га належали тим, хто їх створює.

Імперіалізм — цей підступний і небезпечний хн- І 
жак — не зупиняється ні перед якими злочинами у 

і своїх спробах перешкодити народам йти вперед по
■ шляху прогресу. Брудна війна США у В’єтнамі, зло- 
I чинна агресія Ізраїлю проти арабських країн, фа- 
И шистський переворот у Греції, підступи колонізато- 
I рів у країнах Азії, Африки і Латинської Америки — 
і всі ці і багато інших фактів свідчать про посилення

І агресивності імперіалізму і зрослу загрозу загально- 
I му мирові і безпеці.

№ Радянський Союз, вірний принципам пролетарсько- 
I го інтернаціоналізму, справі миру і дружби між на- 
М родами, завжди стоятиме в перших рядах боротьби 
И проти імперіалістичної політики агресії і посягань на 
І законні права народів, їх свободу і незалежність.

Радянські люди, як і трудящі всіх країн, бажають 
жити в мирній обстановці. Масовий трудовий ентузі
азм і творче піднесення нашого народу, його молоді 
служать дальшому розквітові соціалістичної бать
ківщини, розвиткові її промисловості, сільського гос- 

І подарства, науки і культури. Радянські люди уважно 
І стежать водночас за зрослою небезпекою для справи 

І миру, яка випливає з нинішньої складної міжнарод- 
I иої обстановки.

Активізація агресивних кіл імперіалізму настійно 
І вимагає підвищення пильності, посилення згуртова- 
І пості всіх революційних і прогресивних сил. В цьо

му — запорука успіху в боротьбі проти імперіаліз«
■ му. Молоде покоління всіх країн покликане спільни

ми зусиллями рішуче протистояти будь-яким спро-
■ бам роз’єднати і ослабити єдиний антиімперіалістич- 
І пий фронт.
І Хай ваша зустріч послужить дальшому зміцненню 
І бойової солідарності всіх загонів прогресивної мо- 
І лоді світу!

Хай міцніє єдність молодого покоління в боротьбі 
проти імперіалізму, за мир, національну незалеж- 

І ність, демократію і соціалізм!

Л. БРЕЖНЄВ, 
Генеральний секретар ЦК КПРС.

І
 М. ПІДГОРНИЙ,

Голова Президії Верховної Ради СРСР.

о. косигін,
Голова Ради Міністрів СРСР.
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Чудовий Дніпро-Славутнч біля Кремгсса. Ажурні мачти, 
що знялись над сивиною древньої ріки, неначо омолодили 
широкі береги, перетяті греблею Кременчуцької ГЕС (фото 
■ горі]. Та й як не молодіти тим берегам, коли на них вирос
ло зовсім юне місто Кремгес, перший будинок о якому 
збудовано лише тринадцять років тому.

П'ять років тому відбувся урочистий пуск гідроелектро
станції. Нині від неї світяться мільйони електрозір. Вдивля
ються в ту зоряну далечінь передові виробничники-комсо- 
мопьці Анатолій Таран, Людмила Морякіна, Валерій Кулиба- 
ба, Олександр Куропаткін, Валентин Шульга (фото внизу] — 
І перед їх очима постають десятки майбутніх гідростанцій. 
Бо ж недарма сонм працюють І заочно вчаться п будівель
ному Інституті. їм засвічувати нові мільйони земних зірок.

ХТО ЗДОБУДЕ ВИМПЕЛ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»?

КРАЩІ ЖЕНЦІ
Володимир БЕЗАЙ з колгоспу «Росія» Знам’яись- 

кого району скосив 253 гектари, намолотив 5650 
центнерів зерна.

Микола ТАРАН з колгоспу імені Шевченка До- 
линського району — 250 гектарів, 4800 центнерів.

Микола ДЗІОБЕНКО з колгоспу імені Леніна Зпа- 
м’янського району — 240 гектарів, 4796 центнерів.

Анатолій ВОЙЧИШИН з колгоспу імені XXI з’їз
ду КПРС Знам’янського району — 230 гектарів, 5435 
центнерів.

Іван ЧАБАН з колгоспу «Дружба» Новоукраїпсь- 
кого району — 226 гектарів, 5593 центнери.

V ЗНАМ’ЯНСЬКІЙ шко- 
* лі-інтернаті — всю
ди обнови. Побілені сті
ни в класних кімнатах, 
спортивному залі, їдаль
ні, лабораторіях, пофар
бовані підлога, парти.

Педагоги і техпраців
ники інтернату заготови-

В
ІНТЕРНАТІ 
ОБНОВИ

ли вдосталь палива, за
купили підручники, нові 
унаочнення, прилади 
для навчальних кабіне
тів, зошити.

Школа повністю гото
ва до нового навчально
го року,

І. НЕЧАЄВ.

ЮНІСТЬ 
ПЛАНЕТИ 
В МІСТІ 
ЖОВТНЯ

ЛЕНІНГРАД, 25 липня. (ТАРС). Траса
ми молодості з’єднано нині Ленінград 
із 118 країнами всіх континентів. Сюди 
на зустріч, присвячену 50-річчю Радян
ської держави, приїхали більш як 700 
посланців зарубіжних молодіжних орга
нізацій, представників союзних респуб
лік країни.

Колона автобусів, в яких прибувають 
гості, ледве прокладає шлях через жи
вий коридор. Юність міста революції зу
стрічає посланців молоді світу букетами 
літніх квітів, усмішками, дружніми ру
костисканнями і, звичайно ж, піснею. Під
хоплені молодими голосами пісні різних 
народів летять по залитих ранковим сон
цем вулицях міста Леніна.

Багатокольорове і святкове його 
вбрання. Над головною магістраллю —♦ 
Невським проспектом — майорять ве
личезні полотнища: «Привіт учасникам 
міжнародної зустрічі молоді світу!», 
прапорами розцвічування прикрашені 
білосніжні плафони на Неві. Багатомет
рова емблема зустрічі: земна куля, опе
резана стрічкою з написом: «Жовтень і 
молодь 1967», красується на фасаді го
телю «Октябрьская», який господарі 
повністю надали посланцям юності пла
нети...

Перший маршрут їх на ленінградській 
землі — по найдорожчих місцях, по міс
цях, зв’язаних з ім’ям великого Леніна. 
Фінляндський вокзал, Розлив, Смольний. 
Вони назавжди увійшли в історію.

Віддаючи данину пам’яті героїв рево
люції, які полягли за створення першої 
в світі соціалістичної держави, учасники 
зустрічі відвідали Марсове поле. Біля 
Вічного вогню вони вшанували хвили
ною мовчання тих, хто віддав життя за 
світле майбутнє. Мужності й героїзмові 
сотень тисяч ленінградців, яю відстояли

(Закінчення на 2-й стор.).
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комсомольцями, 
заклик партії, за 

піднімали нові 
будівництві атом- 
освоєнні Арктики
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п'яти континентів зустрілася з колекти- 
вами ленінградських заводів і фабрик. 
Відкрилися дискусійні клуби. В Таврій
ському палаці перед учасниками зустрі
чі виступили визначні радянські вчені.
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місто резолюції під час безприкладної 
900-денної блокади, вклонились послан
ці молоді планети. Вони поклали квіти 
до підніжжя монумента матері-Батьків- 
щини на Пєскарьоаському меморіально
му кладовищі.

Готовий до зустрічі гостей Таврій
ський палац, під склепінням якого на 
раз. звучали промови Ілліча. Просторі 
коли і вітальні палацу, розташованого 
недалеко від Смольного, неначе помо- 
лодішали сьогодні.

Колонада палацу увінчані п’ятьма ор. 
денськими стрічками — свідченням 
п’яти нагород Батьківщини Ленінському 
комсомолові за ратні і трудові подвиги, 
які юність Радянської країни навіки впи
сала з книгу півстолітньої історії пер
шої держави, яка стала на шлях будів
ництва соціалізму і комунізму...

10 година. Звуки фанфар сповіщають 
про початок зустрічі. Стих нз мить зал, 
і знову вибухнув шквалом оплесків — 
це молодь вітає президію зустрічі —■ 
ветеранів ленінської революційної гвар
дії, визначних державних і громадських 
діячіз країни, представників найбіль
ших молодіжних організацій світу.

Стоячи зустрічає зал наймолодших 
ленінградців. Піонери у червонозоряних 
будьонівських шоломах дарують гостям 
червоні гвоздики.

Всесвітню зустріч молоді, присвячену 
50-річчю Великої Жовтневої соціалістич
ної резолюції, відкриває голова Коміте
ту молодіжних організацій СРСР В. Г. 
Яровий. Він повідомляє про те, що учас
никам зустрічі прислали привітання то
вариші Л. І. Брежнєв. /А. В. Підгорний, 
О. М. Косигін. Текст привітання зачитує 
член ЦК КПРС, член Президії Верхов
ної Ради СРСР, перший секретар Ленін
градського обкому КПРС В. С. Толстікоз.

Слова керівників партії, Радянської 
держави і. .уряду, які прислали добрі на
путні поради молоді світу, глибоко схви
лювали зал. Під його склепінням довго 
не стихає овація.

Молоді властиве прагнення до подви
гу. Живим уособленням її пориау до 
героїчних звершень на благо людства 
постаз перед учасниками зустрічі кос- 
монавт-1 Юрій Гагарін.

— Коли я вперше подивився з ілю
мінатора космічного корабля на нашу 
планету, мене захопила краса квітучої 
землі. Таке саме почуття охоплює мене 
зараз, коли я дивлюсь у цей зал, де зі
бралася сьогодні молодь землі, її надія, 
ЇЇ майбутнє, — каже людина, яка пер
шою побувала в космосі.

Традиційне російське «добро пожа
ловать!» проголосив з трибуни голова 
виконкому Г знінградської міської ра
ди О. О. Сизоз.

— Я радий, — каже він, — що ви, доро. 
гі друзі, зже переконалися в тому, що 
ленінградці скріпили вашу зустріч 
рим дружнім потиском рук.

Глибока заінтересованість у долі
ру звучить у кожному виступі. З приві
таннями до учасників зустрічі звертаю
ться президент Всесвітньої федерації 
демократичної молоді Родольфо Мекі- 
ні, президент Міжнародного союзу сту
дентів Збінек Вокроугліцький, перший 
секретар Ленінградського обкому 
ВЛКСМ Р. Ніколаєв.

З доповіддю «Радянська молодь у бо
ротьбі за соціалізм і комунізм» висту
пає перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов. Вітаючи від імені комсомольців 
і всієї радянської молоді посланців 
юності землі, які зібрались на міжна
родну зустріч, присвячену 50-річчю 
Жовтня, він зауважує, що досвід першої 
в світі соціалістичної революції, досвід 
наших оатьків став для молоді найдоро- 
гоціннішим капіталом у боротьбі за ут
вердження комуністичних ідеалів.

Як утверджуються ці ідеали, гозорить 
доповідач, ви, дорогі друзі, могли бачи
ти під час поїздки по нашій країні. Ми 
хотіли, щоб ви на власні очі побачили 
досягнення Жовтня в усіх наших рес
публіках і вже потім, відчувши саму ат
мосферу соціалістичних перетворень, 
зібрались в цьому священному для нас 
місці, звідки починалась Жовтнева ре
волюція. Під час цієї поїздки ви ще раз 
могли переконатися, що все життя 
дянського народу, нашої молоді зв’яза
но з ідеями революції, з ім’ям Воло
димира Ілліча Леніна. Цей зв’язок особ
ливо яскраво видно тут у Ленінграді — 
колисці трьох російських революцій.

Півстоліття минуло з того часу, як на
ша Батьківщина стала на соціалістичний 
шлях Суспільного розвитку. Вперше в 
історії людства соціалізм приступне до 
розв’язання корінних соціальних проб
лем, і серед них 8 ряду найперших бу
ли проблеми молодого покоління. Сьо- 
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годні половина населення нашої краї
ни — молодь. Понад 40 процентів усіх 
зайнятих у народному господарстві — 
молоді люди до ЗО років. У Радянсько
му Союзі встановлено найнижчий, справ
ді «молодіжний» віковий виборчий 
ценз —- 18 років. В результаті останніх 
виборів близько 400 тисяч молодих лю
дей стали депутатами Рад.

С. П. Павлов підкреслив, що Ленін і 
партія вперше в історії глибоко і все
бічно розробили питання про місце і 
значення молодіжних організацій у бо
ротьбі за комунізм. Об’єднавши в пе
ріод свого створення 22 тисячі членів, 
комсомол нині перетворився в масову 
організацію радянської молоді, в рядах 
якої понад 23 мільйони юнаків і дівчат.

На конкретних прикладах доповідач 
показує, що радянська молодь і комсо
мол проявили себе відданими, переко
наними борцями за ідеали комунізму.

Єдність!

ви небачених раніше відносин між наро
дами. Партія і комсомол виховують мо
лодь усіх національностей в дусі радян
ського патріотизму і соціалістичного ін
тернаціоналізму, з дусі міжнародної со
лідарності трудящих. Плоди цього вихо
вання ви бачили перед зустріччю в Ле
нінграді, побувавши в союзних респуб
ліках нашої країни. Ви бачили, що бать
ківщина Жовтня подавала і подає наро
дам країн, які борються, найширшу під
тримку, в їх розпорядженні багатий дос
від побудови соціалізму в СРСР. З дру
гого боку, інтернаціональна солідар
ність робітничого класу і трудящих усьо
го світу з батьківщиною Жовтня були 
важливою-передумовою великих пере
мог, досягнутих радянським народом у 
боях і праці. Ми добре пам ятаємо, як 
у перші роки Радянської влади солдати 
з армії інтервентів відмовлялися воюва
ти проти своїх братів по класу. Ми па
м’ятаємо бойовий лозунг міжнародно
го пролетаріату: «Руки геть від Радян
ської Росії». Ми висловлюємо палку по
дяку трудящим, прогресивному юнац
тву всіх країн, братнім спілкам молоді 
за почуття інтернаціональної солідарнос
ті, за ту підтримку, яку вони подавали і 
подають першій країні перемігшого со
ціалізму.

Без гучних фраз і крикливих лозунгів 
радянська молодь виконує свій інтер
національний обов’язок, подаючи допо
могу ровесникам у країнах Азії, Афри
ки, Латинської Америки. Посланці ра
дянської молоді працюють у десятках 
молодих незалежних держав, самовідда
но працюють на будовах Асуана і Бхілаї, 
у школах та інститутах Індії, Камбоджі, 
Малі. Молоді радянські лікарі провели 
масозу вакцинацію серед біженців з

Це було а роки громадянської війни 
під час перших п’ятирічок, в тяжку го
дину випробувань у Великій Вітчизня
ній війні і в післявоєнний період. Іноді 
нас питають, каже С. П. Павлов, якими 
перевагами відрізняється комсомол від 
решти мо;юді. Перевага завжди була 
одна — як на фронті, так і а праці — 
бути поруч з комуністами, бути з рядах 
перших.. Більш як 90 мільйонів юнаків 
і дівчат пройшли в комсомолі досвід 
боротьби за інтереси суспільства.

Доповідач розповідає про те, як гар
тувався характер радянської молоді. її 
участь в будівництві нових міст, заводів, 
шкіл почалась буквально в перші роки 
Радянської влади. Це була дуже ха
рактерна риса нового суспільства. Не за 
довгим карбованцем потяглась молодь. 
Почуття обов’язку, почуття відповідаль
ності, почуття господаря країни — ось 
що керувало і керує 
700 тисяч патріотів на 
путівками комсомолу 
землі, брали участь в 
них електростанцій, в 
і Антарктиди.

Проте на Заході, каже С. П. Пазлоз, 
псують ще чимало паперу всілякими ви
гадками з приводу радянської молоді. 
Коньком буржуазних пропагандистів є 
нині твердження про те, що нинішня мо
лодь у Радянському Союзі — це вже 
нібито «не та» молодь, вона, мовляв, пі
де іншим шляхом. Хай ніколи і ні у кого 
не виникає ілюзій з приводу того, з ким 
і куди іде радянська молодь. Ми може
мо з цілковитою переконаністю сказати 
сьогодні, що саме той факт, що наша 
партія і народ створили всі умови для 
всебічного і гармонійного розвитку 
молоді, саме цей факт обумовлює її ціл
ком усвідомлену і тому глибоку, непохит
ну відданість ідеям Жовтня, ідеям ко
мунізму, ідеям пролетарського інтерна
ціоналізму.

В ці дні одночасно з нашою міжна
родною зустріччю в Ленінграді відбува
тиметься третій Всесоюзний зліт учас
ників походів по маршрутах революцій
ної, бойової і трудової слави батьків. 
Сюди на свій щорічний зліт зібрались 
посланці багатьох мільйонів юнаків і 
дівчат, які присвятили свій вільний час 
вивченню героїчного минулого своєї 
Батьківщини, зустрічам з ветеранами ре
волюції і війни. Поговоріть з ними, до
рогі друзі, і ви ще краще зрозумієте, 
з ким і куди іде радянська молодь.

Нинішнє покоління нашої молоді є 
спадкоємцем незліченних духовних ба
гатств людства, тих культурних цінностей, 
що їх створило вже нове, соціалістичне 
суспільство. Наш народ ніколи не від
городжував себе китайською стіною ні 
від минулого, ні від культурного 
сучасних народів. Оволодіти цією 
щиною — першорядне завдання 
дих громадян Країни Рад.

Жовтнева революція знищила,
С. П. Павлов, усі соціальні та інші пе
решкоди для утвердження особи в сус
пільстві, так само як і принизливу за
лежність молодої людини від рівня до
ходів її батьків, від приналежності до 
того чи іншого стану, від віросповідання, 
національного і расового походження. 
Молода людина вже з дитинства зустрі
чається в нашій країні з наполегливим 
закликом суспільства: ти потрібен. Це і 
є реальна основа для впевненості люди
ни в своєму завтрашньому дні, з здій
сненності своїх надій. Саме звідси йде 
соціальний оптимізм радянської молоді, 
переконаність у своїй суспільній значу
щості, віра в майбутнє. І сьогодні рево
люційна переконаність залишається од
нією з основних рис характеру молодої 
радянської людини.

Жовтнева революція, каже далі допо. 
відач, розірвала кайдани соціального і 
національного гніту, заклала міцні оснО-

Анголи. Архітектори і будівельники спо
руджують сьогодні на березі ріки Кон
го дитячий піонерський табір.

Ми пишаємося тим, що більш як у 80 
країнах світу пліч-о-пліч з нами борють
ся за справедливу перебудову суспіль
ства братні об’єднання молоді, і в їх 
числі могутні загони молодих комуніс
тів соціалістичних країн, Франції, Італії, 
Чілі, Аргентіни, Індії, прогресивна і де
мократична молодь усіх країн та конти
нентів. Стомільйонна армія молодих де
мократів. згуртована під прапорами 
ВФДМ, МСС, могутній рух молодих бор
ців за мир проти фашизму і реакції є 
важливими факторами світового громад
ського життя, важливою силою світово
го революційного прогресу.

В наші дні, каже С. П. Павлов, проб
ним каменем громадянської чесності і 
елементарної порядності кожної моло
дої людини є її ставлення до брудної 
війни США проти В’єтнаму, до міжна
родного руху солідарності з героїчним 
в’єтнамським народом. 23 мільйони чле
нів Ленінського комсомолу, вся радян
ська молодь повністю і беззастережно 
з в’єтнамськими брагами. Одним з ін
струментів нашої практичної солідар
ності з ними є фонд допомоги В’єтнамо
ві, створений радянською молоддю. Ми 
і далі будемо зміцнювати міжнародну 
єдність юних — гарантію успішного роз
витку демократичного руху молоді, 
зростання його авторитету. Ми цілком 
підтримуємо молодь арабських країн, 
які зазнали імперіалістичної агресії Ізра
їлю. Могутні маніфестації радянського 
юнацтва на підтримку арабських країн 
прокотились по всій нашій країні.

Людиноненависницьким злочинам 
замірам імперіалізму ми повинні проти
ставити нашу бойову солідарність єдності 
та спільні дії, і тут, у місті Жовтня, у місті 
Леніна, ми кажемо вам, дорогі ровес
ники, брати і друзі, яких би поглядів і 
переконань ви не додержувались: ра
дянська молодь і далі віддаватиме свої 
сили на боротьбу з імперіалізмом, очо
люваним США, колоніалізмом, неоколо
ніалізмом, реакцією, фашизмом, реван
шизмом і мілітаризмом.

Наприкінці своєї доповіді С. П. Паз^ 
лов говорить:

— Нашу історичну перемогу — пере
могу соціалізму в СРСР, так само як і 
здійснення великої мети будівництва ко
мунізму, весь радянський народ вва
жає виконанням свого інтернаціонально
го обов язку. І ми пишаємось тим, що 
у нашої країни є надійні друзі на’ всіх 
континентах, в усіх країнах. Яскравим 
підтвердженням цього є наша зустріч.

Доповідач закінчив свій виступ сло
вами «Хай живе єдність і згуртованість 
рядів демократичної молоді всіх країн 
світу’» В залі Таврійського палацу різни
ми мовами прогриміло:

Мир!
Дружба!

Юність планети рівняється сьогодні на 
Жовтень. Це відчули ленінградці, які 
гостинно відкрили обійми міста для по
сланців молоді світу. Цим почуттям бу
ли пройняті і численні привітання, з яки
ми виступили в Таврійському палаці 
представники молодіжних організацій 
різних країн.

Світовий революційний рух під впли
вом ідей Жовтня вже здобув величезні 
перемоги і тепер продовжує наступ на 
цитадель імперіалізму. Так почав своє 
привітання ровесникам секретар ЦК 
Спілки трудящої молоді В'єтнаму Нгуєн 
Тієн Фонг. Під залпи священної війни за 

- ----- ..... в’єтиам-
молодь 

молоддю 
dvb _____ , готуються
до°ювілею Жовтневої революції. Адже 
революційний Жовтень справив глибо
кий вплив на в’єтнамську резолюцію, на 
багато поколінь нашої молоді.

Уважно вивчають вплив Жозтня на 
долю прогресу молоді французи, пові
домив генеральний секретар Комуніс
тичного руху молоді франції Франсуа 
Ільсом. Представники різних політичних 
течій і релігійних вірувань об єднуються 
з ці дні для святкування Жовтневого 
ювілею.

Для нас, молодих африканців, Жов
тень — це не тільки скарбниця досвіду 
світового революційного руху, сказав у 
своєму привітанні генеральний секретар 
організації «Молодь африканської демо
кратичної резолюції і вінеї» Траоре Ід- 
рісса. Для нас Жовтень — це дуже кон
кретна річ. Це — радянські лікарі, вчи
телі, інженери, геологи, які вчать нас, 
безкорисливо допомагають нам будува
ти нову Африку.

Сьогодні в Таврійському палаці зву
чать гнівні промови, які викривають аме
риканську агресію у В'єтнамі. Брудна 
війна у В'єтнамі, розв’язана імперіаліс
тами США, говорить молодь, — це вій
на проти всіх миролюбних країн. Спро
би задушити національно-визвольний 
рух — це виклик усім волелюбним на
родам. Цією думкою були пройняті ві
тальні виступи делегатів НДР, Монголії, 
Чілі, Угорщини, Чехосповаччини та ін
ших країн.

На вечірньому пленарному засіданні 
першого дня зустрічі перед молоддю 
виступив з доповіддю «Економічне бу
дівництво соціалізму і комунізму в 
СРСР» заступник голови Держплану 
СРСР А. В. Бачурін.

26 липня форум юних вийшов далеко 
за стіни Таврійського палацу. Молодь

ЛЕНІНГРАД, 26 липня. (ТАРС). Другий 
день місто Леніна живе головними тур
ботами юності планети. Посланці 118 
країн, які з їхалися сюди на міжнарод
ну зустріч молоді, присвячену 50-річчю 
Радянської держави, зробили Ленінград 
справжньою столицею юного покоління.

Різноманітна програма міжнародної 
зустрічі.Ji складено з врахуванням по
бажань її учасників, які прагнуть якнай
ширше і якнайглибше ознайомитися з 
проблемами революційного молодіжно
го Руху, на власні очі побачити ті зели- 
Кі зм.ни в житті суспільства, які при
ніс Жовтень.

1 кожний В цьому своєрідному універ- ' 
ситеп вибирає собі «факультет» до ду
ше Сьогодні відкривається кілька таких 
«факультетів». Темами дискусії є проб
леми освіти в СРСР, роль молоді з 
громадському житті країни, формуван
ня духовного обличчя МОлАдТї людини 
при соціалізмі, інтернаціональний обо- 
а язок молоді.

Враиці у Таврійському палаці висту- 
««»Аемік Є. М. Жукоа. Тема його 

доповіді: ..Радянська держава і пробле
миборотьби за мир. національне аиз- 
волання 1 соціальний прогрес»

Перед виступом академіка учасники 
ХацГ'с? ПрОПОЗИ4^ радянської де
легації, сердечно поздоровили 
кубинських колег з їх сзятом _ 
національного повстання. Днем

н. КУПР1И, 
н жєлєзнов, 

спец. кор. Т А PC.
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Листопад 1959 року. Одна за одною підходять до берегів 
дніпрових потужні машини, і в тисячах сердець молодих, 
що приїхали на комсомольську будову, горить надів: «Ти 
будеш, Дніпре, служити людям! Сила вод твоїх могутніх 
запалахкотить елеитросяйвом!» і стала казка дійсністю. 
Розум і руки людські зупинили ріку, примусили її працювати 
па комунізм.

ПРИГАДУЮ 1954 рік. Тоді біля 
“ одного з будинків зібралися 
ті, хто першими приїхав па будів
ництво Кременчуцької гідроелек
тростанції. Спорудили ми кілька 
лавок і під відкритим небом роз
почали перші, організаційні ком
сомольські збори.

Ватажка хотілося обрати прин
ципового, чуйного. Зупинились 
на кандидатурі Якова Москален
ка. Хлопець багато зробив для 
згуртування і виховання молоді.,.

Багато часу спливло відтоді. Бу
дівельники давно роз’їхались на 
інші об'єкти. Замість них прибу
ли енергетики. Але вогник, який 
був тут запалений тринадцять 
років тому, не погас і нині.

За шість місяців ювілейного ро
ку нз станції вироблено понад зав
дання ЗО мільйонів кіловат-годин 
електроенергії. А лише однієї кі
ловат-години достатньо для того,

щоб очистити 400 кілограмі» зер
на, надоїти 200 кілограмів молока.

Електроенергія стала дешев
шою. Тільки за півроку її собі
вартість знижена на 4,95 процента,

В цьому є заслуга і раціоналіза
торів. Хочеться назвати ім’я ла
боранта Вікторії Леконцової. Во
на змінила схему подачі фосфа
ті' для обробки котельної води.

Тепер щороку економитиметься 
1,7 тони мазуту І 360 кілограмів 
трпнатрій фосфату.

Недавно відзначився й інженер 
Леонід Лебедев. Він удосконалив 
схему настройки сері’єсного реле 
постійного струму іонного збуд
ження в турбінному залі. Це ново
введення дає змогу заощаджува
ти 4800 кіловат-годин електроенер
гії щороку.

Зараз Кременчуцька ГЕС —

ДЕНЬ
СЬОГОДНІШНІЙ.,.
підприємство комуністичної пра
ці, одне з кращих в республіці.

ІІа станцію приходить молоде 
поповнення, випускники середні« 
шкіл. Це ті, що в дні будівництва 
ГЕС ходили в дитячі садки. А те
пер і вони засвічують свої елек* 
трозорі. Я бачив, з якою гордіс
тю йдуть у цехи електромонтери 
Олександр Куропаткіп, Юрій Ча- 
рута, телефоністка Люда Морякі- 
на та їх ровесники. Здається, що 
комсомольці поспішають не на 
підприємство, а на щойно освоє
ну планету.

І. ФІЛІПЕНКО, 
секретар парторганізації 
Кременчуцької ГЕС.
м. Крсмгес.

ВНЕСОК РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ
В десятки країн світу ек

спортуються гідронасоси Кі
ровоградського агрегатного 
заводу. І в тому, що вони 
надійні — велика заслуга 
раціоналізаторів І винахід
ників підприємства. 50 ново
введень впроваджено у ви
робництво за перше півріч- 

8 чя, Конструкторське удос-

коналення насосів «МШ-32», 
що його запропонували ра
ціоналізатори, дало підпри
ємству понад вісім тисяч 
карбованців економії. Слю
сар Василь Захаров, на
приклад, впровадив новий 
спосіб обробки поверхні гід
ронасосу, що дає заводу по
над 1600 карбованців річної 
економії.

«ТИ Б ЗМОГЛА, ЯК ЗОЯ?..»

Ще вчора вода ходила до правління 
колгоспу, вимагала:

—> Коли ж механізуєте ферми? Щоб 
як у зяам’янців..,

А сьогодні завітала до райкому, на
рядна і схвильована. Про що вона роз
каже секретареві?

Михайло Красковський якусь мить ди
виться яа Зою Величко. Скільки дівчат 
тут, в його кабінеті, одержали нові ком
сомольські квитки? Тисяча? І кожній 
треба сказати щось вагоме, щоб запа
м’яталось надовго. Можливо, на все 
життя. Я слухаю запитання, відповіді,

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ квиток 
1967 РОКУ

Виходять 
з райкому 
дівчата...
Про трудові дарунки ювілейному Жовт
ню, про комсомольські справи, про на
вчання, пісню. 1 Зоя жвавішає: розпо
відає про своїх подруг — доярок з кол
госпу імені Ульянова, про те, що вона у 
хороводі сільському співачка, що вчи
ться в Київському сільськогосподарсько* 

♦му технікумі заочно...
А потім:
— Ти б змогла, як Зоя Космодем’ян- 

ська?
Секретар райкому не чекзе красивих 

слів від дівчини, бо знає, що вона від
повість, як тисячі, як мільйони тих, хто 
одержує нові червонясті книжечки з до
рогим силуетом. І Зоя Величко мовила 

яквагомі, як золоті злитки, спокійні, 
паша міць, слова?

— Якщо буде треба, я зможу.

ВАСИЛЕВІ КАШТАНИ
Л’.ніотяїь каштани в Добровелнчківцї.. 

деревця 6 ЛЯ “080г0 кін<>тсатРУ. Ще Два

-- Це Васпяев! каштани, — каже до 
мчіе Михайло Красковський. —• Хоро
ший хлопець. А був же такий...

Розповідає Данута ФРОСИНЯК
В селі тихо і майже безлюдно. А 

за селом, де мліють під сонячною 
повінню валки хлібів, вирує напру
жене життя. Гудуть комбайни, ав
томашини.

Завідуючий током Яків Власовнч 
Яковенко на хвилину відривається 
від паперів:

— Добре працюють водії, Олек
сандр Балазюк і Петро Омельчец- 
ко по сім рейсів замість п’яти роб
лять на приймальний пункт. Це не
легко, особливо Омельченку. Петро
ві Львовичу, адже йому вже під 
шістдесят.

— А молодь як?
— Молоді водії переважно до

ставляють зерно від комбайнів на 
тік. Це — Дмитро Миколаенко, 
Микола Красовський та інші. Теж 
добре працюють.

— А ще й просвіщають нас мо
лоді, — додає літній колгоспник.

— Вірно каже. Ось і вчора заві
дуюча клубом Данута Фросиняк 
про міжнародне становище нам 
розповідала, — підвів погляд загар 
Роман Михайлович Кислий. — Те
зи ЦК партії про 50-річчя Жовтня 
роз’яснювала.

Знайомимося з планом роботи 
агітпункту на току. У цьому пла
ні, затвердженому партійною орга
нізацією колгоспу, поряд з Ім’ям 
старого комуніста Максима Григо
ровича Зотова стоїть і ім’я моло
дого пропагандиста, колгоспного 
електрика, члена комсомольського 
комітету Віталія Тариавського.

Молоді пропагандисти, як І їх 
старші колеги, у напружений час 
жнив не обмежуються лише роз’яс
ненням останніх новин чи випуском 
полівок. При потребі вони діля
ться з механізаторами і набутими 
знаниями, допомагають усунути 
недоліки.

...Одного дня Микола Мороз, 
прихопивши свіжу «Правду» та ін
форматор про хід змагання комбай
нерів, подався до косарів. Як і хо
тів, встиг на перезміну. Побесіду
вали про міжнародне становище, 
про справи артільні. Семен Бов- 
шкк почав оглядати свій «СК-3». 
Виявилося, що лопнула крильчат
ка. Поки комбайнер оглядав інші 
вузли, Мороз з’їздив у Рівияпське 
відділення «Сільгосптехніки», зо
но ж поряд. Там лопатей криль
чатки не виявилося. Довелось по
датися в район — у НовоУкраїи- 
ку. За кілька годин Семен Бовшик 
знову жнивував.

...В селі тихо і майже безлюдно. 
А за селом —> жнива. Там, поряд з 
механізаторами, і творці доброго 
настрою — пропагандисти й агіта
тори.

в. цвях,
спецкор «Молодого комунара®.

Колгосп імені Чапаєва 
Новоукраїнського району.

-------- чІ Михайло повідав мені історію про 
Василя Журбу, зовсім молодого хлопця, 
який мало не збочив на криву стежку. 
Вчився вій тоді в середній школі. Що 
не день — обов’язково щось накоїть: то 
бійку з хлопцями зчшшть, то з учителя
ми посвариться... Довідались про це і в 
райкомі. А невдовзі почався обмін ком
сомольських документів. Прийшов до 
райком}' Журба.’Зустрівся в коридорі з 
Красковським, а той до иього:

— В комсомолі хочеш залишитися... 
А щось зробив корисного в своєму жит
ті?

— Я ж іще школяр...
—- Ось що, Василю. Завтра прийдеш 

до мене. А сьогодні просто подумай над 
своїм життям.

Наступного дня Журба не прийшов. 
Після уроків однокласники бачили його 
з лопатою, з відром і двома каштанами. 
Він ніс їх до кінотеатру, щоб зберегли 
деревця пам’ять про нього, Василя Жур
бу. Бо той, хто посадив і вирос.тпв на 
землі хоч одне деревце, не марно про
жив життя.

І тільки третього дня з’явився Ва
силько в райком?

— Пробачте... Вчора я не міс нічого 
хорошого сказати про себе.

ВІД ЗОРІ Й ДО ЗОРІ
Забідкався завідуючий Добровелнч- 

ківською чайною:
— Як же цех кондитерський відремон

тувати? Маляри потрібні, а вони жни
варям допомагають.

А в цеху кондитерами — самі дівчата, 
Почули вони те, та до завідуючого:

_  Такої пори і ми малярами станемо.
— Не вірите? — це секретар комсо

мольської організації Валя Давиден
ко. —- Забезпечте тільки матеріалами.

І закипіла у дівчат робота. Не відста
вали одна від одної Марія Джулінська, 
Женя Удальцова, Валя Давиденко... 
Допізна трудились комсомолки у конди
терському цеху. А ввечері, вже коли 
розходились по домівках, Валя гукнула: 

т— Не забудьте назавтра комсомоль
ські значки начистити. Щоб блищали, як 
тоді, коли в райком за новими квитками 
йшли.

...З райкому й сьогодні виходять юна
ки і юнкн з новими комсомольськими 
квитками.

• Шлях п'ятдесятирічний

Молодим—* 
про 
Тези

Прийшов якраз вчасно: 
хлопці були всі разом 
перед тим, як вирушити 
на загінку до комбайнів. 
Поки прикріпив свіжий 
«бойовий листок», біля 
стенду зібрався чималий 
гурт механізаторів. Сміх, 
жарти. Аякже: перед у 
змаганні, як і завжди, 
ведуть комсомольці. Так 
і написано: «Правління і 
партійна організація кол
госпу поздоровляють 
комбайнерів — комсо
мольців Павла Маковая 
та Анатолія Шелуденка, 
які при нормі 14 гекта
рів обмолотили за день 
18 гектарів хлібів».

— Знай наших! — гу
кає хтось з хлопців.

Та ось комсорг запро
шує всіх присутніх у 
бригадний садок послу
хати бесіду про Тези 
ЦК КПРС «50 років Ве
ликої Жовтневої соціа
лістичної революції». Те
ма сьогоднішньої бесі
ди: «Комсомол — на
дійний помічник партії у 
боротьбі за побудову 
комунізму в нашій краї
ні». Агітатор наводить 
ціказі факти про звитяж
ну працю молоді на 
ударних будовах країни, 
з сільському господар
стві. А далі переходить 
до завдань своєї артілі: 
по-ударному завершити 
збирання врожаю, орга
нізовано розпочати за
готівлю кормів. І знову 
ж називає імена кращих 
комсомольців — тракто
риста Бориса Коробки, 
комбайнера Миколи Ху- 
дояра. Коли б усі так 
працювали, як еони, ви-

являли стільки ініціативи, 
то на рахунку комсо
мольської організації бу
ло б ще більше хороших 
справ.

Це добре, що федо- 
ровські комсомольці 
славляться своєю пра
цьовитістю. Можна пи
шатися і тим, що артіль
на футбольна команда 
одна з найсильніших а 
районі. Та не чути чо
мусь молодіжних пісень 
у клубі. Невже серед 
колгоспної молоді мало 
талановитих співаків, тан
цюристів? Організувати? 
А як? Спалахує відверта, 
гаряча розмова. Закін
чилася бесіда. Збуджені, 
розходяться хлопці до 
агрегатів. А колгоспно
му комсоргові Івану Та-
рану стелиться нова 
стежка: у першу брига
ду, до тваринників...

М. ПИРОЖЕНКО, 
Колгосп імені Бо- 
женка, Кірово
градського району.

ЗЕМНІ ЗОРІ КРЕМГЕСА

М. ЧЕРВИШ,
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара ».

Добровеличківський район,

Лише п'яти років пройшло з дня пуску Кременчуцької ГЕС, А пройдіть ївраз вулицями 
юного міста не Дніпрі. З своїй веленій красі воно тане ж чудове, як І люди, що живуть 
у ньому. Моя ЦІ ТОПОЛІ, ЩО виструнчились не центральній ПЛОЩІ імені Леніне, МОЛОДІ 
«рвмгесівці тягнуться у височінь — до сонця, до нових трудових злотіе у ювілейному році- 
Юнакам І тоннам ще треба багато вчитись, будувати, дарувати людям земні зорі.

Фото Г. ЧОБІТКА.
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ЮВІЛЯРИ

ОРДЕНИ
о ЗАВТРА В КІРОВОГРАДІ — МОТОЦИКЛЕТНИЙ КРОС 

ФІНАЛУ IV СПАРТАКІАДИ НАРОДІВ СРСР.
0 ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» — НАЙМОЛОДШІЙ 

ПЕРЕМОЖНИЦІ МОТОКРОСУ.

КРИШТАЛЕВА ВАЗА
ЧЕКАЄ
НА ВОЛОДАРКУ

У орденів, ЯК І Б 
людей, теж бувають 
ювілеї. 29 липня — 
день народження 
трьох бойових наго
род — ордена Суво
рова, ордена Кутузо
ва і ордена Олек
сандра Невського. їм 
по чверті 
грізному 
Президія
Ради СРСР установила 
їх для нагородження 
командного складу 
Червоної Армії.

Серед нагородже
них орденами офіцер
ської слави є й наші 
земляки. Редакція га
зети «Молодий кому
нар» поздоровляє вої- 
нів-ветеранів, які удос
тоєні цих високих уря
дових нагород.

Мотоциклетний спорт — спорг СМІЛИ
ВИХ. В нього входять багато видів зма
гань. Ллє найпоширеніший — крос.

Користується він популярністю і в дів
чат. У фінальних змаганнях IV Спарта
кіади народів СРСР, які 29—30 липня 
проходитимуть иа околиці Кіровограда 
в Завадівці, візьме участь сорок спорт
сменок. Склад учасниць змагань цього 
разу «молодший», ніж будь-коли.

«МОЛОДИИ КОМУНАР» — наймо
лодшій переможниці мотокросу IV

о

ЗНОВУ Завадівка стане місцем 
поєдинків мотогонщиків. Зав

тра на трасу вийдуть спортсмени 
союзних республік, Москви і Ле
нінграда. Вони візьмуть участь у 
фіналі мотоциклетного кросу IV 
Спартакіади народів СРСР.

Спортивну честь України захи
щатиме збірна команда республі
ки, в складі якої тринадцять мо
тоциклістів. Команда має добрі 
спортивні традиції. Вона не раз 
виходила переможцем на всесо
юзних змаганнях. В боротьбу 
вступлять учасники чемпіонату сві
ту кияни В. Погребняк і Л. Шинка
ренко. Кіровоградці побачать на 
трасі своїх земляків Л. Чорного, 
Л. Настоящу, В. Купрієнка, В. Су- 
шина. їх майстерність вже відома 
кіровоградцям.

Є всі підстави сподіватися, що 
збірна команда республіки ввійде 
в число сильніших. Найвірогідні- 
шими конкурентами ми вважаємо 
команди Москви, Латвії і РРФСР. 
Фактично ці команди вирішать

ЗДРАСТУЙ 
ЗАВЛДІВКО!

долю 1—4 місць, хоч, зрозуміло, 
можна чекати і несподіванок. Інші 
республіки теж виставили сильні 
команди. Особливо це стосується 
Грузії.

Новим у змаганнях є те, що 
юнаки розігрують свій приз і ко
мандну першість. Вони можуть 
принести збірним командам ба
жані очки.

Українським мотогонщикам за- 
вадівська траса добре відома. На 
ній ми провели попередні трену
вальні заїзди. Так що залишаєть
ся лише розраховувати на успіх.

в. РОМОВ, 
старший тренер збірної коман
ди У РСР.

I-

ПЕРЕХІД 1J
ЧЕРЕЗ АЛЬПИ

в іншому місці і

півтора
Котрікадзе. 

для кіровоградців 
начальник і старший

намо“ „Зі < L

... Дорогу, яка пролягла в ущелинах, блокували 
фашисти. Добре укріплена, вона нагадувала паст
ку. Полк, яким я командував, підійшов на вихідні 
позиції і чекав команди. Брати штурмом доро
гу — значило кинути на вірну смерть бійців, а 
тому я вирішив перейти гори 
вдарити по ворогові з тилу.

Десь тут, у Трансільванських Альпах, 
Сторіччя тому йшли суворовські чудо-богатирі...

Гори стрімкі, високі. Довелося залишити обоз, 
а сорокап’ятки тягнути на руках. Попереду пішли 
розвідники під командуванням лейтенанта Меш
кова. Вони знищували ворожі заслони, вибираючи 
шлях. Фашисти, яких розвідники захопили в по
лон, були так перелякані появою в цих місцях ра
дянських воїнів, що довго не могли прийти до 
пам’яті.

Особливо неприступною була висота 2400, а 
потім трикілометрове болото. Подолали й цю 
перешкоду. Здавалося, мета вже близько, як рап
том заговорив фашистський кулемет. Прицільний 
вогонь був небезпечний. Не встиг я наказати по
давити ворога, як ординарець Ваня Бурдилов 
пробрався на сусідню висотку і знищив кулемет
ну обслугу.

Вийшли ми в тил ворога і в умовлений час вда
рили по фашистах. З фронту пішла у наступ наша 
дивізія разом з кавалерійською групою генерала 
Плієва...

Незабаром наші війська входили у ще одне 
угорське місто.

В. ШЕВЧЕНКО, 
колишній командир 458 стрілецького 
полку, кавалер ордена Суворова III 
ступеня.

м. Кіровоград.

Спартакіади народів СРСР. м. Кірово
град. 29—30 липня 1967 р.» — кришта
лева ваза з таким написом буде вручена 
наймолодшій з переможниць фіналу.

Хто ж стане володарем, кришталевої 
вази? Наш кореспондент попросив го
ловного суддю змагань М. Кедрова 
(Москва) заочно познайомити читачів з 
можливими претендентками на приз.

— Претенденток багато, — відповів 
він, — бо цього разу окрасою Завадівки 
буде в основному молодь, майстерність 
якої відома. Серед "учасниць мотокросу 
чемпіонки Радянського Союзу Рута Осе 
(Латвія), Валентина Долга (Україна), 
Галина Сандлер (Ленінград), ряд ін
ших — менш іменитих, але не менш зав
зятих — кросменок.

29 липня жінки стартують першими. 
Вони будуть змагатися в трьох заїздах 
на машинах класу 175 кубічних санти
метрів. Результат зараховуватиметься по 
двох кращих заїздах.

Нагородами буде відзначено шість 
призерок. Наймолодша з них одержить 
і приз Вашої газети. Хто буде його во
лодаркою — покажуть змагання.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 28 липня. Перша про. 
грама, 11.00 — Телефільм «Зоря 
раьішня, зоря вечірня». Художній 
фільм «Молода гвардія». Перша 
серія. (Кіровоград), 15.50 —
М, Тардов, «Альошка-богунець», 
Спектакль дитячого телевізійного 
театру. (Дніпропетровськ). 17,10 — 
Рішення XXIII з'їзду КПРС о дії, 
Економісти за «круглим столом». 
(К). 17.40 — Телеаісті. (К). 18.00 
— Естафето новин. (М). 19.00 — 
Урочисте відкриття Спартакіади 
народів СРСР. (М). 22.30 — Те
лереклама, (Кіровоград), 22.35 —

Художній фільм «Молода гвардія», 
Перша серія, (Кіровоград),

Друга програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). 11.15 — «Музичний ка
лейдоскоп». Фільм-концерт. (М). 
12.00 — Телеагентство «Піонері»», 
(Куйбишев), 19.00 — Спектакль. 
(Дніпропетровськ), 23.00 — До
50-річчя Великого Жовтня. Про
грама українського телебачення, 
присвячена дню Хмельниччини. (К),

СУБОТА, 29 липня. Перша про
грама, 11.00 — Телефільм «Армії 
труда присвячується». (Кірово
град). 11,30 — Художній фільм 
«Молода гвардія». Друга серія, 
(Кіровоград). 16.00 — Для дітей. 
«Дружба». Концерт переможців 
Всесоюзного фестивалю мистецтв, 
(К), 17.00 — Першість СРСР з фут
боле: ЦСКА — «Динамо» (Київ), 
В перерві — телевізійні вісті, 
(К). 18.45 — «Світ сьогодні». (М), 
19.15 — «Рідне місто моє», (К). 
20.05 — Рішення XXIII з'їзду КПРС 
в життя. «Творці добрих машин», 
(Кіровоград). 20.20 — Телефільми 
□Сталеві сліди», «Матері й сини»,

Художній фільм «Молода гвардія». 
Друга серія. (Кіровоград). 22.20
— «Веселий кінескоп». (К). 22.55
— Щоденник Спартакіади народів 
СРСР. (М). 23.15 — До Дня Війсь
ково-Морського Флоту СРСР. «Чор
номорська слава», (Одеса),

Друга програма. 11.00 — Теле
міст!. (К). 11.10 — «Пісні над мо
рем». Концерт ансамблю пісні і 
танцю Чорноморського флоту. (К)< 
12.00 — Тиждень Литовської РСР 
в Москві. «Промисловість респуб
ліки». (М). 13.50 — Для школярів. 
«Сяйте, ленінські зіркиї». Кіноре
портаж а Всесоюзного піонерсько
го зльоту. (М). 14.00 — Для дітей. 
В. Єлісєєв — «Сембо», Вистава 
Калінінського театру ляльок, (М). 
15.00 — «Невідома планета», «Но
ві пригоди оператора Кипса», 
Мультфільми. (К). 15.30 — Для ді
тей, «Шелестять сторінки». Теле
фільм. (К). 19.15 — Тиждень Ли
товської РСР в Москві. (М). 20.30 
— Толеновини. (М). 21.00 — Ху
дожній фільм «Помста за вбивст
во», (Дніпропетровськ),

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре^ 
тар я — 45-35, відділів — 45-36.
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оргян Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

Любителі футбола не помили
лися в своїх чеканнях побачити 
цікаву гру. Наші гості — динамів- 
ці Тбілісі— виставили позавчора 
на матч свій основний склад. 
Правда, серед гостей не було Мур
таза Хурціл’ави і Гурама Цховре- 
бова, які зараз відкликані у збір
ну країни. З-за травми не вий
шов на поле герой поєдинку тбі- 
лісців з московськими одноклуб
никами дев’ятнадцятирічний І'іві 
Подія, гол якого приніс першу 
поразку лідерам чемпіонату краї
ни.

Навряд чи варто викладати хід 
зустрічі в хронологічному поряд
ку: на якій хвилині що трапилося. 
Цей товариський матч виграли 
гості з рахунком 2:1. М’ячі заби
ли Єлгуджі Хуцішвілі, Ілля Дату- 
нашвілі і Володимир Веремеев.

Звичайно, рахунок міг бути ін
шим. Якби, скажімо, кращий бом
бардир країни минулого року 
Ілля Датунашвілі краще викорис-

тав дві дуже вдалі передачі Ми
хайла Месхі або на якусь мить 
зазівався б воротар «Зірки» Во
лодимир Вебер і не зреагував иа 
влучні удари Сергія Кутівадзе та 
Слави Метревелі.

Не менше атакували й кірово
градці. Двічі після ударів Вікто
ра Квасова гостей врятовує штан
га, немало потрудився і воротар 
динамівців • Сергій

Приємну 
оцінку дав 
тренер тбілісців Вячеслав Солов- 
йов. «По одному матчу, а тим 
більш товариському, — сказав 
він, — важко робити висновки. 
Але «Зірка» залишає добре вра
ження. Команда рівна, в ній пра
вильно укомплектовані лапки. Го
ловне, незважаючи на іменитого 
суперника, вона весь матч прове
ла в атакуючому стилі».

М. РОДОХЛЄБ.
На фото: Сергій Котрікадзе бере м’яч, 

пробитий Віктором Коасооим.

0 ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

П'ЯТНИЦЯ, 28 липня. 11.00 — Ху
дожній фільм 
во». 15.50 — і 
ка-богунець». 
телевізійного 
шення XXIII 
Економісти за 
(К). 17.40 — Телевізійні вісті. 18.00 
— Естафета новин, (М), 19.00 — 
Спектакль. 23.00 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. Програма ук
раїнського телебачення, присвя
чена дню Хмельниччини, (К).

СУБОТА, 29 липня. 12.00 — Спек
такль, 14.30 — Фільм для дітей, 
15.00 — Тиждень Литовської РСР 
у Москві. (М), 16.30 — Телевізій
на вечірня газета. 17.00 — Футбол: 
ЦСКА — «Динамо» (Київ). 18.45 — 
«Світ сьогодні». (М). 19,15 — Тиж
день Литовської РСР у Москві, 
(М), 20.30 — Телевізійні новини, 
(М), 21.00 — Художній фільм
«Помста за вбивство». 22.55 — Що
денник Спартокіади народів СРСР, 
(М),

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П'ЯТНИЦЯ, 28 липня. 10.30 —• 

Документальний фільм. 11.00 — 
Художній фільм «Живі і мертві», 
15.50 — М. Тардов. «Альошка-бо
гунець». Спектакль. (Дніпропет
ровськ). 17.10 — Рішення XXIII 
з’їзду КПРС у дії. Економісти за 
«круглим столом». (К), 17.40 —
Телевізійні вісті, 18.00 — Естафе-

«Помста за абивст- 
М. Тардов, «Альош- 
Спектакль дитячого 
театру. 17.10 — Рі- 
з’їзду КПРС у дії, 

і «круглим столом»,

та новин. (М). 19.00 — «Бій з тін
ню». Спектакль Львівського теат
ру. 22.30 — Телевізійні новини, 
(М). 22.40 — «Жовтень і молодь», 
(Ленінград). 23.00 — До 50-річчя 
Великого Жовтня, Програма ук
раїнського телебачення, присвяче
на дню Хмельниччини. (К),

СУБОТА, 29 липня. 14,00 _  Пе-

редача з Одеси. 15.00 — Тиждень 
Литовської РСР у Москві. (M), 
16.30 — Актуальний окран. 17.00 — 
Футбол: ЦСКА — «Динамо» (Київ). 
18,45 — «Світ сьогодні», (М). 19.15 
— 'Тиждень
Москві. (М), 20.30 — 
новини, (М), 21,00 — 
Москви,

Литовської РСР У 
Телевізійні 
Передачі 9

Товаришу читач!,
НАПИШИ НАМ:

1. Які матеріали цього номера газети тобі най- 
більше сподобалися!

2. Які, на твою думку, не спід було друкувати!
3. Про що ти хотів би прочитати в найближчих 

номерах!
Твої побажання І зауваження ми обов’язково 

врахуємо.
На конверті, в якому надсилатимеш відповіді на 

ці запитання, зроби помітку: «Думка читача», а в 
листі зазнач номер газети, про який іде мова (вда
ному випадку — 89).

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР».
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