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ЩОДЕННИК
ДЕКАДИ
Декада російської лі

тератури і мистецтва на 
Україні триває. 7 жовтня 
посланці російського на
роду зустрічалися з тру
дящими міста-героя Ки
єва. Кожна така зустріч 
перетворювалась у хви
люючу демонстрацію 
нерушимої дружби на
родів, їх готовності но
вими трудовими і твор
чими успіхами ознаме
нувати 50-річчя Велико
го Жовтня. Різноманіт
ними і яскравими подія
ми був заповнений цей 
день.

У приміщенні Держав
ного музею російського 
мистецтва відкрилась 
виставка «Образотворче 
мистецтво художників 
Росії». В її експозиції — 
200 poбif більш як ста 
художників Російської 
Федерації. З інтересом

знайомились відвідувачі 
виставки з чудовими ро
ботами Я. Ромаса, Г. Ніс- 
ського, Д. Свєшникова 
та багатьох інших видат
них представників семи
тисячної армії майстрів 
пензля братнього наро
ду-

Група членів урядової 
делегації Російської Фе
дерації на чолі з заступ
ником Голови Ради Мі
ністрів РРФСР В. І. Ко- 
чемасовим відвідала 
ювілейну художню ви
ставку української РСР, 
присвячену 50-річчю Ве
ликого Жовтня. Гості да
ли високу оцінку експо
нованим тут творам 
українських художників, 
скульпторів і графіків. 
Від імені художників Ук-

(Продовження 
на 2-й стор.).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

орган

В ІДНР ИТТЯ
сесії Верховної Ради СРСР

МОСКВА, 10 жовтня. (ТАРС). Сьогодні з Кремлі відкрилась 
третя сесія Верховної Ради СРСР сьомого скликання.

О 10 годині ранку в Кремлівському театрі почалося засідання 
Ради Союзу, а у Великому Кремлівському палаці — Ради 
Національностей.

Було заслухано доповіді мандатних комісій Ради Союзу і Ра
ди Національностей про перевірку повноважень новообраних де
путатів.

Потім було затверджено порядок денний сесії:
1. Про проекти Державного плану розвитку народного госпо

дарства СРСР на 1968 рік і планів розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1969 і 1970 роки.

2. Про Державний бюджет СРСР на 1968 рік і про виконання 
Державного бюджету СРСР за 1966 рік.

3. Про проект Положення про постійні комісії Ради Союзу і 
Ради Національностей Верховної Ради СРСР.

4. Про затвердження указів Президії Верховної Ради СРСР.
5. Про обрання Верховного суду СРСР.
6. Про проект закону СРСР «Про загальний військовий 

обов’язок».

НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
МОСКВА, 10 жовтня. (ТАРС). Сьогодні об 11 годині у Великому Кремлів

ському палаці на третій сесії Верховної Ради СРСР сьомого скликання відбуло
ся спільне засідання Ради Союзу і Ради Національностей.

ПОЧЕСНІ 
ЗВАННЯ, 
НАГОРОДИ

За заслуги в розвитку 
сільського господарства 
Указом Президії Верхов
ної Ради УРСР від 6 
жовтня 1967 р. звання 
заслуженого агронома 
Української РСР при
своєно 34 чол., заслуже
ного зоотехніка Україн
ської РСР — 18 чол., за
служеного ветеринарно, 
го лікаря Української 
РСР — 10 чол., заслу
женого механізатора 
сільського господарства 
Української РСР — 18 
чол., заслуженого меліо
ратора Української РСР 
— 7 чол

* • *

Указом Президії Вер
ховної Ради УРСР від 6 
жовтня 1967 р. 11 пра
цівників сільського гос
подарства республіки на
городжено Поче свою 
грамотою і 9 — Грамо
тою Президії Верховної 
Ради Української РСР„

(РАТАУ),

МАЛО ХТО знає, що перше 
в країні молодіжне госпо

дарство на селі було ство
рене у Воронезькій області 
в 1929 році. Цс був радгосп 
«Комсомолец», а керівни
ком послали сюди Харито
на С.оломіна. Його, нині 
директора Саратовського 
науково-дослідного інститу
ту зернового господарства, 
разом з механізатором 20-х 
років, «вогняним тракторис
том» П. Є. Дьяковим та ін
шими ветеранами сільсько-

СЯЙ, 
„Золотий 
іюлоєе64!

го господарства Централь
ний Комітет ВЛКСЛЇ запро
сив до Москви на зустріч з 
сільськими комсомольцями 
60-х років.

Напередодні Всесоюзного 
дня працівників сільського 
господарства більш як двіс
ті кращих молодих трудів
ників полів і ферм — по
сланців усіх союзних рес
публік прибули и головний 
комсомольський штаб.

Перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Сергій Павлов 
сердечно привітав тих, хто 
вирощує хліб, хто зайнятий

Зустріч 
у ЦК ВЛНСМ

шанованою в народі пра
цею землероба, тваринника, 
агронома. Молодих друзів 
тепло поздоровив Із святом 
заступник міністра сільсько
го господарства СРСР Р. М. 
Сідак.

У конференц-залі відбула
ся дружня розмова. Всім 
гостям — ударникам сіль
ськогосподарського вироб
ництва — було вручено на
грудні знаки «Золотий ко
лос». Це — нагорода, недав
но встановлена Централь
ним Комітетом ВЛКСМ для 
заохочення молодих колгосп
ників і робітників радгоспів, 
які відзначилися в боротьоі 
за врожай,
' (Кор. ТАРС).

ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА НОВОМИРГОРОДЦ!В

(Закінчення на 2-й стор.).

На фото: депутат сільської і район
ної Рад депутатів трудящих, член 
райкому і обкому комсомолу свинарка 
Марія ДУДЕНКО.

М ІСЯЦЬ золотим рогом заглядає в 
шибку, висріблює Марійчині коси. 

Пробігся промінцем по аркушах паперу, 
списаних округлим дівочим почерком. 
Від нього у Марійки таємниць немає. А 
від інших...

Єдине, з чим криється від подруг дів
чина, це ті поетичні рядки, що з самого 
серця ллються на чистий папір. І так хо
четься Марійці поділитися з кимось ді
вочими мріями, та стримує себе. «Секре
тар, — скажуть, — а несерйозна».

— Лягала б, дочко,— 
прочиняє двері Параска 
Григорівна, — світає ж. 
Турботливо вкриває ков
дрою.

А сама присіла на сті
лець, та вже й зорювати
ме так. Це молодим со-
лодко спиться світанка- _____________
ми, а Парасці Григорів
ні є про що подумати, є що згадати.

...Відгриміла вибухами війна, і повер
нувся її орел, видзвонюючи нагородами: 
Все горе, всі муки фашистської неволі 
виплакала жінка на пропилену Олекси- 
ну гімнастьорку.

А він втішав:
— Заживемо по-іншому.
Заспокоював дружину, а сам почував: 

підрізані крила, бо пробила груди воро
жа куля.

Та й у Параски Григорівни забрала 
здоров’я війна.

— Ось ми обоє й пенсіонери, — не
весело посміхнувся до дружини Олексій 
Сільвестровнч.

Ластівкою в’ється біля батьків Марій.
КЗ. г ■

— Піду я... Па ферму. І вам поміч бу
де. . . .

І смішно й боляче дивитися ДІВЧИНІ 
на новонароджених поросят. БіЛеиькі, 

чепурні, ще тремтять слабенькими тіль
цями, а вже всюди тикаються рильця
ми. Триста п’ятдесят їх прийняла Марій
ка і всіх виходила. 1 соску давала, і зі
грівала в руках.

А після роботи:
— Дівчата, чепуріться і до школи.
І як раніше, бігла з подругами увечері 

на уроки. А після занять довго ще си
діла над книжками.

— Чи тобі найбільше треба?—говори
ли дівчата.

— О, мені багато треба, — весело 
всміхалася Марійка. — А ось ти, Людо, 
чому школу залишила? — 1 вже сірі очі 
дивляться вимогливо.

Люда Ісакова ніяково виправдовуєть
ся:

— Доїння пізно закінчуємо.
І *ось Марія Дуденко, групкомсорг 

ферми, вже у голови колгоспу.
— Можна розпочинати вечірнє доїння 

на годину раніше?
— А тобі ж це нащо? — посміхається 

голова.
— Дівчата в школу запізнюються.
— Ну й Марічка, — захоплюються по-



2 стор. МК

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.).

раїни льотчикові-космо- 
навту П. I. Беляеву було 
піднесено в дар Літогра
фію харківського графі
ка В. Шевченка, присвя
чену пам’яті В. Комаро
ва. Космонавт сердечно 
подякував за подарунок.

Цього ж дня в голубо
му залі Жозтневого па
лацу культури відвідува
чі знайомилися з вистав
кою «Російська книга». 
Один з центральних 
стендів її присвячений 
книжковій Ленініані. Тут 
широко представлені ба
гато праць Володимира 
Ілліча, збірники статей і 
спогадів сучасників про 
творця Комуністичної

ЛЕГКОКРИЛИМИ птахами 
прилетіли в Бурти вісті 

про перемогу Жозтневої 
революції.

Загомоніла, підняла голо
ву сільська біднота.

Насторожилися куркулі, 
гуртувалися в- бандитські 
зграї.

... Серед ночі хтось за- 
гамселив у вікно. Потім 
брязкнуло скло і з хату 
вскочило кілька бандитів.

— Григорій Підопригораї
— Я.

- В’яжіть йому руки. ‘
— Це ж за що?
— Там побачиш. Ми тобі 

покажемо, злидото, як за 
більшовиками руку тягнути.

Здоровенний бан д ю г а 
вдарив дружину, яка закри
вала собою малих дітей. 
Жінка впала на долівку. Би
ли ногами й прикладами. 
По долівці попливла 
виця.

Тетянка вискочила 
Мати ледве дихала,
лежав нерухомий. А через 
кілька днів покликав до се
бе однодумців-бідаків:

— Видно, я вже не вста
ну. Візьміть собі з помічни
ки Миколу та Володимира 
Пархоменків. Хлопці 
ні. Та ще горьовану 
Тетянку. Пам'ятайте: 
мусить бути нашою.

крива-

надвір. 
Батько

надій- 
мою, 

земля

У хаті Івана Савелійозича 
Царенка комітетники вирі
шили братися до переділу 
землі.

партії та Радянсько? 
держави.

Сзітлом глибокої 
спільності дум і почуттів 
була пройнята зустріч 
літераторів братніх рес
публік, що пройшла в 
приміщенні київської 
консерваторії імені П. І. 
Чайковського. Тут відбу
лось відкриття літера
турної частини Декади 
російської літератури і 
мистецтва на Україні. 
Гостей тепло вітав пер
ший секретар правління 
Спілки письменників Ук
раїни, лауреат Ленін
ської премії О. Т. Гон
чар. У слозі-зідповіді 
секретар правління 
Спілки письменників
РРФСР М. М. Алексєєв 
щиро подякував за при

вітність і гостинність. Від 
імені російських літера
торів він подарував 
господарям шкатулку 
роботи палехських уміль
ців. *

На зустрічі були при
сутні голова урядової 
делегації Російської Фе
дерації, заступник Голо
ви Ради Міністрів РРФСР 
В. І. Кочемасоз, секре
тар ЦК КП України А. Д. 
Скаба, завідуючий від
ділом науки і культури 
ЦК КП України Ю. Ю. 
Кондуфор.

Індустріальна Дарниця 
сердечно приймала чле
нів урядової делегації 
РРФСР та інших учасни
ків декади, а також за
ступника Голови Ради 
Міністрів УРСР П. Т.

Тронька, який прибув 
разом з ними. Гостям 
піднесли хліб-сіль, буке
ти червоних гвоздик. Під 
час зустрічі, яка прохо
дила в Будинку культу
ри «Дніпро», господарі і 
гості обмінялись пам ят- 
ними сувенірами. На за
кінчення відбувся кон
церт.

Багато цікавих, хвилю
ючих зустрічей відбуло
ся і в інших місцях сто
лиці України. Тепло 
прийняли глядачі кіно
театру «Перемога» на
родного артиста СРС? 
Б. Чиркова перед почат
ком демонстрації кіно
фільму «Юність Макси
ма», де він виконує го
ловну роль. Піонерська 
дружина підшефної шко-

ж—-л«■> ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА НОВОМИРГОРОДЦІВ
А ранком разом з інши

ми бідняками крокував Ца
ренко на поле з сажнем на 
плечі. Останньою йшла Те
тяна Підопригора.

Ось і околиця села. За 
нею до самого виднокраю 
латаною свитиною розкину
лось поле. Покоаяне, 
шматоване.

— Почнемо, селяни?
— В добрий час!
І пішов махати сажнем.
Край байраку спинили

ся — перед ними виросло 
кілька постатей у доброт
них чумарках. У кожного з- 
під поли 
Обличчя 
тю.

по-

виглядав обріз, 
перекошені лют-

на поміч, Савелі

Царенко стукав на рахівни
ці. Комітетники, як зачаро
вані, дивилися на цупкі 
пальці. Чекали. Нарешті ос
тання цифра — по три з по
ловиною десятини на сім’ю.

Перед світанком розхо
дилися. Збуджені, раді.

А над селом збиралися 
хмари.

Тетянка раптом прокину
лася серед ночі. Вчулося 
приглушене цокання підків. 
Все ближче й ближче. Ви
бігла до тину: так і є — бан
дити п’яні, говорять про 
розправу над біднотою, над 
комітетниками.

Аж відсахнулася: 
вони збираються 
Івана Савелійовича.

Щодуху побігла 
ми до його хати.

— Дядьку... Дядьку Іва
не! Там бандити ідуть в се
ло. Ховайтеся скоріше.

— Треба всіх попередити,

це ж 
вбити і

— Бог 
йовичуі

— Спасибі. Й самі впо
раємось.

«Уб’ють, — майнула дум- 
де ж вихід?»

і потягнувся за
скрутив цигарку, Тетянко. Ось я зараз...

А на'подвір’я вже ввір
валося з десяток вершни
ків. За хвилину вивели зв’я
заного Царенка і повели до 
річки. Сонну тишу розітнув 
одчайдушний жіночий крик:

— Людоньки, вони ж Іва
на мого забрали.

Його знайшли біля річки, 
на купці торішнього сухого 
очерету. Воронячим крилом 
упала чубрина на вистраж
дану землю...

Майже піввіку спливло з 
того часу грозами і злива
ми. Вирвавшись із куркуль
ських тенет, розкинулось

ка,
Спокійно 

кисетом, < 
припалив.

— Задарма сполошилися, 
дядьки.

— Це б то якї
— З губернії просили бу

магу дати, скільки в селі 
орної землі. От ми й міряє
мо.

Бандити кризо посміхну
лися:

— А ми тобі, Іване Сазе- 
ось пока- 
земельки 
пам’ятай, 

каганця

лійовичу, готували 
зати, як до чужої 
братися. Гляди ж, 

Вечорами біля

города-

хлібину: 
сину, ти

приходив с 
як батько,

На курси 
Панчівську

ЯК ТІЛЬКИ жайворонки спо
віщають про ноцнй день, над 

ланами колгоспу «Маяк ко
мунізму» оживає сталева піс
ня тракторів. То чотири брати 
Кушніри займають загінки, • 
хіба що відпочинок обідньої 
пори перерве той спів.

— Щаслива Фросияа, — го
монять односельчани. — Та
ких синів має...

І навіть досвідчені механі
затори поступаються своїм 
професійним честолюбством:

— Де сини Степана Кушні
ра пройдуть тракторами, ні
чого робити сапальницям.

Не довелося батькові почу
ти цих добрих слів про своїх 
дітей: не повернувся з Фрон
ту. Коли прощався, наказу
вав:

— Живіть дружно, матері 
допомагайте. А повиростає
те — честь нашу хліборобську 
бережіть.

Тяжка звістка згорбила ще 
сильні плечі Фросиии Матві
ївни. Присунула 
Степанові
- Ріж, 

ший.
Степан 

повагом, 
гався. Мати зливала на руки, 
бачила худу хлоп’ячу шию, 
ковтала сльози:

— Хліборобе мін шістнад
цятирічний.

А цього разу, забувши про 
солідність, пихором влетів у 
хату:

— їду, мамо, 
трактористів, у 
МТС.

Згодом ще одна ...__
вітала у вдовину хату: вули
цею прогуркотів на тракторі 
другий син Іван.

З Оинкіївського училища 
повернувся найменший. Лео
нід. І вже в хаті не було ін
шої розмови, як про вузли та 
деталі. Прислухався до супе
речок братів Микола, що то
ді працював на фермі. «Що ж

старшому, 

найстар-

з роботи, 
, роздя-

радість за-
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ли № ЗО імені М. Гаєте- 
лло зарахувала найстарі
шого кіноактора до по
чесних піонерів.

7 жовтня Декада ро
сійської літератури 
мистецтва почала свій 
похід по містах і селах 
України.

♦ * ♦
Більш як дві тисячі тру

дящих індустріального 
Харкова прийшли в Па
лац культури електро
механічного заводу на 
зустріч з діячами літера
тури і мистецтва, брат
нього російського наро- 
ду‘Ті, хто виступив на ве
чорі, висловлювали по
чуття щирої дружби і 
глибокої поваги до тру-

вільне поле скільки око ба
чить. Колосяться на ньому 
пшениці, 
щороку 
жуються маки. Як краплини 
крові, 
борцями.

а понад краєм 
кумачево народ-

пролиті першими

І. БОЙКО, 
краєзнавець.

дівникіе Російської Фе
дерації, побажали їм но
вих великих успіхів. Во
ни говорили про неру
шиму дружбу і плодо
творне співробітництво 
братніх народів нашої 
країни.

Заступник Голови Ра
ди Міністрів РРФСР 
Є. Ф. Карпова палко по
дякувала трудящим Хар
кова за теплий прийом.

Потім відбувся великий 
концерт.

У дні декади в Харко-» 
ві відкрилась виставка 
політичного плаката, а 
також почався фестиваль 
фільмів, створених на

(Закінчення 
на 3-й стор.).

Е ПОГО ГОРДІСТЬ. Коли над Осит- 
ною злітає пісня. Григорій уважно 
дослухається до одного голосу. До го
лосу Люди Мартииіевської.

Дівчина ніяковіла: ^Співаю, бо з 
піснею веселіше. Для себе».

— Для людей треба, Людо, — гово
рив по дорозі до клубу відповідальний за куль
турно-масову роботу Член комитету комсомолу 
Григорій Кобець.

І Люда разом з подругами заспівала. В той 
день, коли афіша запрошує односельчан послуха
ти хор доярок, у залі вільних місць немає..

І сільський хор, 
тів, і драматичний

і оркестр народних інструмен
та танцювальний гуртки — це

Люда дивує
С©Л©'В'5ІВ
Г ригорієве «хоббі». А головне у механізатора — 
хліб. На 120—130 процентів виконує хлопець нор
ми. Тож і ціану серед односельчан має, тому й за
просив його нещодавно до кабінету голова кол
госпу імені Кірова В. М, Черкіс:

— Поїдеш, Григорію, з поїздом. Від усього се
ла вклонися тим місцям, де працював наш Ілліч.

Григорій схвильований. Адже незабаром його 
чекають музеї В. І. Леніна в Москві, Казані, Улья
новську, чекають розповіді про вождя революції. 
Григорій приготував записну книжку, щоб нічого 
не забути, про все розповісти односельчанам.

А нині Григорій разом з 420 переможцями юві
лейного змагання в дорозі. Незабаром він приєд
нає свій голос до клятви кіровоградців на вір
ність революції біля Мавзолею Леніна.

А. КОНДРАТЕНКО, 
секретар Новомиргородського РК ЛКСМУ.

. .

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 
другії. — За себе зроду й слова не мо
вить, а за інших —горою.

А коли йшли на загальні комсомоль
ські збори, вже знали за кого піднімати
муть руку. Бо кандидатура у всіх на 
думці одна: Марійка Дуденко.

Знали комсомольці, кого обрати секре
тарем. Марійка хоч і добра, а гультяям 
та недбайливим спокою від неї не буде. 
Ось і недавно. Ще тільки наближалися 
до клубу, як із середини почувся гучний 
регіт. Колгоспники, молоді і старші, 
з’юрмилися біля «Комсомольського про
жектора». А коли в дверях з’явився 
Петро Ліпчевський, всі дружно поверну
лися до нього:

— Пізнаєш, Петре?
Молодий тракторист наблизився до 

«Прожектора», і вуха його густо почер
воніли. Так, він у дотепних карикатурах 
пізнав і себе і свій занехаяний трактор...

— Дівчата, сьогодні хлопців до Ар
мії проводжаємо, — звучить Марійчии 
голос. — Придумаємо щось!

І вже па прикрашеній сцені сільського 
клубу на найпочеснішому місці гордо

сідають призовники Петро 
Криворучко, Іван Буденний, 
Петро Чередник, Дмитро 
Шевченко, а ветеран Вели
кої Вітчизняної війни Іван 

Костянтинович Шевченко поздоровляє 
майбутніх воїнів, дає настанови.

— Не підведіть там село, хлопці, — 
не втримується й Марійка. — А дівчата 
почекають вас.

Жодна подія в селі не обходиться без 
Марійки Дуденко. Було, народиться ди
тина, зберуться куми за чаркою, та тим 
і закінчувалось.

А зараз: .
Ану, Андрію і Євдокіе, збирайтесь 

до клубу, — це Марія до молодих бать
ків Котлярів, — будемо вашу Світланку 
приймати в туріяни...

Марійці за двадцять. Щирим серцем, 
горю, 
одно-

відкритим людським радощам і 
завоювала вона повагу і любов 
сельчан.

Всього два роки секретарює Марія 
Дуденко у комсомольців колгоспу «Про
грес». Два роки, за які створено комсо
мольсько-молодіжну ферму, концертну 
бригаду, яку вже знають і за межами 
області.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара», 

с. Турія.

Г'

то воно за наука така, меха
нізація? > Потай накупив кни
жок та посібників.

— Бачив трактора в арті
лі. — кинув Леонід Миколі 
наче ненароком. — Без хазяїна. 
Правда, ремонтувати треба.

— Може, візьмемося? — за
горілись Миколпні очі.

• робота у хлопців закипіла.

Леонід відчував, що Микола 
не поступається йому в теоре
тичних знаннях.

— Тн звідки це все знаєш? — 
не стерпів.

— З книжок, братику, — 
лукаво примружився.

Але траплялося, що обоє 
заходили в тупик. Тоді на по
міч приходили Іван і Степан.

Так хлопці разом і відремон
тували машину.

...Непомітно зникли замети, 
дихнула пробуджена земля. 
І знову виводить за околицю 
села своїх сталевих коней бра
ти, вряд лягають рівні бо
розни.

І згадують хлопці розповіді 
про першу борозну, яку про
клав иа колгоспному ПОЛІ 
батько, комуніст Степан Кн- 
рнловнч Кушнір.

А. КОЖУХАР.

І



МК

зустріли 
на Буковину 

художни-

прийом. З та- 
теплотою, від

вій, зустрічають
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ЧОР- 
знову 
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На знімку: О. ВОРОНІМ.
Фото 1922 РОКУ-

Щоденник
Декади

8 стор,

СПАДКОЄМЦІ
(Закінчення) 

студіях Російської Феде
рації-
'-*рупа учасників Дека« і 
ди російської літератури 1 
і мистецтва, яка прибула 
в Донецьк, ознайомила
ся з визначними місцями 
і пам’ятками міста.

У театрі опери та ба
лету відбувся вечір 
дружби. Гостей сердечно 
вітали представники гро
мадськості Донецького 
краю. Посланцям Ра
дянської Росії були вру
чені пам'ятні подарунки. 
Піонери піднесли їм кві
ти.

Присутні в залі тепло 
зустріли виступи членів 
урядової делегації Ро
сійської Федерації — 
міністра освіти РРФСР 
О. І. Данилова, майстра 
Магнітогорського мета
лургійного комбінату, 
Героя Соціалістичної 
Праці А. 1. Рубанова, а 
також заслуженого дія
ча мистецтв РРФСР Д. К. 
Свєшникоза, заслужено
го артиста РРФСР і за
служеного артиста
УРСР Леоніда Викова.

Потім відбувся вели
кий концерт майстрів ми
стецтв Росії.

Металурги, енергетики, 
машинобудівники, інте
лігенція Запоріжжя, зі
бравшись у концертному 
залі імені Глінки на уро
чистий вечір дружби ро
сійського і українського 
народів, тепло вітали по
сланців братньої респуб
ліки. Гостям вручили па
м’ятний сувенір — макет 
О^іпрогесу імені В. І. Ле
ніна.

Член урядової делега
ції РРФСР міністр вищої 
і середньої спеціальної 
освіти республіки В. М. 
Столєтов подякував запо
рожцям за сердечний 
прийом. Він проголосив 
здравиці на честь неру
шимої дружби народів 
Радянського Союзу, на 
честь рідної Комуніс
тичної партії та її ленін
ського Центрального Ко
мітету.

Дев’ятого жовтня учас
ники Декади російської 
літератури і мистецтва 
на Україні були гостями 
колективу Запорізького 
моторобудівного заво
ду. Вони побували також 
на Дніпрогесі імені В. І. 
Леніна, зустрічалися з 
металургами.

Потомки легендарних 
опришків, Юрія Федько- 
вича і Ольги Кобилянсь- 
кої гостинно 
прибулих 
письменників, 
ків, композиторів, музи
кантів і співаків — учас
ників Декади російсь
кої літератури і мисте
цтва на Україні. У Чер
нівцях відбувся урочис
тий вечір, присвячений 
зустрічі трудящих облас
ті з діячами культури 
РРФСР. Голова Комітету 
по пре<Л при Раді Мініст
рів РРФСР І. С. Смирнов 

“ЗМ^ловив упевненість, що 
вгкова дружба російсько
го і українського народів 
буде міцніти і розкаіта-

ти рік у рї«, Учасники 
декади побували з гос
тях у робітників черніве
цьких підприємств, когн 
госпників, МОЛОДІ, 
вчиться.

* • »
Дев’ятого жовтня, 

Переяслав - Хмельниць
кому побувала урядова 
делегація Російської Фе
дерації на чолі з заступ
ником Голови Ради Мі
ністрів РРФСР В. І. Ко- 
чемасовим.

Разом з гостями при
були заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР 
П. Т. Тронько, керівники 
партійних і радянських 
організацій Київщини.

На площі, де височить 
монумент на честь 
300-річчя возз'єднання 
України з Росією, зібра
лись тисячі трудящих 
міста і сіл району. Тут 
відбувся мітинг.

Заступник Голови Ра
ди Міністрів УРСР П. Т. 
Тронько, який виступив 
на мітингу, говорив про 
спільну боротьбу росій
ського і українського 
народів проти соціаль
ного та національного 
гніту, за торжество ідей 
Жовтня, за перетворен
ня в життя ленінського 
плану побудови соціа
лізму і комунізму в на
шій країні.

Глава урядової деле
гації РРФСР В. І. Коче- 
масоз сердечно подяку
вав жителям Переяслав- 
Хмельницького за гос- 

, тинний
кою ж 
значив 
посланців Російської Фе
дерації у Харкові, До
нецьку, Запоріжжі, 
Львові — скрізь, де пе
ребувають тепер учас
ники декади.

В. І. Кочемасоз від 
імені урядової делега
ції РРФСР подарував тру
дящим району скульп
турний портрет 8. І. Ле- 

, ніна.
Члени урядової деле

гації РРФСР поклали кві
ти до підніжжя мону
мента на честь 300-річ
чя возз’єднання Украї
ни з Росією. Були також 
покладені квіти від Уря
ду Української РСР, від 
Київського обкому КП 
України і облвиконкому.

Потім гості попряму
вали в центральний парк 
міста, де покоїться прах 
радянських воїнів, які 
загинули смертю хороб
рих у боях за визволен
ня Переяслав-Хмель- 
ницького району. Вони 
вшанували хвилиною 
мовчання пам’ять вірних 
захисників Батьківщини.

Посланці Російської 
Федерації відвідали іс
торичний музей імені Та
раса Шевченка та етно
графічний музей.

» * е
У столиці Радянської 

України відбулись кон
церти художніх колекти
вів Росії, а також висту
пи окремих майстрів 
мистецтв. Тривали зу
стрічі гостей з трудящи
ми міста-героя.

(РАТАУ).

Радість у ланкової артілі 
імені Орджонікідзе Р. 
НОМОРЕЦЬ: нива
віддячила щедротами 
турботи.

■ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА НОВГОРОДКІВЦ1В

І2ЇЛЯ червоного зна- 
меиа п’ять степівча- 

нок, п’ять найзавзятіших 
доярок артілі імені Ле
ніна. Вручаю їм комсомольські квитки 
нового зразка, вітаю з святом. Та й за
питую дівчат про їх сподівання. А Зіна 
Токар, групкомсорг молочно-товарної 
ферми:

— Ми по-доброму заздримо, коли зга
дуємо завидну долю нашої героїні, на
шого ватажка Катерини Петрівни Дми- 
тровської, Тож прагнемо зріднитися з 
нею, повторити її подвиг,

Так, їх сподівання — дійти до тієї ж 
висоти, що й Катерина Петрівна. За 
добрими пориваннями — добрі діла. Вже 
нині всі члени комсомольської групи на
доїли на корову близько 2500-кілограмів 
молока, а наизавзятіші вже зрівнялись 
з трьохтисячним рубежем. В ювілейному 
році молоді спадкоємці добрих справ 
Героя Соціалістичної Праці К. П. Дми- 
тровської всі будуть трьохтисячними», 
а окремі — чотирьохтисячними».

В ці передсвяткові дні в моєму щоден
нику стає все більше й більше записів. 
Перегортаю сторінки. Ось рядки про 
пташницю артілі імені Орджонікідзе Ва
лю Рудун, яка перейняла досвід у своєї 
вчительки, знатної пташниці Варвари

СЛАВИ
Лаврової. Ніші Валя вже має на курку, 
несучку по 120 яєць.

Знову має успіх одна з наймолодших 
ланкових району дев’ятнадцятирічна 
Раїса Чорноморець. На кожному гектарі 
комсомолка з Верблюжки збирає по 
280—300 центнерів цукристих. І як депу
тат обласної Ради Р. Чорноморець пра
цює активно. її, завзяту ланкову, гро
мадського діяча, вважають однією з най
кращих заспівувачів ювілейного змаган
ня, І Рая була першою в списку, 
ми вирішували, кого послати 
їздо.м переможців, який нині
до столиці нашої Вітчизни. Там три
надцять посланців Новгородківщи- 
ни разом з 420 пайзавзятішими свої
ми ровесниками з Кіровоградщиин дава
тимуть клятву Іллічу, клятву революції.

Трудовий подвиг моїх ровесників на
буває все більшої і більшої величі...

П. ХОМУТЕНКО, 
секретар Новгородкіоського рай
кому ЛКСМ України.

коли 
з по
мчить

НАИВИЩИИ
ОБЕЛІСК

Т’ ОЛО верб — стишений голос:
— Невже, бабуню, отут завжди 

була така краса?
Простозолоса, з густо поморще

ним чолом літня жінка кладе свою 
вузлувату руку на хлоп’яче плече. 
І задивляється з далеч. А там, по
під брамами лози вишикувались су- 
цільною низкою будинки хліборо
бів, там в прохолоді василькового 
надвечір’я викупувались яблуневі 
сади. Там, коло шляху, під високим 
спокійним небом застигли обеліски. 
Один, два, три, чотири, п’ять, шість, 

Бабуся стискає уста.
— Краса, любчику, рукотзорна з 

нашій Верблюжці. Он ті обеліски 
повсякчас нам нагадують про це. 1 
краса ця — найвищий обеліск ге
роям, творцям...

—1.
О А РІЧКОЮ — стрілянина. І сту- 

кіт кінських копит. Короткочас
на тиша. А потім:

— Ведуть, ведуть...
Попід плетений тин чвалало кіль

ка згорблених незнайомців. Вони 
були без картузів, з непоголеними

Знову 
Москва!

Вчора колектив заслуженого самодіяльного 
ансамблю УРСР «Ятрань» вилетів до Москви, де 
починається заключний конкурс Всесоюзного 
фестивалю самодіяльного мистецтва. На цьому 
творчому змаганні калінінці представлятимуть не 
лише художню самодіяльність нашої області, а й 
всієї України. Вони — єдині, що продемонструва
ли найвищий клас народного танцю на заключно- 
ну фестивальному концерті в Києві,

бородами, розкуйовдженими ше
велюрами. А за ними крокували 
три юнаки.

Знову голоси:
— Та це ж наші хлопці! Придуба- 

сили анцихристів з банди Медведє- 
*

А ще: <
— Не побоялись... Кажуть, що 

цих сміливців називають комсомо* 
лією...

Так, їх називали комсомольцями. 
Тоді, сорок шість ліг тому, у верб
люжці нараховувалось сім членів 
Спілки. Це з квітні. Комсомольський

осередок очолив Олексій Воронін. нароком в клубі окупантів — пере- 
Щомісяця гурт молодіжної органі- полох: хтось знищив охорону, і бі- 
зації поповнювався. ля ста військовополонених пода-

Знозу і знову двобій з бандита- лись до лісу. Зникли кудись і спис- 
ми Медведева та Іванова. Разом з 
верблюзькими комуністами комсо
мольці восени 1922 року зовсім зни
щили ці два загони ворогів. В 
одній з сутичок сімнадцятирічний 
Іван Курінський знищив біля десят
ка бандитів. Але й сам не повер
нувся до рідного дому...

Потім — сутички з куркульнею.
А ще — турбота, щоб замість го

лосу сільського дяка прозвучала 
пісня звитяги. Комсомольці органі
зували в щойно відкритому клубі 
драмгурток, лекторську групу, об
ладнати куток «Безбожник», почали 
випускати стінну газету «Юна прав
да». Газету редагував сам Олексій 
Ворон’н. Що не день, то й новина 
линула селом. Тільки й чути було:

— В клубі завтра вистава «Чер
воний шквал».

— А Коваленкова дочка організу
вала гурток швачок.

— Воронін з своїми хлопцями за
пустив біля клубу якийсь движок і 
тепер в залі — електрика.

Сам Олексій не без гордощів 
розповідав матері:

— Тепер нам легше. До хати-чи- 
тальні люди йдуть без нагадування. 
Хто не зміє читати, щовечора слу
хає моїх хлопців, вчиться в них. А 
я з Петром Синетовським нині піду 
в Спасоза. Допоможу там організу
вати політгурток.

Мати дивувалась:
— І звідки ви берете таку енер

гію?
Олексій Воронін з своїми ровес

никами допомагав старшим товари
шам гуртувати у Верблюжці колгос
пи, потім — зміцнювати їх. А один
3 юних ентузіастів Верблюжки Все
волод Чубенко вирішив стати робіт
ником. Поїхав вчитись до Кривого 
Рогу і незабаром повернувся а рід
не село вже з доброю славою. Вис
тупав перед хліборобами, як зем
ляк, як депутат Верховної Ради Ук
раїни. Він, простий селянський син, 
став знаменитим сталеваром, за 
кожну плавку давав понад план 2—
4 тисячі кілограмів сталі, він став 
громадським діячем... ,

— 2.

ки тих, хто мав їхати в Німеччину.
Незабаром верблюжці дізналися, 

що ворогам шкоду всю цю чинять 
Володимир Бондарчук, Федір Не
помнящий та їх друзі.

З далеких фронтових доріг знову 
й знову лине звістка про воїнів- 
верблюжців:
«...Колишній солдат Богунського 
полку Терень Уманський, пройшов
ши шлях до генерала, очолив про
славлену 240-у Червонопрапорну 
орденів Суворова та Богдана 
Хмельницького дивізію, став Геро
єм Радянського Союзу...»

Потім:
«... Ваш односельчанин штурман 

Іван Кобилянський разом з льот
чиком Сьомочкіним зробив 180 бо
йових вильотів. Вчора на екіпаж 
відважних напало 5 ворожих літа
ків. Льотчика вбито. Іван Кобилян
ський, відбивши атаки гітлерівців, 
сам посадив літак на свій аерод
ром...»

Невдовзі на грудях прославлено
го штурмана сяяла ~ 
Героя Радянського 
тижні він не дожив

- 3.

Золота Зірка 
Союзу. Два 

до Перемоги.

V СЕЛІ — гітлерівці. Забирають 
худобу, хліб, готують від

правити людей в Німеччину. І рап
том — листівки. В них заклик боро
тися з ворогом, в них — правда 
про становище на всіх фронтах. Не-

ТОЯТЬ біля обеліска двоє: ста- 
ра жінка і школяр. Стоять, схи

ливши голови в шанобі перед тими, 
хто захистив широкополий степ від 
чужинців, хто здобув безсмертя і 
залишив після себе молоду піс
ню...

А незабаром у Верблюжці біля 
шести обелісків зібралися комсо
мольці трьох поколінь. Старі кому- | 
ністи А. Останній, О. Вороній, і 
С. Михайлов, А. Терещенко, Г. Ор
лов і ті, хто пройшов фронтові до
роги в роки Великої Вітчизняної 
війни, передавали естафету слави 
вісімнадцятилітнім.

Дочка хлібороба Таміла Зайцева 
вийшла з гурту своїх ровесників, 
стала перед живими героями, вип
росталась перед обеліском і тре
петно вимовила:

— Цей стяг, що ви нам доручає
те, ми пронесемо високо-високо. І 
шану до вас — теж. Перед оцими 
п'єдесталами і найвищим обеліс
ком — красою, яку ви створили 
своїми роботящими руками, ми 
клянемось всюди бути спадкоємця
ми слави наших батьків, дідів...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА НОВГОРОДКЇВЦІВ
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ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ ---------------------------------

В ЛІТОПИС Великої Вітчиз
няної війни золотою ст°" 
ріпкою ввійшла битва за 

Дніпро, за Правобережну Ук
раїну. Лінію оборони по Дніп
ру фашистське командування 
назвало «Південним палом» і 
сподівалося, що цей вал зупи
нить. наступ Радянської Армії. 
Та війська фронту під коман
дуванням генерала армії 1. С. 
Конєва стрімко наблизилися до 
могутньої ріки. А в ніч на 28 
вересня 1943 року 37 армія під 
командуванням генерал-лейте
нанта М. Шарохіна почала фор
сувати Дніпро на ділянці Дс- 
реївка — Куцеволівка Онуф- 
ріївського району.

Вранці того ж дня 14 бійців 
проповзли до лиману в селі

Є ДО 24-РІЧЧЯ

воїнами при наступі на Дсре- 
ївку потрапив в оточення. Добу 
червоноармійці вели жорстокі 
бої, і таки вийшли переможця
ми.

Гвардії старший лейтенант 
Жаров з своєю ротою 28 верес
ня відбив три контратаки про
тивника, давши можливість за
кріпитися батальйону в районі 
Куцсволівки. Коли на дві об
слуги протитанкових рушниць 
ішла самохідна гармата ворога, 
Жаров не розгубився і наказав 
відкрити вогонь. Обслуга од
нієї ПТР загинула під ворожим 
вогнем. Тоді Жаров сам ліг за 
рушницю і вступив у двобій з 
«Фердинандом». Поранений, він 
не залишив бою.

Особливо напружені бої точи

„З острова 
не піду...“

• У відповідь на заклик уряду штату Західна Бенгалія (Індія) здати кров для бор
ців В єтнаму які воюють проти американських імперіалістів, більше 1500 чоловік — 
молодих робітників, службовців і студентів — висловили бажання стати донорами, 
щоб внести свою частку в справедливу боротьбу в’єтнамського народу.

На фото: донори здають кров в одному з медичних коледжів Калькутн.
Фото АП — АПН.РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ

В № 105 «Молодого 
комунара» в матеріалі 
під заголовком «Коха
ти не рекомендова
но» розповідалось про 
аморальну поведінку 
технолога кіровоград
ського агрегатного заво
ду В. Сліпченка.

Як повідомно редакцію

секретар Кіровоград
ського міськкому комсо
молу А. Ніцой, статтю 
обговорено на бюро МК 
ЛКСМУ. Також розгля
нуто персональну справу 
комсомольця В. Сліпчен- 
ла. Його виключено з 
лав комсомолу. Міськ
ком надіслав листа на

ім’я ректора Кіровоград
ського інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування з прохан
ням розглянути справу 
про перебування В. Сліп
ченка в числі студентів 
вечірнього відділення 
вузу.

Куцеволівці. їх помітила кол
госпниця Горлина Андріївна 
Шашло. За три рази вона пе
ревезла своїм човном дев’ять 
воїнів. її важко поранили.

Наші бійці швидко увірвалися 
в село, посіявши переполох се
ред ворогів. Роздягнені, без 
зброї, гітлерівці дременули з 
села, залишаючи вбитих І по
ранених. Та, опам'ятавшись, во
ни оточили сміливців. «Семеро 
з них загинули смертю хороб
рих, а решта понад годину чи
нила опір і знищила більше ЗО 
гітлерівців. Фашисти підпалили 
будинок, де знаходилися смілив
ці. Але ті продовжували роз
стрілювати гітлерівців і з па
лаючого будинку», — читаємо 
в документах архіву Міністер
ства Оборони СРСР.

Мужність і героїзм тоді вияви
ли тисячі бійців і. командирів.

Гвардії капітан Алексеев з 60

лися 7 жовтня на безіменному 
острові поблизу Власівки. Око
пи неодноразово переходили з 
рук в руки. Коли підрозділи 
97 гвардійської дивізії були 
притиснуті до Дніпра, підпол
ковник Ряснов запросив вогонь 
на себе. Ворожа атака захли
нулася. Ряснов був важко пора
нений І втратив свідомість. Ко
ли опритомнів, то побачив нав- 
коло себе гітлерівців. Нерухо
мо, мов убитий, пролежав він 
до вечора, а потім поповз До 
Дніпра, де його й підібрали ра
дянські бійці.

Перелік подібних фактів мож
на набагато продовжити. Та, 
напевне, досить сказати, що за 
сміливість і мужність, виявлені 
в боях за правий берег Дніпра 
в районі Дереївка — Куцеволів
ка, 218 солдатів, сержантів і офі
церів 37 армії були удостоєні 
звання Героя Радянського Сою-

БИТВИ ЗА ДНІПРО

зу, а 3439 — нагороджені ордс. 
нами і медалями.

Багато героїчних вчинків і на 
рахунку воїнів 4 І 5 гвадійськнх 
армій. Зв’язківець 39 гвардій, 
ського стрілецького полку ком
сомолка Ніна Самсонова піц 
час бою на піщаному острові 
знаходилася на спостережному 
пункті мінометної батареї. Бу. 
ла порушена лінія зв’язку. Ре
монтуючи її, Самсонова не по
мітила, як група ворожих авто
матників пробралася до пунк
ту спостереження. Командира н 
не було. Та не розгубиласііГДІв- 
чина. Вона підняла в атаку 
бійців, які були на спостереж
ному пункті. Більше години 
відбивали гвардійці натиск во
рогів.

Комсомолка санінструктор 
Аня Плеханова на тому безімен
ному острові допомогла не од
ному бійцеві. А коли сама бу
ла поранена, то категорично 
відмовилася йти в санчастину. 
Вона заявила: «Поки хоч один 
наш гвардієць буде тут битися, 
я нікуди не піду».

«Героїчно воює гвардієць — 
відважний син України Кіндрат 
іванець, — читаємо про ті часи 
в документах архіву Міністер
ства Оборони. — Червона Армія 
недавно звільнила його рідне 
село на Полтавщині. Він бачив 
спалені німцями будинки, розо
рених колгоспників. 1 зараз, на 
полі бою, Іванець мстить. Від
биваючи контратаки німців, 
гвардії рядовий Кіндрат Іва
нець закидав траншеї ворога 
гранатами. Іван знищив у цьо
му бою 8 гітлерівців. Він не по
кинув поля бою навіть тоді, ко
ли був двічі поранений. Україн
ський багатир повторив запо- 

’ відь героїв-гвардійців: «Поки в 
мене діє хоч одна рука, я буду 
битв ворога».

Пройшло 24 роки з початку 
великої битви за Дніпро. Прой
дуть десятиліття і віки. Та той 
подвиг ніколи не забудеться. 
Він житиме у пам’яті народ
ній.

1. АРТЕМЕНКО, 
співробітник Кіровоградсько
го педінституту, офіцер за
пасу, учасник звільнення Кі- 
ровоградщиии.

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 11 жовтня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.15 — Літопис піввіку. 
«Рік 1944-іі». Телефільм. (М).
12.15 — Художній фільм «Вдві
чі більше або нічого». II серія. 
(Кіровоград). 18.00 — Кірово
градські вісті. 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.20 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.30— 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
«Ленін і Україна». Передача 
«Почесний представник». (К). 
Декада російської літератури і 
мистецтва на Україні. 19.00 — 
Програма Свердловської студії 
телебачення. 20.00 — Концерт 
майстрів мистецтв. (К). 22.30 — 
Художній фільм «Вдвічі 
ше або нічого». II серія, 
ровоград).

Друга програма. 12.15 — 
програма. ___ _______
17.00 — Фільм для дітей. (Дні
пропетровськ). 17.20 — Дніпров
ські новини. (Дніпропетровськ). 
17.35 — Рішення XXIII з'їзду 
КПРС у дії. «Колгоспний 
профілакторій». (Дніпропет
ровськ). 17.40 — Телевізійна 
пошта. (Дніпропетровськ). 18.00 
— Теленовнни. (К). 18.30 — Те
лежурнал «Пропагандист». (М).
22.30 — Продовження програми 
Свердловської сгудії телебачен
ня. 23.15 — Щоденник. (К).

ЧЕТВЕР, 12 жовтня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм 
<Ян Рудзутак». (Кіровоград).
11.15 — Телефільм «Ти приходь 
до нас, приходь...» (Кірово
град). 16.55 — Для дітей. «На 
добраніч, малюки!» (Кірово
град). 17.40 — Телефільм «Се
редина землі». (Кіровоград). 
18.00 — Телевісті. (К). 18.30 — 
«Світ сьогодні». (М), 19.00 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
Програма, присвячена дню 
Львівщини. ^21.00 — Анонс про
грами Пермської студії телеба
чення. 21.05 — Телефільм «Сло
во про наше місто». (Кірово
град). 21.15 — Телефільм «Ти 
приходь до нас, приходь...» (Кі
ровоград). Декада російської 
літератури і мистецтва на Ук
раїні. 22.35 — Зустріч компо
зиторів. (К). 23.30 — Щоденник. 
(К).

Друга програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). 11.10 — «Я все пам’я
таю. Річарде». Новий худож
ній фільм. (К). 16.55 — Для ді
тей. «Олівець-малювець». (К).
17.30 — «Кобзар Придніпров’я». 
(Дніпропетровськ). 21.05 — «Я 
все пам’ятаю, Річарде». Новий 
художній фільм. (К).

СЕРЕДА, 11 жовтня. 11.15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1944-й». 
Телефільм. (М). 12.15 — Кіно- 
програма. 17.00 — Фільм для ді
тей. 17.20 — Дніпровські нови
ни. 17.35 — Рішення XXIII з’їз
ду КПРС у дії. «Колгоспний 
профілакторій». 17.40 — Телеві
зійна пошта. 18.00 — Англійська 
мова для малят. 18.30 — Теле
візійний журнал «Пропаган
дист». (М). Декада російської 
літератури і мистецтва на Ук
раїні. 19.00 — Програма Сверд
ловської студії телебачення. 
(К). 20.00 — Концерт майстрів 
мистецтв. (К). 22.30 — Продов
ження програми Свсрдловської 
студії телебачення. (К). 23.15 — 
Щоденник. (К).

біль- 
(Кі-

----- Кіно-
(Дніпропетровськ).

ЧЕТВЕР, 
Для дітей. 
(К). 17.30

12 жовтня. 16.55 — 
«Олівець-малювець». 

. .. — «Кобзар Придні
пров’я». 18.00 — Телевізійні віс
ті. 18.30 — «Світ сьогодні». (М). 
19.00 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. Програма УТ, присвя
чена дшо Львівщини. 21.00 — 
Анонс програми Пермської сту
дії телебачення. (К). 21.05 —
До 50-річчя Великого Жовтня. 
Телевізійний журнал 
21.45 — «Старт», 
програма, 
літератури 
раїні. 22.35 — Зустріч компози
торів. (К).
(К).

«Колос». 
. Молодіжна 

Декада російської 
і мистецтва на Ук-

23.30 — Щоденник.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 11 жовтня. 11.15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1944-й». 
Телефільм. (М). 16.40 — Пере
дачі з Одеси. 17.45 — Фільм для 
дітей. 18.05 — Фестиваль теле
візійних фільмів. 18.30 — Теле
візійний журнал «Пропаган
дист». (М). Декада російської 
літератури і мистецтва на Ук
раїні. 19 00 — Програма Сверд
ловської студії телебачення. 
(К). 20.00 — Концерт майстрів 
мистецтв. (К). 22.30 — Продов
ження програми Свсрдловської 
студії телебачення. (К). 23.15 — 
Щоденник. (К).

ЧЕТВЕР, 12 жовтня. 10.30 — 
Документальний фільм. 11.00 — 
Художній фільм «Капітанська 
донька». 16.55 — Для дігей. 
«Олівець-малювець». (К). 17.30 
— «Кобзар Придніпров’я». (Дні
пропетровськ). 18.00 — Телеві
зійні вісті. 18.30 — «Світ сьо
годні». (М). 19.00 — До 50-річ
чя Великої о Жовтня. Програма 
УТ. присвячена дню Львівщини. 
21.00 — Анонс програми Перм
ської студії телебачення. (К). 
21.05 — Художній фільм «Люб
лю тебе, життя». Декада росій
ської літератури і мистецтва на 
Україні. 22.35 — Зустріч компо
зиторів. (К). 23.30 — Щоден
ник (К).

КУБОК
НЕ ЗМІНЮЄ
ПРОПИСКУ

Го и г

УСПІХ
БАСКЕТБОЛІСТІВ 
СРСР

ХЕЛЬСІНКІ, 9 жовтня. 
(Спец. кор. ТАРС 10. Хро- 
мов). Вдев’яте були увінча
ні золотими медалями чем
піонів Європи баскетболіс
ти СРСР, які у неділю вве
чері у вирішальному матчі 
перемогли команду чехо- 
словаччннн — 89:77 (40:30).
Переможені задовольнилися 
срібними нагородами, увій
шовши до числа призерів 
після 8-річної перерви.

Орган Кировогоедсмого

обкома ЛКСМУ,м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

БК 00552. Індекс 01197,

Нещодавно аван
гардівці Кірово
града приймали 
боксерів «Труда» 
з міста Губкіна 
Бєлгородської об

ласті. Глядачі, що 
зібралися в залі 
спортклубу «Зір
ка», сподівалися 
побачити захоплю
ючу зустріч. Але 
їх сподівання бу

ли марними. Вже з перших поєдинків стало зрозумілим, 
що наша команда набагато слабіша від команди гостей. 
Боксери «Авангарду» програвали один за одним. І тіль
ки трьом із них: Володимиру Воленку, Борису Гребець- 
кому та Анатолію Олейникову — вдалося перемогти.

«Чому ж так сталося?» — дивувались болільники, ад
ресуючи це запитання тренерам нашої команди Б. А. 
Ковіньці та О. А. Кравченку.

Дещо може пояснити щоденник відвідувань секції 
боксу ДСШ «Авангарду». Переглядаючи його, здогаду
єшся, в чому справа. Багато хто з юніорів не приходив 
на тренувальні заняття по кілька тижнів. А тренери 
навіть не запитували, чому. Особливо це помічається 
в групі Б. Ковіньки. Та й сам тренер інколи на занят
тях більше схожий на гостя, ніж на наставника, навіть 
не одягає спортивного костюма.

Становище з боксом вкрай незадовільне в області. Об
ласна федерація боксу, яку очолює П. П. Андрющенко, 
зовсім не турбується про організацію боксерських груп 
при районних спортивних товариствах. Два роки тому 
в Знам’янці, Олександрії та Кремгесі існували такі гру
пи, але вони розпалися: не було підібрано тренерів, 
спортсмени не виступали на змаганнях.

Та й у самому Кіровограді знайшла собі притулок 
тільки в ДСШ «Авангарду» боксерська група. А що во
на може зробити, коли за три минулі роки аваигардів- 
ці виходили на арену змагань лише два рази? Виходи
ли, щоб програти. Так сталося і на першості України, 
яка проходила в квітні цього року в Кіровограді. Тіль
ки двоє кіровоградців, О. Іванов та О. Кравченко, одер
жали кілька перемог.

У місті лише два боксери — кандидати в майстри 
спорту. Першорозрядників теж 
не густо — на пальцях перелі
чити можна. Федерація боксу 
звинувачує в цьому тренерів 
«Авангарду», а ті — федера
цію.

Ось чому кожний удар гонга 
на змаганях звучав сумно.

С. МАТУСЯ К.

И А ФІНІШ розиграшу 
кубка обкому комсо

молу прийшли дві коман
ди: кіровогра д с ь к о ї
ШВЛП і кремгесівські 
авангардівці. Ця цікава 
зустріч примусила по
хвилюватись уболіваль
ників футбола, які при
йшли на стадіон ШВЛП, 
де відбувався фінальний 
матч. Майбутні авіатори, 
минулорічні володарі 
почесного приза, праг
нули і в цьому році збе
регти за собою на
городу обласної ком
сомольської організації. 
Вони дружніше атаку
ють ворота гостей, ство
рюючи цілий ряд загро
зливих моментів. Пер
ший тайм проходив з 
повною перевагою гос
подарів поля. На 
30-й, 31-й і 40-й ; 
нах футболісти 
б’ють по воротах 
гесівців; але м’яч і 
сягає цілі.

На перерву 
пішли при рахунку 0:0.

Як тільки свисток суд
ді сповістив про початок 
другого тайму, футбо
лісти ШВЛП всією ко
мандою переходять на 
половину поля «Аван
гарду». Знову серія уда
рів по воротах гостей. 
Один із них закінчується 
голом: скориставшись
помилкою захисників, 
Анатолій Легкодух виво
дить свою команду впе
ред.

Кремгесівці намагаю-

і 23-й 
хвили- 
ШВЛП 
крем

не до-

гравці

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

ться відігратись. Кілька 
проходів по краях ледве 
не закінчуються взяттям 
воріт. І коли вже здава
лось, що авангардівцям 
так і не вдасться роз
печатати ворота авіато
рів, Віктор Діброва го
ловою забиває м’яч. Це 
сталося за десять хвилин і 
до кінця другого тайму. П 

Тридцять хвилин до
даткового часу прино
сять успіх господарям 
поля. Віктор Надєїн за
биває вирішальний

НА ПРИЗ
ОБКОМУ ЛКСМУ

м’яч. 2:1 на користь фут
болістів ШВЛП — з та
ким рахунком майбутні 
авіатори вдруге стали 
влодарями кубка обкому 
ЛКСМУ.

Обидві команди пока
зали гарну гру. Суперни
ки були гідні один одно
го. Правда, враження 
від цієї захоплюючої зу
стрічі зіпсувала неспор
тивна поведінка двох 
гравців. За грубість з 
поля були виведені
A. Тютюнов (Кремгес) і
B. Михайленко (ШВЛП).

В. ГАНОЦЬКИЙ.
------ ----------------  »4

Справи „ЗІРКИ“ гіршають
пооазпк Пп» °0П" 3Д°му’ * почалася нова серія прикрих 
цевому «Лп«пмЧ0Ра к,Р°погІ>адцІ програли у Вінниці міс- 
кІи°нМпУ 3 таким же рпхупком (1:2), як і за
« лькп днів перед ЦИМ — львівським «Карпатам» Цс 
підсунуло їх в турнірній таблиці на 8-е місце.

Останні дві зустрічі чемпіонату паші земляки мають 
провести також на виїзді. Якщо І в них не наберуть 
початку0 сезоні г0ИтУТЬ Не додсРжат» слова, даного на 
V „Д ну Сво,м пР|,х»льникам про те, що увійдутьУ першу десятку команд підгрупи.
«Металіст» -’го"3т", останнього туру: СКА (Одеса) - 
«Каопати? ™’д ДЛ°* ~ «Волга» (Горький) - 4:2, 
лупг АХ«? СКЛ (К",В> “ ’ = «Молдова» - «Мета- 
«Тавпія»"1РІ”ЖЯ> ~ «ТРУД» - СКА (Львів) - 1:0. 
«Локпмптію Волга» (Калінін) — 4:0, «Суднобудівник» — 
„„„ М°ІТ (Калуга) _ 6:0, «Авангард» - «Шин
ник» — 0:0, «Сокіл» — «Металург» (Тула) — 0:0.

Друкарня імені Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м, Кіровоград,
Редактор В. ПОГРІБН
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