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Пролетарі всіх країн, еднайіеся!

орган

ПРОМИСЛОВІСТЬ ОБЛАСТІ
ЗА ТРИ КВАРТАЛИ

17 жовтня в Кіровограді відбулися збори обласно
го партійно-господарського активу.

З доповіддю про виконання соціалістичних зобо
в’язань колективами промислових підприємств, бу
дов, транспорту і зв’язку за три квартали ювілейного 
року виступив секретар обкому КП України М. П. 
Суркін.

В обговоренні цьою питання взяли участь перший 
секретар Олександрійського міськкому КП України 
П. 10. Гриценко, керівник бригади формувальників 
імені 50-річчя Жовтня заводу «Червона зірка» В. 1. 
Гетьманець, секретар Кіровоградського міськкому 
КП України 3. 1. Власова, голова облпрофради Д. Т, 
Жмак, машиніст екскаватора Семенівсько-Головків- 
ського вуглерозрізу В. Т. Фесун, керуючий трестом 
будівельних матеріалів А. В. Отян та інші.

На зборах обласного партійно-господарського ак
тиву виступив перший секретар обкому КП України 
М. М. Кобильчак.

В обговореному питанні збори ухвалили постанову.
П’ЯТНИЦЯ, 20 ЖОВТНЯ 1967 РОКУ.

19 жовтня в Києві розпочала роботу друга сесія Вер
ховної Ради Української РСР сьомого скликання.

О десятій годині ранку місця за столом Голови зай
мають Голова Верховної Ради УРСР депутат О. Є. 
Корнійчук, заступники Голови Верховної Ради УРСР 
депутати М. Д. Білоус, Н. О. Пучковська, В. О. Сологуб, 
І. Т. Швець.

Тепло зустріли депутати і гості сесії появу в урядо
вих ложах керівників Комуністичної партії і уряду Украї
ни, членів Президії Верховної Ради УРСР і уряду рес
публіки.

Учасники сесії вшанували вставанням пам’ять депута
тів Верховної Ради УРСР О. В. Мінаєвої і П. Г. Тичини, 
які померли в період між сесіями.

З доповіддю про результати перевірки повноважень 
депутата, обраного замість вибулого, виступив голова 
Мандатної комісії депутат І. І. Вівдиченко.

Затверджується такий порядок денний роботи сесії:
1. Про Державний план розвитку народного господар-

Ради Української РСР
ства Української РСР на 1968 рік і плани розвитку на
родного господарства УРСР на 1969 і 1970 роки.

2. Про Державний бюджет Української РСР па 1968 
рік та про виконання Державного бюджету УРСР за 
1966 рік.

3. Про затвердження Указів Президії Верховної Ради 
Української РСР.

4. Обрання Верховного суду Української РСР.
З доповіддю в першому питанні порядку денного ви

ступив заступник Голови Ради Міністрів УРСР, голова 
Держплану УРСР депутат П. Я. Розенко.

Доповідь у другому питанні порядку денного зробив 
міністр фінансів УРСР депутат А. М. Барановський.

З співдоповіддю постійних комісій Верховної Ради 
УРСР у першому і другому питаннях порядку денного 
виступив, голова Планово-бюджетної комісії Верховної 
Ради УРСР депутат В. О. Кременицький.

Потім почалося обговорення доповідей і співдоповіді. 
Сесія продовжує свою роботу. (РАТАУ)

ВАДИХАЮЧІ 
ПІДСУМКИ

НА ПОВЕРХНІ 
РАНКОВОЇ ЗОРІ

18 жовтня 1967 року радянська автома
тична станція «Венера-4», пройшовши від
стань близько 350 мільйонів кілометрів, До
сягла планети Венера.

Протягом 4-місячного польоту станція да-

Повідомлення ТАРС
ла змогу дістати нові численні дані про 
фізичні властивості космічного простору.

При підльоті до планети Венера станція 
зафіксувала відсутність помітного магнітно
го поля і радіаційних поясів планети. Вияв
лено слабку водневу корону.

Сьогодні, 18 жовтня 1967 року, о 7 годи
ні 34 хвилини московського часу автоматич
на станція «Венера-4» увійшла з другою кос
мічною швидкістю в атмосферу Венєри і 
від станції відокремився спускний апарат— 
наукова лабораторія. Після аеродинамічного 
гальмування спускного апарата в атмосфері 
планети автоматично спрацювала спеціаль
на парашутна система, і він продовжував 
плавне зниження в атмосфері Венери.

Наукові прилади спускного апарата про
водили безперервні сталі вимірювання і пе
редачу на Землю параметрів атмосфери 
Венери протягом півтори години на відрізку 
25 кілометрів. Апарат опустився на поверх

ню планети, доставивши другий вимпел із 
зображенням Герба Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік.

Провадилися замірювання тиску, густини, 
температури І хімічного складу атмосфери 
Венери.

На протязі ділянки вимірювань темпера
тура атмосфери змінювалась від 40 До 280 
градусів Цельсія, атмосферний тиск — від 
1 до величини порядку 15 атмосфер. Вимі
рювання показали, що атмосфера Венери 
майже повністю складається з вуглекислого 
газу; кисень і пара води становлять близь
ко півтора процента; помітних слідів азоту 
не виявлено.

Дані наукових вимірювань обробляються 
і будуть опубліковані.

Таким чином, радянська автоматична 
станція «Венера-4» вперше у світі здійснила 
плавний спуск і посадку на поверхню пла
нети і дала можливість дістати дуже цінні 
дані про планету Венера.

Наукові дослідження, виконані радянсь
кою автоматичною міжпланетною станцією 
«Венера-4», — нова видатна перемога ра
дянської науки і техніки, дуже важливий 
етап-у дослідженні планет Сонячної систе
ми.

ЦСУ СРСР підбило 
підсумки виконання на
шою промисловістю 
плану дев'яти місяців 
ювілейного року.

Ці підсумки такі, що 
вони не можуть не раду
вати радянську людину. 
Ось головні з них. План 
дев яти місяців переви
конано як по заі альному 
обсягу виробництва, так 
і по величезній більшос
ті найважливіших виро
бів, свою дев'ятимісячну 
програму перевиконали 
□сі союзні республіки і 
всі промислові міністер
ства. Порівняно з дев'я
тьма місяцями минулого 
року випуск промисло
вої продукції в країні 
збільшився на 10,5 про
цента.

Для 
даємо, 
шість 
річний
промислової 
становив 8,6 
Це означає, 
темпи зростають, 
економічна політика пар
тії, розроблена після 
жовтневого (1964 р.)
Пленуму ЦК КПРС, дає 
свої чудові результати. В 
цьому величезну роль, 
безсумнівно, відіграло 
також всенародне зма
гання за гідну зустріч 
великого ювілею.

Не менш важливим є 
й інше — досягнуто доб
рого прогресу і с зрос
танні продуктивності

порівняння 
що 

років 
темп

нага- 
за останні 

середньо- 
зростання 
продукції 
процента, 
що наші 

що

(Закінчення на 2-й crop.).
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ЛА 125 (8 25)2 стор

цього триває

керуючись рі- 
XXIII з'їзду

революції

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.),

праці. Вона збільшилась 
на 7 процентів. У попе
редньому п’ятиріччі 
(1961—65) середньорічне 
зростання продуктивнос
ті праці становило лише 
4,6 процента.

Ще кращі показники 
підприємств, які пере
йшли на нову систему 
планузання і економіч
ного стимулювання. Та
ких підприємств тепер 
налічується понад п’ять 
з половиною тисяч, і во
ни виробляють третину 
всієї промислової про
дукції. План реалізації 
своїх виробів порівняно 
з дев’ятьма місяцями 
минулого року вони 
збільшили на 12 процен
тів, на 8 процентів під
несли продуктивність 
праці і майже на 25 про
центів збільшили свій 
прибуток.

Саме така робота, такіНАДЙХАЮЧІ ПІДСУМКИ
темпи, таке зростання 
продуктивності праці і 
прибутку є базою при
скорення зростання на
родного добробуту, що 
його здійснюють партія 
і уряд, 
шеннями
КПРС.,

В ім'я 
зміна структури промис
лового виробництва. З 
одного боку найшвидша 
зростають ті галузі важ
кої індустрії, які визна
чають прогрес всього 
народного господарства, 
як наприклад, машино
будування, хімія, мета
лургія, видобуток нафти 
і газу, з другого — ви
переджаючими темпами 
розвивається виробннц-" 
тво товарів народного 
споживання.

Досить сказати, що 
легка промисловість за 9 
місяців збільшила ви
пуск своїх виробів на 12 
процентів. Величезними 
темпами збільшує ви
пуск товарів і важка 
промисловість. За 9 мі
сяців виробництво КОЛО-“ 
дильників, наприклад, 
вона збільшила на 24 
проценти (їх випущено 
майже 2 мільйони!), 
пральних машин і теле
візорів — на 13 процен
тів, радіоприймачів — 
на 16 і т. д.

Успіхи сільського гос
подарства дали можли
вість харчовій промисло
вості за 9 місяців випус
тити з державних ре
сурсів сировини 4,4 міль
йона тонн м’яса (зрос
тання на 17 процентів), 
1,8 мільйона тонн олії 
(зростання на 14 про
центів), значно збільши
ти випуск молочних і 
кондитерських виробів. 
На 11 процентів збіль
шився також вилов ри

Партії, 
Леніну,

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
руками несуть Жовтневому святу найдиво- 
вижніші дарунки.

Десятий вагон, п’яте купе. Тут поселився 
шліфувальник Ульяновського відділення 
«Сільгосптехніки» Леонід Кисляк. Він зі свої
ми друзями домігся того, що полагодив удві
чі більше тракторних моторів, аніж передба
чали спеціалісти. Що- не день, то й рапорт від 
комсомольця: «Є півтори норми!» Леонід — 
раціоналізатор. Він — позаштатний секретар 
Ульяновського райкому ЛКСМУ.

Сьомий вагон, четверге купе. Білява дівчи
на задивляється з далеч. Це Наділ Лохвич, 
член комсомольсько-молодіжної ■ бригади В. 
Бойченка з Кіровоградського агрегатного за
воду. Досягнення цих молодих ентузіастів 
вже відомі всій Кіровоградщині.

Четвертий вагон, шосте купе. Нове знайом
ство, з Лідою Дабіжею, дояркою колгоспу 
«Прогрес» Олекс-тндрівського району, яка ни
ні має щодоби пудові надої молока.

В першому вагон: секретар Голованівсько- 
’го райкому комсомолу Тамара Власюк знайо

мить мене з агрономом із села Троянки Ва
силем Безверхнім. який в цьому році виборов 
з хліборобами дзохсотпудовий урожай зер
на...

Вусатий залізничник проходить повз купе і додні 
втішно промовляє; ’

— Оце бригада у вас! Таких ще ми в 
му році не возили.

В цю мить озвалась дівоча пісня. «Ой, 
лю, мій хмелю...» А тоді: «Ми підем, де

і
Ульяновськ. Зустріч біля будинку Ульянове*. 

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

З

би.
Щодо найважливіших 

галузей 
рії, то їх успішний роз
виток змальовують такі 
цифри: за 9 місяців ви
роблено 404 мільярди 
кіловат-годин електро
енергії, видобуто 214 
мільйонів тонн нафти, 
116 мільярдів кубомет
рів газу, 446 мільйонів 
тонн вугілля, виплавлено 
76,2 мільйона тонн сталі, 
вироблено 29,5 мільйо
на тонн мінеральних 
добрив, 812 тисяч тонн 
пластмас І 374 тисячі 
тонн хімічних волокон.

важкої індуст-

І. ПАВЛО», 
(кор. ТАРО).

біля п’едестала, на якому постать вождя. З 
гурту виділяються четверо. Вони несуть до 
підніжжя пам’ятника червоні гвоздики. І в 
цю мить над площею всі чотириста голосів 
прчали пісню. Вона про людину, яка схитнула 
світ, яка стала світлодспням для хлібороба і. 
робітника, для кожної простої людини.

Прощання з містом Ілліча. І вже знову наш 
поїзд мчить просторами Росії, берегами Вол
ги, березовими гаями. А на ранок — нова зу
стріч, в Казані. Тут пройшли студентські роки 
Володимира Ульянова, тут гартувалася його 
юність. Посланці степового краю йдуть тими 
вулицями, де ходив Ульянов, прямують до 
університету. їм показують аудиторію, де 
вчився він, актовий зал, де він складав екза
мени. Потім'-- знайомство з містом, зустрічі 
в музеях.

Увечері — в дорогу, яка веде до Кремля. У 
вагонах змагаються найдотепніші, демонстру
ють свою майстерність співаки та співачки. 
Звучать пісні про Росію, про Волгу, про Ле
ніна.

Ось і столиця нашої Вітчизни, йде її вули
цями і площами степовик і затамовує подих, 
задивившись на ту красу, що навколо. Уро
чиста хвилина біля пам’ятника Невідомому 
солдату. Тут, на граніті, кіровоградці кладуть 
квіти і вшановують хвилиною мовчання па
м’ять про того, хто боронив паш рідний край 
од ворога; хго віддав своє життя для того, 
щоб нині над нами прозорилося спокійне не
бо.

І знову в рукзх квіти. Великий вінок лягає 
до Мавзолею В. І Леїгіна. Починається поба
чення з вождем.

Л потім на Красній площі натхненно і уро
чисто пролунали слова клятви молоді Кірово- 
градщини на вірність заповітам Леніна:

— Ми, комсомольці та молодь орденоносної 
Кіровоградщиііи, спадкоємці слави героїв 
Жовтня і Великої Вітчизняної війни, напере- 

і п’ятдесятилітнього ювілею Великої 
Жовтневої соціалістичної революції прибули в 
столицю нашої Батьківщини — Москву, щоб 
тут, біля Мавзолею вчителя революційних мас 
світу, генія людства — Володимира Ілліча Ле
ніна, тут, на Красній Площі присягтнсь від 

імені всіх юнаків та дівчат 
нашого степового краю на 
вірність заповітам Ілліча, 
справі рідної Комуністичної 
партії, справі Великого 
Жовтня.

Іменем земляків, що за
гинули за Радянську владу 
з роки революції і грома
дянської війни, світлою 
пам’яттю 130 тисяч бійців, 
ідо віддали своє життя за 
визволення Кірозоградщн- 
ни від фашистських полчищ, 
сивою печаллю матерів, які 
не дочекалися синів з дале
ких фронтових доріг, свя
тістю землі рідної 

КЛЯНЕМОСЯ?
Бути достойними справи 

батьків, наслідувати і по
множувати їх славу і на 
перший клич матері-Вітчяз- 
ни піти в бій і перемогти 

КЛЯНЕМОСЯ!
вн похилі...». Заспілувала краща швея маис-. Іменем трударів, що проклали першу бороз- 
терні облспоживспілкк та промкомбінату Раї- ну на колгоспній ниві, чиїми руками зведений 
са Чайкова. . . . —

І залізничник знову дивується:
— То виходить, тут не лише люди, які ма 

ють медалі за працю. їм варто давзги нагоро
ди й за таку пісню. . . .

В цей час в десятому вагоні зринали ве
сільні співанки. То ватажок комсомольців з 
села Лозувате Ульяновського району Дмитро 
Гасіца влаштував українське «весілля». У 
восьмому вагоні кіровоградці продовжували 
конкурс на кращу пісню. А в сьомому — сек
ретар Компаїмївського райкому ЛКСМУ Лдам 
Коротченко гуртував танцюристів:

— Ми маємо показати свою майстерність 
на «вогнику переможців».

І отак цілими годинами. Дзвенів дівочий 
сміх, жарти, не стихала народна пісня, пісня, 
яку колись співааи перші комсомольці.

Аж ось і береги Волги, зупинка. На стіні 
залізничного вокзалу мармурова плита. «22 
апреля 1870 г. в Симбирске родился основа
тель и вождь большевистской партии и совет
ского социалистического государства Влади
мир Ильич Ульянов — Ленни».

Шикуються колони. В шеренгу стае моло
дий тракторист, доярка, слюсар, Інженер, аг
роном. В їх руках червоні гвоздики. Вони при
везені з наших кіровоградських степів і че
рез декілька хвилин ляжуть біля підніжжя 
пам’ятника рідному Іллічу.

Чотири сотні туристів діляться на групи і 
вирушають по Ульяновську, місту Володими
ра Ілліча Леніна. Добра тривога і хвилюван
ня проймає степовика, коли він підходить до 
будинку, де народився Володя Ульянов. Ко
жен затамовує подих, йдучи г. простих кім
натах.

Кіровоградці відвідали гімназію, де вчив
ся Володя, побували в наймальовиичіших ку
точках міста Екскурсовод розповіла їм про 
майбутнє колишнього провіиціаЛьного містеч
ка.

І осі. знову шикується колона. Кіровоград
ці стоять на центральній площі Ульяновська,

йями***«^

фундамент соціалізму, іменем Героїв Праці— 
невтомних трудівників колгоспних полів, за
водів І фабрик, славних будівників нового 
суспільства, комсомольською юністю своєю 
клянемося тобі, Комуністична партія.

Як потомствсні інтернаціоналісти, ми сьо
годні проголошуємо: «Фашизм не пройде? 
Геть агресорів! Свободу В’єтнаму! Свободу

патріотам Греції! Геть завойовників з араб
ської землі!»

Клянемося завжди йти по шляху жовтне
вих борців, всюди йти за Комуністичною пар
тією, своєю працею, серцем і розумом, всім 
життям своїм, творити на землі комунізм

КЛЯНЕМОСЯ!
КЛЯНЕМОСЯ!
КЛЯНЕМОСЯ!
...Відвідини місць, де жив і працював 

вождь, знайомство з найирекраскішнми па
м'ятниками історії, знайомство з древньою і 
молодою столицею.

І знову поїзд переможців вирушив в доро
гу. За вікном мерехтіли білясті стіна багато
поверхових будинків, золотаві російські гаї. 
Л в пам'яті кожного, хто побував на землі 
рідного Ілліча, спливали найдивовижнічій 
спогади. Вже не на велелюдді, а наодинці з 
собою кожен повторював слова клятви — на 
вірність революції, партії, Леніну.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

Кіровоград — Ульяновськ — Казань — 
Москва. '

Москва. Красна площа. Дарунок Іллічу _
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8 стор,

ЧЕРВОНІ ВІТРИ ЖОВТНЯ
ПУВ РІК революції перший. Над світом гули вітри червоні, дмухали по- 

лум ям оентежннм, спалахували на обрії загравами.
— Вся шлада Радам! — волала заюрмлена вулиця Нової Праги.

‘ ,^гвардійці розстрілювали більшовиків. Знищували всіх, хто життя 
і /,В-’ -,«ЖЄ- На маиланЬ я Центрі селища, живі клялися помститися.

ІГа«И па?’*ть про хоробрих, про першовідкривачів черво
ної і-рн не тільки у бронзі й граніті, з поемах і романах, айв звичайних 
людських листах. Таких, як цей ’

ЛИСТ ПЕРШИЙ
Я пишу тим, кого ще нема на світі, 

але які захочуть знати про своїх бать
ків, про бентежні роки революції; Я

в 
гвинтівками ля- 

виїжджаємо в-поле 
вершники повідомля- 

з’я- 
ви- 
за-

ків, про бентежні роки революції; 
пишу в рік революції п’ятдесятий.

Нам зараз по 17—20 років, але 
кожного є гвинтівка. З 
гаємо спати, їмо, 
орати. Озброєні 
ють .нам, коли в навколишніх селах 
вдаються банди, і тоді ми сідлаємо 
пряжених з плугів коней. У нашому — 
гоні зараз /00 багнетів. Селяни теж до
помагають, чим можуть. Іван Бугайов 
передав загонові кулемет, Микита Пав
лов 12 ящиків набоїв, -Терентій Ряб- 
чук — 20 револьверів. Партизанською 
групою командує Феофан Рашсвський. 
Ми часто ведемо гарячі розмови про 
те, як далі боротися з окупантами та 
гетьманівською вартою." Нещодавно 
підпільний революційний комітет при
йняв рішення розпочати відкриту бо
ротьбу з ворогами революції. Виступ 
намітили на 21 листопада — день яр
марки. Напередодні вістові подались у 
навколишні села, щоб повідомити пар-

Уже не диво на Олександрінщині, коли за кермом трактора побачиш водія в 
строкатій хустині. Тільки в колгоспі «Червониіі прапор» Олександрійського район)- 
водять сталеві машини три дівчини- — Клава Коломіець, Галина Курдаева та Олена 
Петровська.

На знімку: К. КОЛОМїЄЦЬ, Г. КУРДАЄВ\ та О. ПЕТРОВСЬКА.
Фото А. БОЙКА,

ОЛОДРАНЦЯМ віддатмГНізащо! — куркулиха надягала найкращі пер- 
“ сидські шалі до корів,
— Та ти ж знаєш, що ■ отих комунарі« не тільки земля спільна, а й жін

ки...
Йшов рік революції шістнадцятий.

ЛИСТ ДРУГИЙ
Погано ще ми живемо зараз. Од

не ліжко стало житлом для цілої сі
м'ї. Бо нема чим топити, нема хліба. 
Але ізмайлівська молодь гомонить 
про комуну, про спільний обробіто-к 
землі. Тільки так ми зможемо подо-
----------------------------------------- Є

І ЯК У ВІДПОВІДЬ на попередній 
лист, з грозового сорок четвертого 

року до нас дійшов адресований си
нові

ЛИСТ ЧЕТВЕРТИЙ
Любий мін хлопчику! Коли ти чита

тимеш цього листа, мине чимало літ, 
Заростуть травою окопи, загояться ра
ни у тих, хто вернеться додому... Я хо
чу, синку, щоб діти поляків, угорців, 
болгар теж були щасливими, не знали 
війни. Життя не шкодував для' справи 
революції, за добру долю всіх людей. 
Ти не червонітимеш за мене, батька 
свого. І я прошу тебе: ким би ти не 
буя, синку, — хліборобом чи пасічни
ком, шахтарем чи електриком — завж
ди крокуй уперед під знаменом рево
люції.

О. ЖЕЖЕРЯ, 
Герой Радянського Союзу.

1944 рій.
Польща.

тизанїв про рішення ревкому. А па сві
танку, коли ожили вулиці селища і роз
почалася жвава торгівля, до ярмарко
вого майдану потягнулась валка під
від з сіном тз мішками з зерном. Вар
та і загін карателів навіть не підозрю
вали, що під селянським збіжжям ле
жала партизанська зброя. Над майда
ном пролунав голос члена волосного 
ревкому Павла Козинця: «До зброї! 
Бийте гайдамаків!» Партизани пішли в 
наступ. Слідом за партизанами кину
лись на гетьманську варту селяни. Ра
дянську владу в Новій Празі було вста
новлено. Але поруч шастали банди ота
мана Григор’єва, денікінці. Знову роз
горілась боротьба. Грудневої ночі 1919 
року зав'язався бій з денікінською вар
тою та офіцерським каральним загоном, 
які розквартирувались у будинках бага
тіїв. Загін декікійськнх прислужників, 
очолюваний поміщиками Некорою та 
Бугайцовим, був розбитий, а вранці з 
Олександрії знову прибув великий за
гін карателів під командою озвірілого 
полковника Мунтяна. їм-вдалося захо
пити в полон партизана Степана Зару» 
бу. Випещене обличчя білогвардійсько-

лати злидні, боротися з куркулями. 
Ми першими гуртуємося з колектив, 
ми першими засіємо ниви зерном і 
віримо, що за нами йтимуть наші ді
ти, онуки. 4

Г. СОРОКУН, 
~ комунарівка 30-х років.

1930 рік,
с. їзмайлівка.

ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА ОЛЕКСАНДРІЙЦІВ

го офіцера пашіло від щоїіио вйпигої 
горілки.

— Наша розмова буде короткою, —• 
зневажливо кинув білогвардієць до 
Степана. — Ми хочемо знати прізвища 
керівників загону,
. —- Я все тобі скажу зараз, — проше
потів Заруба і підійшов до столу, де 
стояло кілька пляшок від горілки. — Я 
все скажу, — повторив партизан і, 
рвучко схопивши пляшку, вдарив нєіо 
по голові білогвардійця.

Бандит крикнув і впав на підлогу. В 
цю ж мить до кімнати забігло кілька 
денікінців. Вони схопили Зарубу:

— Перед гобою ще є вибір. Ми жерт
вуємо офіцером, тільки скажи: хто ор- 
гая'затор більшовицького повстання?

Степан мовчав. І тоді бандити підве
ли його до дерева, на якому була наві
шена петля.

Ні вдень, ні вночі ми не давали спо
кою ворогам революції, а сьогодні, ко
ли я пишу цього листа в майбутнє, наш 
загін разом з частинами Першої кінної 
армії вщент розгромив біляків. Сьогод
ні віддали життя Василь Луценко, 
Яків Єгоров, Павло Ткачов, Григорій 
Коваленко, Антон Чередниченко, Сте
пан Бутенко... Пам’ятайте завжди про 
них.

П. ПАВЛОВ, 
учасник громадянської війни і пар
тизанського руху на Олексаидрій- 
щині.

1920 рік

ЛИСТ ТРЕТІЙ

МАБУТЬ, ніхто не мав на своєму ві- 
ку стільки випробувань як поко- 

.ління, що здійснювало революцію. 
Але ніхто не знав стільки добра, ра
дощів і щастя, як будівничі нового 
світу. Є у нась щось від Чапаева і 
Матросова, Курчатова і Гіталова. І 
передається воно з покоління в по
коління, як снага і краса людська. В 
рік революції сотий адресують ком
сомольці 60-х років

ЛИСТ 1І-ЯТ1Н1
Для тих, хто читатиме ці рядки в 

2017 році, наш час стане історією. І 
я хочу розповісти про своїх ровесни
ків, спадкоємців слави наших бать« 
ків.

Ми не жили в ті роки, коли над сві- 
том полум’ям загорілась революція, 
коли наші батьки зі зброєю в руках 
йшли в бій, щоб захистити завоюван
ня Жовтня. І все ж ми вважаємо, що 
нам поталанило, бо ми теж у строю 
революціонерів-ленінців, які прокла
дають дорогу в майбуття.

Мені часто доводиться зустрічатися 
з комсомолкою Любою Матовенко. 
їй ще й двадцяти семи років нема, а 
вона вже член парламенту УРСР. Це 

.Жовтень відкрив сільській дівчині 
шлях до високого злету, дав право 
керувати державою. Продовжують по
двиг своїх батьків на трудовому 
фронті доярки комсомольсько-моло
діжної ферми з колгоспу імені 
Свердлова, де групкомсоргом Варя 
Рубан. Тут працює 16 дівчат, і всі 
вони вже виконали річні зобов'язан
ня, хоч до кінця року ще більше двох 
місяців.

Трудом рапортують ювілейному 
Жовтню і трактористи з комсомоль
сько-молодіжної бригади колгоспу 
імені Леніна, яку очолює комуніст 
Дмитро Стеценко. Вони завоювали 
першість у перед’ювілейному соціаліс
тичному змаганні механізаторів ра
йону. Гідними продовжувачами тру
дової слави батьків стали комсомоль
ці Віктор Жир, Борис Іщенко, Ми
хайло Небелиця, Віктор Сергієнко. 
Це завдяки їм і сотням таких, як во
ни, молодим гвардійцям поля, район 
зібрав у нинішньому посушливому 
році близько 25 центнерів пшениці 
з кожного гектара. Нещодавно 20 
молодих виробничників нашого ра
йону їздили в Москву поїздом пере
можців соціалістичного змагання. Во
ни поклали до підніжжя Мавзолею 
В. 1. Леніна букети червоних гвоздик, 
рапортували Іллічу про трудовий здо
буток, поклялися на вірність партії, 
на вірність революції.

На Красній площі хлопці і дівчата 
розказали ветеранам революції, що 
комсомол Олексаидрійщини виховав 
дзічі Героя Радянського Союзу 
П. К. Кошового, одинадцять Героїз 
Радянського Союзу, двох Героїв Со
ціалістичної Праці. Подвиги батьків 
продовжують їх сини. Комсомолець 
Валентин Жежеря — син Героя Ра
дянського Союзу — зараз працює з 
рідному колгоспі механізатором, 
Мартина Дубового — сина Героя Со
ціалістичної Праці Л. 3. Дубового — 
працівники артілі «Ленінський шлях» 
обрали головою колгоспу.

Ми, комсомольці 60-х років, знає
мо, що хлопці і дівчата 2017 року 
теж ітимуть батьківськими стежками, 
будуть множити трудові здобутки і 
з гордістю згадуватимуть тих, хто 
закладав підвалини нового світу, 
хто будував комунізм.

ЛІ. ГРОМОВИЙ, 
секретар Олександрійського рай
кому комсомолу.
1967 р.

Перші комсомольці Ко- 
ристівсі.косо осередку. Фото 
1923 року.

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ПЕРЕКОНЛИВИЙ ДЕБЮТ
Шанувальникам поетичного 

слова області відоме ім’я Ва
лерія Гончаренка. Його кращі 
поезії — войовничі, виразні, 
позначені влучністю художньої 
деталі і своєрідністю інтона

ційного малюнка, легко роз
пізнаються серед доробку ін
ших і, очевидно, припали до 
смаку читацькій громадськості. 
Свідчення цьому не тільки 
незмінність успіху авторських 

виступів, а й швидка розпрода
же «Червоного Волосожа
ру»* 1) — першої ластівки поета. 

Як відомо, за короткий час 
на цю книжку з'явилися дві 
’полярно-протилежні рецензії: 
захоплено-схвальна і гостро- 
критична. З приводу цього і 
назріла потреба поговорити, 
бо ж не тільки автор, а й читач

II АД СВІТОМ червонокрило линув 
** рік революції двадцять «Гетвертий.
В будинки радянських людей прийшов 
достаток, але на долю будівничих но
вого світу випали нові випробуван
ня. І не можна без хвилювання і бо
лю чнтагн про той час

Тільки жити в щасті. А- в Дівочо» 
му ГІолі озвірілі гітлерівці ходять 
від хати до хати, розстрілюють з ав
томатів усіх, хто потрапить на очі. 
Групу людей' фашисти зігнали до бу
динку Марії Тельнюк, стали поливати 
їх вогнем з автомата. Маленька дів
чинка з криком кинулась до матері. Та 
не зупинився недолюдок, убив і дів
чинку.

— Не буде вам пощади, звірі про
кляті! — крикнула Марія Тельнюк до 
фашиста. - -. •

І впала, підкошена вогнем.
84 жінок, дітей і дідів розстріляли 

фашисти в цей страшний день. Спали
ли село. Я ще якимось чудом залиши
лася живою, тому спішу > Написати 
цього листа. Про то трагічну сторін
ку з життя дівочепільців Повніші* зна
ти "всі і відомстити тим, хто розстрі
лював невинних людей.

Г. ТЕЛЬНЮК. 
жителька села Дівоче Поле.

1943 рік.

І) КиГо, «Радянський письмен
ник», 1907.

нині вирішують проблему ---
чиїми ж вустами та глаголить 
істина.

Отже, спробуймо розібра
тись.

Дивні метаморфози можуть 
трапитись з критиком, коли він, 
розглядаючи той чи інший ху
дожній твір, керується зада
ною схемою. На цьому шляху 
не те що легко спіткнутися, а 
вряди-годи й розпластатися на 
весь зріст можна.

Саме в подібне становище, 
на наш погляд, потрапив Г. Тур
ков — автор статті «Потрібна 
вдумливість», цидрукованій з 
«Літературній Україні».

В. Гончаренко — дебютант 
в літературі. Навряд чи потріб
но нагадувати про те, що ця 
категорія літераторів насампе
ред потребує обережного і 
вдумливого підходу щодо

(Закінчений па 4-й сюр.).



№ 125 (825)4Хто:в М.К
• А ПОДВіР’І Кам'янецької середньої школи є оди- « 

нока могила з обеліском, що сховався в зелень І 
дерев. У ній похований Герой Радянського Союзу І 
Михайло Сергійович Лисов. Живі квіти не в’януть на [ 
могилі з ранньої весни і до пізньої осені.

Юні слідопити Кам'янечого вирішили дізнатися . 
про бойові подвиги Героя, знайти його рідних. За цю г 
справу взявся штаб. Полетіли листи в різні кінці, в 
повелись короткі й довгі бесіди з жителями села, ’ 
робітниками військкомату.

Зусилля учнів виявились не марними. Вони дізна- І 
лися не лише про цікаві штрихи з біографії Героя, І 
але й про те, як він загинув при звільненні їх рідно- 1$ 
го села від фашистських загарбників. Школярі роз- Г 
шукали матір Героя Соломію Іванівну Лисову.

... Найвищу урядову нагороду Михайло Лисов здо- ! 
був невдовзі до загибелі, при форсуванні Дніпра, де І 

в жорстокому бою І 
виявив мужність і 
відвагу. Йшов да
лі на захід воїн. 
А весною 1944-го 
обірвалося жит
тя комсомольця, 
він помер від тяж
ких ран на руках 
у жителів села 
Кам’янечого.

Люди згадують, що в ту сумну хвилину в хаті, де 
помирав Герой, збудив тишу голосок новонародже
ної дитини. Це з'явилася на світ маленька Галинка, 
ніби сповістивши своїм народженням, що Герой 
продовжує жити...

Його поховали у шкільному садку, коли на дере
вах вже набрякали бруньки.

Від того часу минуло 23 роки. Зараз Галина Зі- 
менко — інженер, живе і працює у Києві.

Про це, і ще багато про що дізналися юні слідопи
ти під час своїх пошуків.

Недовго довелось чекати зустрічі з матір’ю Героя. 
Звістка слідопитів 
швидко поклика
ла її в дорогу. З 

ГРІ ФПП0.П1
Іванівну у Кам я- 
нечому. А проща
ючись із школяра
ми, мати Героя 
просила дітей 
себе. Якраз 
ді готувались
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відкриття пам’ятника Михайлу Лисову на його бать
ківщині.

Почалася ретельна підготовка до подорожі на Ку
бань. Щоб здобути право увійти до складу делега
ції, комітет комсомолу та піонерська організація 
оголосили змагання, головними умовами якого бу
ло: вчитись тільки на відмінно і добре, брати активну 
участь в культурно-масовій роботі і суспільно ко
рисній праці, мати відмінну дисципліну.

Минуло майже п’ять місяців. До складу делегації 
було відібрано 23 найкращих учні. Поза конкурсом 
була їх землячка — колишня учениця Галина Зі- 
менко. У числі делегатів були вчителі, бригадир 
тракторної бригади місцевого колгоспу імені Калі- 
ніна К. В. Зіненко. Очолював делегацію завуч школи 
офіцер запасу О. І. Стрілець.

В кінці квітня делегація вирушила в дорогу. її 
шлях пролягав по місцях бойової слави Криму. На
решті й головна мета подорожі — кубанська зем
ля, батьківщина М. С. Лисова — станиця Холмська. Зу
стріли українських гостей станичні школярі. Того ж 
вечора кам’янечани взяли участь у концерті на 
урочистому вечорі. А вже на другий день були при
сутні на відкритті пам'ятника Герою, дали клятву бу
ти вірними своїй Батьківщині. Українські школярі по
дарували землю з Кам'янечого, де загинув Герой, 
посадили дві топольки і дв.а кущі троянд, що при
везли з собою.

Наступного дня гості взяли участь у спортивних 
змаганнях на кубок імені Лисова.

Е ТІЛЬКИ ОДНА сторінка з багатогранної й ко
рисної роботи, яку проводять кам’янецькі шко

лярі. З їх ініціативи створений у селі історико-крає-
знавчий музей. Руками учнів зібрано велику кіль
кість експонатів, які заповнюють дві великі кімнати 
у сільському Палаці культури. Один із них — Книга 
вічної слави земляків, які загинули під час Великої 
Вітчизняної війни. Багато довелось докласти зусиль, 
щоб розшукати відомості про них, знайти їх фото
графії.

Цікаво проходять зустрічі учнів з ветеранами гро
мадянської та Великої Вітчизняної воєн, героями 
праці, відомими людьми села. Учні листуються з ко
лишніми вихованцями школи, які зараз у Радянській 
Армії. Воїни, які приїздять у відпустку, обов’язково 
відвідують школу.

У своїх листах сержант Василь Лановенко, солдати 
Яків Коростій, Яків Майданник та Іван Зеленюк роз
повідають про свою службу, про те, як допоміг їм 
шкільний колектив, комсомольська організація та ор
ганізація ДТСААФ підготуватися до служби в Армії.

Добре налагоджене в школі фізичне загартуван
ня молоді, підготовка їх до служби в Армії. Тут ді
ють різні оборонні гуртки — стрілецький, радіоама
торів, авто- і авіамодельний.

Кам'янецька школа в цьому році вийшла пере
можцем у районі в огляді-конкурсі на кращу поста
новку оборонно-масової та патріотично-виховної ро
боти. Це — досягнення всього шкільного колекти
ву, наслідок єдності в роботі комсомольської, дтсаа- 
фівської та піонерської організацій.

С. ОЛЕРСЬКИИ.
Новоархангельськин район.

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

Уелефоии: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

Б К 02390. Індекс 01197, Друкарня імені

Й
И
и

и
ф

и
Рм
Н
Є

(Закінчення. Початої: 
на 3-й стор.).

оцінки їх творчості. Мовиться 
не про оранжерейні умови 
для вирощування екзотичних 
квітів, а про хай і строгий, але 
справедливий, всебічно аргу
ментований аналіз першої ав
торської книжки. І вже аж ніяк 
недопустима голослівна, до то
го ж суперечлива критика, яс
кравий зразок якої продемон
стрував вищезгаданий автор.

Рецензент намагається при
голомшити поета уже з пер
ших рядків. «Карбованими ряд
ками починається перший вірш 
збірки Валерія Гончаренка 
«Червоний Волосожар». Сим
волічними (але вже далеко не 
карбованими) словами закін
чується він. А що ж ми читає
мо між цими фразами? Сло
весну тирсу, яка наліплюється 
на стовбур вірша, безперечно, 
гарного за своїм задумом. 
Глибоке водоймище поезії за
смічується словами типу «аби 
що небудь», а відтак про якусь 
глибину його годі й казати».

Як зрозуміти цей закид ав
тору про «символічні, але вже 
далеко не карбовані слова». 
Адже ці ж самі слова рецен
зент цитує і врешті-решт дає 
їм позитивну оцінку. І про яку 
словесну тирсу йдеться, чи не 
про оці рядки:

«Що мої перемрії варті
Перед шелестом верб гнучких? 
Буду просто стоять на варті 
Неповторних пісень твоїх.

(України — В. Б.)
Весняне білокриле небо, 
Вечорів твоїх зореліт, 
Грають райдугою про тебе 
Молодих моїх двадцять літ»?
Ні, навряд чи можна пого

дитися з категоричністю ре
цензента.

Але вдумаймося глибше. Що

означає зауваження про глибо
ке водоймище поезії, яке, за 
словами критика, позбавлене 
глибини. Адже знову ж таки 
йдеться про один і той же 
вірш. Чи не забагато критич
них парадоксів, як для однієї 
рецензії?

Розглядаючи першу збірку 
молодого автора, найдоцільні
ше, очавидно, було б іти шля
хом від аналізу до узагальнен
ня. Рецензент же діє за сум
нівним принципом: «спочатку 
скажу все, що я про тебе ду
маю, а вже потім розбирайся, 
як сам знаєш». І ось уже в 
другому абзаці читаємо: «Ос
танніми словами (тобто про 
відсутність глибини — В. Б.) 
можна було б характеризувати 
і переважну більшість Гонча- 
ренкових віршів».

Далі рецензент звинувачує 
поета в копирсанні в «словес
ному кукілі», єдиним розчер
ком пера перекресливши кра
щі поезії збірки: «Вчителька», 
«Чуєш, мамо?», «Ти грієш ру
ки». Щоправда, мимохідь роз
критикувавши останній з них, 
Г. Турков через кілька абзаців, 
говорячи про цей вірш, уза
гальнює: «Ось вона, та глиби
на, якої й хочеться».

Безумовно, подібні парадок
сальні судження спроможні 
спантеличити не тільки моло
дого автора, а й досвідченого 
літератора.

Однобоко підійшовши до 
доробку поета, Г. Турков не 
помітив, чи, власне, підганяю
чи під задану схему свої суд
ження, не побажав помітити 
того кращого, що є в «Черво
ному Волосожарі». А воно та
ки є. Свідчення цьому хоча б 
розкритикована «Вчителька». 
А спробуйте відмовити в пере

конливості живопису, скажімо,\ 
оцих рядків:

«Схонався у травах вітер, 
Затих па крутім обніжку, 
І білі хати, як діти 
у піжмурки грались нишком, 
А десь за старими греблями 
Дзвінкий мотоцикл пробіг, 
1 місяць сурмив лад вербами 
В рожевий блискучий ріг», 
Є справжня поезія і в «Доб

рій долі, високій долі», і в 
«Хаті», і в інших віршах. І, щоб 
збагнути це, не треба озброю- ' 
ватися мікроскопом, досить 
лише настроїтись на високо
вольтну хвилю поета. Манера 
письма Гончаренка — експре
сивна, густо замішана образа
ми. Щоправда, інколи поет аж 
надто перенасичує ними свою 
палітру, і тоді вони справля
ють враження іграшок на но
ворічній ялинці.

.Не вистачає подекуди моло
дому автору і високої культу
ри думки, вміння повернути 
збиту тему в нове русло. Є в 
збірці вади лексичні і стиліс
тичні. Саме про оці недоліки 
і слід би було говорити рецен
зентові, коли б він керувався 
принципом об’єктивного ана
лізу.

В той же час Турков не в мі
ру захвалює слабкі твори. 
Йдеться про мініатюру «Я все 
зберіг», яка кінчається ось так: 

«Я ссе зберіг: твою песпу, 
Легкий відбиток милих ніг, 
Лише тебе, тебе одну 
Я не зберіг».
Погодьтеся, що, орієнтуючи 

поета на оці банальні рядки, 
рецензент зробив йому вед
межу послугу.

Але попри всі недоліки, 
В. Гончаренко, безсумнівно,— 
обдарозаний поет. Його «Чер
воний Волосожар» дає всі під
стави для оптимістичних вис
новків.

В. БАЗИЛЕВСЬКИИ.

СПОРТ- СПОРТ

п„^с"ерші заїзДН хлопчаків на голубих доріжках водної станції обласної ради 
ДСТ «Спартак», Юні спортсмени тільки-но починають свій шлях у великий спорт.

Фото М. ЧЕРКАЄ ВА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 21 жовтня. Перша 
програма. 10.00 — «Гімнастика 
для всіх». (М). 10.30 — Для до
шкільників і молодших школя
рів. «Ми танцюємо». (М). 11.00
— Художній фільм «Товариш 
Арсепій». (Кіровоград). 16.30 — 
«Клуб кіиомандрівнмків». (М).
18.30 — Телевісті. (К). 18.50 —
Суботній репорта;;:. (К). 19.20 — 
Телереклама. (К). 19.30 — «Екс
по-67». (М). 19.45 — Пошта «Го- 
■1 убого вогника». (М). 20.30 — 
Геленовинп. (М). 21.00 — Худож
ній фільм «Товариш .Арсеній». 
(Кіровоград). 22.30 — «Популяр 
на пісня 1967 року». (11ДР).

Друга програма. 11.00 — Для 
дошкільників і молодших шко- 
иярів. А. Гайдар. «Військова 
таємниця». Спектакль Калінін- 
ського театру ляльок. (М). 11.50
— «Читаючи нову книгу». В. Ти
тов. «Всім смертям назло». (М).
21.30 — Художній фільм. (К).

НЕДІЛЯ. 22 жовтня. Пер
ша програма. 14.00 — Про
грама кольорового телеба-

чення. (М). 15.30 — Телсновипн. 
(М). 15.45 — «Музичний кіоск». 
(М). 16.15 — Для школярів
Л. Соболев. «Грозовий степ» 
Прем'єра телеспектаклю. (Ле
нінград). 17.25 — Наша афіша. 
(К). 17.30 - «Естрада-67». (М). 
18.30 — «ТЕК-67». (К). 19.00 - 
Першість СРСР з футбола. «Ди
намо» (М)—«Динамо» (Мінськ). 
В перерві — теленовннп. (М). 
20.45 — Телеповнни. (М). 21.00— 
«Монреаль аплодує». (К). 21.40 
— Творчий вечір заслуженої ар
тистки УРСР Опалової. (К).

19.15 — «Чигаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 19.20 — «Музич
ний маяк». (М). 19.30 — Літо
пис піввіку. «Рік 1947-й». Теле
візійний фільм. (М). 20.25 — 
«Читаючи Тези ЦК КПРС». (М).
20.30 — Передачі з Москви.

механізаторами
2 232 юнакам і дівча

там дало путівку в жит
тя Оникіївське сільське 
профтехучилище. Тут 
відбувся черговий ВИ

ЇМ слухачам вру
чено атестати тракторис- 
та-машиніста другого і 
третього класів.

Більшість вихованців 
закінчили учбовий зак
лад на «відмінно» і «доб
ре». А Володимир Ду- 
шак, Микола Чабан, 
Дмитро Завірюха, Олек
сій Кушнір та ще чоти
ри їх ровесники одержа
ли атестати з відзнакою.

Г. ПОЗНЯК.
Маловисківськпй район.

.МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орг«я Киро»агседснсго

обкома ЛКСМУ.

© ПОКАЗУЄ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
СУБОТА, 21 жовтня. 11.00 — 

Кіиопрограма. 15.10 — Фільм 
для дітей. 16.10 — «Читаючи 
Тези ЦК КПРС». (М). 16.15 -
До 50-річчя Радянської влади. 
«Від лютого до Жовтня». (Ле
нінград). 16.30 — «Клуб кіно- 
мандрівників». (М). 18.30 — В 
ефірі «Молодість». (М). 19.30 — 
«Експо-67». (М). 19.45 — Пошта 
«Голубого вогника». (М). 20.25 
— «Читаючи Тези ЦК КГІРС». 
(М). 20.30 — Телевізійні нови
ни. (М). 20.55 — «Читаючи Те
зи ЦК КПРС». (М). 21.00 — Ху
дожній фільм «Вирішальний 
крок». І серія. (М). 22.30 —
«Популярна пісня 1967 року». 
(НДР).

НЕДІЛЯ, 22 жовтня. 8.00 — 
Програма навчального телеба
чення. 10.00—«Будильник». (М). 
15.30 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (Ленінград). 
16.00 — Футбол. «Динамо» (Мо
сква) — «Динамо» (Мінськ).
16.45 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 16.50 — Телевізійні 
новини. (М). 17.00 — «Музичний 
кіоск». (М). 17.30 — Л. Собо
лев. «Грозовий степ». Телевізій
ний спектакль. (Ленінград).
18.45 — «Світло і тіні». (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СУБОТА, 21 жовтня. 15.35 — 
Передача з Одеси. 16.15 — Кі
нохроніка. 16.30 — «Клуб кіпо- 
мандрівннків». (М). 18.30 — В
ефірі «Молодість». (М). 19.30 — 
«Експо-67». (М). 19.45 — Пошта 
«Голубого вогника». (М). 20 25 
— «Читаючи Тези ЦК КПРС». 
(М). 20.30 — Телевізійні повп- 

~ <ч«таю-іи Те
зи ЦК КПРС». (М). 21.00 -
Фестиваль телевізійних фільмів. 
21.20 — Художній фільм " 
ха Павлівна». 22.30 — 
лярна пісня 1967 року».

НЕДІЛЯ, 22 жовтня. 
Передача з Одеси. 10.00 
днльїшк». (М). 10.30 — 
ська мова для малят. 
Передача з Одеси. 15.30 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (Ленінград). 16.00 — Фут
бол. «Динамо» (Москва) — «Ди
намо» (Мінськ). 16 45 — «Чи
таючи Тези ЦК КГІРС». (М). 

~ Телевізійні новини. (М). 
“ вМУЗІ|,І”"і1 кіоск». (М). 

17.30 — л. Соболєв. «Грозовий 
СЛ?П>‘ Телевізійний спектакль. 
(Ленінград). 18.45 — «Світло і 
тіні», (М). 19.15 — «Читаючи
Тези ЦК КПРС». (М). 19.20 — 
«Музичний маяк». (М). 19.30 — 
Літопис піввіку, «Рік 1947-й» 
Телевізійний фільм. (М). 20 25— 
*ХхІЛ1та»4’’ Iе31’ 11К КПРС».
/мі’ 2П°А°П~ Телевізійні новини. 
(М). 2100 — Художній фільм 
«Людина з рушницею». 22.10 — 
Концерт радянської пісні. (М).

«Явдо- 
«Попу- 
(НДР).
8.00 -

— «Бу- 
Англій- 
11.00 -
— Для

В гостях—автор 
„Вербівчан“

Професора Ар сси а 
Олексійовича І щука зна
ють наші вчителі та сту
денти як вдумливого до
слідника творчості Лесі 
Українки, Павла Тичини. 
Доброї слави серед чи
тацького загалу зажив 
і його роман «Вербів- 
чани».

Позавчора Арсен Іщук 
завітав до студентів Кі
ровоградського педінсти
туту. Викладачі вузу 
М. Чечот та І. Бацула 
характеризували твор
чий шлях митця. Схви
льованими і змістовними 
були виступи студентів 
Василя Кодака, Володи
мира Стояка, Василя 
Каюкова та інших.

Потім Арсен Іщук по
ділився деякими секре
тами з творчої лаборато
рії, прочитав розділ 3 
нової книги.

А. ТА РАН ІО К.
-

Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м, Кіровоград, вул. Ґлінки, 2.

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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