
У Центральному Комітеті КПРС,
Президії Верховної Ради СРСР., 
Президії Верховної Ради РРФСР

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Президія Вер* 
мовної Ради РРФСР прийняли рішення на ознаменування 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції провести Э листопада 1967 року е м. Москві у 
Кремлівському Палаці з’їздів спільне урочисте засідання Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу, Верховної Ради Союзу Радянських Со
ціалістичним Республік і Верховної Ради Російської Радянської Федеративної Со
ціалістичної Республіки.

На прапорі Ленінського 
комсомолу — п’ять орде
нів. П’ять поколінь комсо
мольців своєю працею, а 
якщо треба було — і жит
тям завойовували ці висо
кі нагороди. За кожним з 
орденіе ми бачимо ровес
ників Гіавки Корчагіна і Па
ші Ангеліної, Олега Кошо
вого і молодого цілинника. 
Ті, що носили червонозоря- 
ну будьонівку, стали шіст
десятилітніми, ті, що підій
мали країну з руїн, зараз — 
сорокалітні. Сивина вкрила 
скроні ветеранів. Але серця 
їх б’ються в унісон із сер
цями двадцятилітніх. В їх ха-

НАГОРОДА ГАЗЕТІ
За плодотворну роботу 

по комуністичному вихован
ню трудящих Запорізької 
області, мобілізації їх на 
виконання завдань госпо
дарського та культурного 
будівництва і в зв’язку з 
50-річчям з дня виходу пер
шого номера Президія Вер
ховної Ради СРСР Указом 
від 20 жовтня 1967 р. наго
родила обласну газету «За
порізька правда» ’орденом 
Трудового Червоного Пра
пора.

......... ” ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА ОЛЕКСАНДРІВЦІВ

Нове о ьраспнді лісостепової О.теисандрівщніш 
(фото ліворуч).

На фото, старший технік-геолог Федір ЛАС1ОВКА 
(ліворуч) і технічний керівник буровуїільної партії Ва
силь Кирилович ЛАЗАРЧУК перевіряють породу.

Фото В. КОВПАКА.

МИ—
КОМСОМОЛЬЦІ

рейтерах не багато схожо
го, та схожі їх допі.

Час старить людину, та 
борець завжди залишається 
борцем. Із покоління в по
коління передається еста
фета героїчних справ. Така 
діалектика нашого часу. 
Діалектика, яку зайвий раз 
підтверджують справи
трьох олександрівських 
комсомольців. Вони не зна
ли і не знають один одно
го, але є у них одне спіль
не — спорідненість думок, 
поглядів і справ. То міцний 
зв’язок часу минулого з те
перішнім і майбутнім.

(Закінчення на 2-й стор.).
-------------------  ®

У 1959 р. в Олександрівському райкомі ЛК.СМУ стала 
на облік комсомольська організація південно-україн

ської геологічної експедиції. А незабаром в краєвиді сте
пів з’явилась новина. То бурові установки шукали під
земні скарби землі. 1 земля розкрила свої таємниці. 
Геологи знайшли в районі багаті запаси горючих слан
ців, які оцінюються більше як 3 млрд. тони.

Багата наша земля. Вона родить колос і вугілля, ро
жевощокі яблука і горючі сланці. Ідуть по землі олек- 

саидрівській геологи, відкриваючи її глибинні кладові.

Друга сесія 
Верховної Ради
Української

Як уже повідомляло
ся, 18 жовтня на сесії 
Верховної Ради Україн
ської РСР з доповіддю 
про Державний план роз
витку народного госпо
дарства Української РСР 
на 1968 рік і плани роз
витку народного госпо
дарства УРСР на 1969 і 
1970 роки виступив за
ступник Голови Ради Мі
ністрів УРСР, голова 
Держплану УРСР депу
тат ГІ. Я. Розенко.

Послідовне здійснення 
економічної політики, ви
робленої Комуністичною 
партією, підвищення рів
ня господарського керів
ництва соціалістичним бу
дівництвом, говорить до
повідач, сприяли дальшо
му розвиткові народного 
господарства за перші 
роки п'ятирічки. План 
1966 року в цілому по 
республіці виконано за 
більшістю показників. Ус
пішно виконується народ
ногосподарський план і 
нинішнього, ювілейного 
року.

Успішній роботі про
мисловості в перші роки 
п’ятирічки сприяло пере
ведення підприємств на 
нову систему планування 
і економічного стимулю
вання.

Самовіддано працювали 
в цьому році і трудівники 
сільського господарства. 
Незважаючи на несприят
ливі погодні умови в ряді 
областей, завдання по за
купці найважливіших ви
дів сільськогосподарської 
продукції в цілому по 
республіці будуть пере
виконані.

За 1966—1967 роки се
редньорічний приріст ре
альних доходів населення 
становитиме 5,7 процента 
проти 5,3 процента, що

намічалися за рішеннями 
XXIII з'їзду КПРС.

Говорячи про плани 
розвитку народного гос
подарства республіки на 
1968 ,і наступні два роки, 
доповідач відзначає, що 
вони передбачають висо
кі темпи розвитку еконо
міки і зростання рівня 
життя народу. Національ
ний доход зросте в 1968 
році на 6,5 процента, а в 
цілому за п'ятиріччя — 
на 36 процентів. Загаль
ний обсяг промислового 
виробництва передбача
ється збільшити в 1968 
році порівняно з поточ
ним роком на 7,6 процен
та.

Валова продукція сіль
ського господарства/ в 
1968 році порівняно з 
очікуваною в 1967 році 
збільшиться на 5,6 про
цента, а середньорічна за 
1966—1970 роки зросте 
порівняно з середньоріч
ною за минуле п’ятиріччя 
майже на 20 процентів.

Белике місце 9 допові
ді було приділене питан
ням підвищення життєвого 
рівня народу. Реальні до
ходи на душу населення, 
в 1968 році зростуть на 
6,6 процента, а а цілому 
за п'ятиріччя — в 1,3 ра
за.

У заключній частині до
повіді тсв. Розенко спиня
ється на питанні розмі
щення продуктивних сил 
республіки.

Доповідь про Держав
ний бюджет Української 
РСР на 1968 рік і про ви
конання Державного 
бюджету за 1966 рік зро
бив міністр фінансів УРСР 
депутат А. М. Барансв- 
ський.

(Закінчення па 3-й стор.).

Успіхи трудівників 
сільського господарства 
України в ювілейному році

Трудівники сільського господарства Української РСР 
великими успіхами зустрічають всенародне свято — 
50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Широко розгорнувши змагання, колгоспи і радгоспи 
України виконали соціалістичні зобов’язання, взяті на 
честь ювілею Жовтня. У засіки Батьківщини засипано 
12 мільйонів 300 тисяч тонн зерна — на 2 мільйони 200 
тисяч тонн більше плану.

Значно перевиконано плав закупок найціннішої про
довольчої культури — лшешші. При цьому всі області 
республіки перевиконали плав продажу хліба державі.

На заготівельні пункти надійшло 1918 тисяч тонн олій
них і ефіроолійних культур, або 103 проценти до плану.

Достроково виконано річні плани продажу державі 
продуктів тваринництва. Молока закуплено 7,9. мільйона 
тонн, м’яса — 2,1 мільйона тонн, яєць — 2,7 мільярда 
штук і вовн» — 24,7 тисячі тонн.

Продаж сільськогосподарських продуктів державі 
триває.

комсомол—жовтню
ОДЕНЬ закриття Ш Всесоюзною зльоту пєрс- 

можців походу комсомольців і молоді по МІС
ЦЯХ революційної, бойової і трудової слави радян. 
ського народу на Двірцевій площі в Ленінграді 
взяла старі могоестафега «Комсомол — Жовтню», 
її маршрути проходять по міс іах-героях, там, де 
кувалась перемога у Велику Вітчизняну війну. 
Молоді будівники комунізму з усіх областей і 
країв передадуть учасникам естафети рапорти про 
свої трудові звершення на честь славного ювілею 
Радянської країни.

Вчора, 21 жовтня, делегація Кіровоградшинн' 
передала свій рапорт-естафету в місті Херсоні ра- ! 
зом з делегаціями Миколаєва і Дніпропетровська.

(і листопада Всесоюзна мої оестафета фінішує 
в столиці вашої Батьківщини Москві. її учасник« / 
привезуть на Красну плоту живий подих трудо
вих буднів юних патріотів, В єдиному рапорті ба
гатомільйонної армії комсомольців Радянського 
Союзу будуть і слова молодих кіровоградпів,



2 стор.
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Хода 
індустрії 
України

Працівники промисловості України, 
виконуючи соціалістичні зобов’язання, 
взяті на честь п’ятдесятиріччя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, ус
пішно завершили план III кварталу і 9 
місяців 1967 року як по загальному об
сягу виробництва, так і по більшості

найважливіших видів виробів. Про це 
говориться в повідомленні ЦСУ УРСР.

Понад план дев’яти місяців вироблено 
продукції на сотні мільйонів карбован
ців. Порівняно з відповідним періодом 
минулого року обсяг виробництва зріс 
на 9,8 процента.

На кінець НІ кварталу на нову систе
му планування і економічного стимулю
вання переведено близько тисячі підпри
ємств, які виробляють третину промис
лової продукції. Підприємства, що пра
цювали в нових умовах, перевиконали 
план 9 місяців по реалізації продукції та 
прибутку. Порівняно з відповідним пе
ріодом 1966 року обсяг реалізації про

дукції них підприємств зріс на 12 про
центів, прибуток - майже на 23 Р 
центи, продуктивність праці на Ь і 
центів.

Усі міністерства, відомства і області 
України виконали план дев яти місяців 
по загальному обсягу »«Р0?™“™3™ 
більшості найважливіших видів промне 
лових виробів.

Перевиконано план зростання продуй 
тивності праці, зниження собів3Р™С*! 
продукції і план нагромаджень. Порівня 
но 3 відповідним періодом минулого ро
ку продуктивність праці у промисловості 
зросла на 5,6 процента, а прибуток 
на 21 процент.

Промислові підприємства, науково- 
дослідні, проектні і конструкторські ор
ганізації, відзначається у повідомленні 
ЦСУ УРСР, працювали над удоскона
ленням і впровадженням нових техноло
гічних процесів, механізації і автомати
зації виробництва. Освоєно серійне ви
робництво 131 виду нової продукції, 
яка відповідає сучасним вимогам.

За 9 місяців ювілейного року в на
родне господарство республіки впровад
жено більш як 400 тисяч винаходів і ра
ціоналізаторських пропозицій, що дає 
близько 350 мли. карбованців економії 
в розрахунку на рік.

(РАТАУ).

ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА ОЛЕКСАНДР1ВЦІВ

(Закінчення. Початок 
на 1-й crop.).

Перед нами три долі — 
одного з перших комсо
мольців Олександрівщини, 
воїна-Героя і учениці 
дев'ятого класу.

Отже, комсомольці трьох 
поколінь відповідають на 
запитання:

1. Яким Вам запам’ятався 
день вступу до комсомолу?

2. Ваше перше комсо
мольське доручення?

Л. М. ШНДП2Р,
працівник відділу кадрів 
Другого імені Петровсько- 
го цукрокомбінату. Рік 
вступу 
1924-й.

1. З 
більше 
в кінці 
якою була в той день пого
да, але для мене то був со
нячний день. То буз радіс
ний і в той же час сумний 
день. Адже незадовго до 
цього ми провели в остан
ню дорогу Володимира Іл
ліча Леніна.

2. Перше комсомольське 
доручення? Боюся, що точ
но не відповім. Бо, як та
кого, його не було першо
го. Всі доручення були пер
шими і важливими. Був агі
татором і читцем. Ходив з 
друзями на банди і ліквідо
вував неписьменність. Май-

. струзали детекторні прий
мачі (для того часу то було 
справжнє чудо техніки) і 
виступали п ->
ставами.

цукрокомбінату. 
в члени ВЛКСМ

того дня /линуло 
43-х років. Це було 
зими. Не пригадую,

Ф. К. ПАВЛОВСЬКИЙ,
Герой Радянського Союзу. 
Рік вступу в члени ВЛКСМ— 
1941-й. Загинув смертю 
хоробрих 21 жовтня 1943

форсуванніроку 
Дніпра.

1, 2. Федір Кирилович 
Павловський своїм життям 
відповів на ці два і на бага
то інших запитань.

Про коротке, але яскра
ве життя Героя розповідає 
його сестра Марія Кирилів- 
на:

— Федя рано залишився 
без батьків. Виховувала йо
го я. Навчався брат у шко- 
г.» нп&гуа Ппимпл Аипапл

зі школи, вивчить уроки і сі
дає малювати. Дуже любив 
малювати Федя. Пам’ятаю, 
намалюзав він портрет Ча
паева. Той портрет довго 
висів у хаті на стіні, а як 
прийшли фашисти, знищили 
малюнок.

Закінчив він сім класів 
Соснівської семирічної 
школи і поступив до Чер
каського сільськогосподар
ського технікуму. Коли по
чалася війна, пішов на 
фронт. Там його обрали 
секретарем комсомольської 
організації батальйону.

Бій 21 жовтня 1943 року 
був останнім для Феді. Про 
це розповідається в наго
родному листі. Наші війська 
вийшли якраз до Дніпра в
районі білоруського сели
ща Брагін. Командування 
наказало заволодіти плац
дармом і забезпечити пере
праву наших військ. Групу 
сміливців очолив 
Темної ночі почали 
празу на човнах. Коли вже 
бійці були коло берега, 
гітлерівці помітили їх. По
чався жорстокий бій. Один 
за одним падають бойові 
побратими. Федя залишив
ся сам. Він відбив ще дзі 
атаки. А вороги лізли і ліз
ли. Вони хотіли взяти його 
живим. Тоді Федя підвівся 
на повний зріст і кинув гра
нату. І знову атака. Остан
ня. Третя. Смертельно по
ранений, падає Федя. В цей 
час підоспіла допомога.

Помер Федя на руках то
варишів, коли сходило сон
це...

Виступає танцювальний колектив районного Будинку культури. 
Фото В. КОВПАКА.

ПШДЙ

Федя. 
пере-

ЧУДОВА ПІСНЯ про щастя. 
Пам’ятаєте — «Щастя не 
ждуть, щастя знаходять»? І 
скільки б не точились дискусії 
про нього, всі вони, по суті, та- 

зараз почали 
що на землі

Люба ПАНЧЄНКО, 
учениця 9-го класу Олек- 
сандрівської СШ № 1. Рік 
вступу в члени ВЛКСМ — 
1967-й.

1. Того дня я прокину
лась рано. І перше, що по
думала, — що сьогодні ви-> 
значний день, день народ
ження Володимира Ілліча. І 
в цей день я стану комсо
молкою. Коли я повертала
ся з райкому комсомолу з 
червоною книжечкою, на 
серці було так радісно.

2. Першим дорученням 
комсомольці нашої школи 
вважають — навчатись на 
«4» і «5». У мене теж немає 
трійок.

Мені доручили бути ко
респондентом «Комсомоль
ського прожектора». Здо
рово в ньому дістається по
рушникам дисципліни і ле
дарям. Це можуть підтвер
дити хоч би і деякі учні на
шого класу. Покритикували 
ми їх одного разу, а потім 
розібрали їх поведінку на 
класних зборах. Зараз по
рушники виправили пове
дінку.

♦ * *
День вступу до лав ком

сомолу. Перше комсомоль
ське доручення. Такими вони 
збереглися в пам'яті і доку
ментах. Потім були і будуть 
й інші доручення, і кожно
го разу комсомольці ради
лися й будуть радитися з Іл
лічем, чиє ім'я носить Ко-

кі ж дивні, якби оце ми 
сперечатись і доводити, 
існує життя.

Даремно витрачати час, щоб ще раз 
підтвердити, що біле є білим. Просто ме
ні хочеться розповісти про одну щасли
ву людину, за плечима якої так мало ве
сен — всього двадцять, але так багато 
щасливих днів.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ. Воно прийшло нега
дано-неждано. Досі десь глибоко сиді

ло в серці, притаївшись несміливо. 
Та раптом заговорило, 
дало про себе знати. Зу
стріла того вечора Воло- итц ц
дю в сільській бібліотеці Ж
і ніби іншими очима по- ЛжД. 
дивилась на х л о п ц я . 
Прислухалась до голосу 
свого серця, а воно їй: 7Ж" 1ПГ 
«Це — він». 1 закалатало 
в грудях.

Потім була така ко- "дтм®
ротка стежка до хати.
І — «Мені час іти». А 
Володя стояв і не міг 
відпустити її руки. УУ

— До побачення. @ У
Суботнього вечора, пе-

редавшн зміну напарни
кові - трактористу, по
спішав хлопець Катерині 
назустріч, коли поверталась та із сусід
нього села, де навчалася в одинадцятому 
класі. Зустрічав її за лісом, і йти з ним 
було через хащі так безпечно і хороше.

Незабаром Володимир пішов у армію. 
Проводжала його. «Чекатимеш?» — пи
тав хлопець і шукав відповіді в її очах.

Листи з трикутним штемпелем прихо
дили все рідше і рідше. Втішала себе, 
думала:“«Служба у нього така, ніколи 
писати». А оце надійшов короткий, нас
піх написаний: «Писати немає про що». 
І все зрозуміла.

А серце б’ється п б’ється в грудях. І 
Катерина вдячна йому, що воно в один 
із днів відкрило їй, шо таке щастя і ко
хання.

ДЕНЬ ДРУГИЙ. Починався він літньо
го ранку 1965 року. Сходило сонце. Йо

го зустрічали щасливі випускники. Це 
був перший день на порозі самостійного 
життя. Атестат зрілості одержано. Те
пер кожного турбувало питання: куди 
піти, ким бути? Будували різні плани, 
радились один з одним. А ти, Катерино, 
сказала: «Я залишусь у колгоспі». О-о! 
Тебе тоді дехто хотів переконати, що ти 
зробиш велику дурницю.

То був щасливий день, коли ти так ви
рішила. В цьому ти ні разу це роз
каялась.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ. На фермі зустріли 
добре. Молоді руки ой як були 

потрібні. Досвідчені телятниці допомага-

не клеїлося. З’явились нові подруги — 
Віра Коломієць і Валя Маморцева. Була 
ще одна подруга, теж Валя. Та одного 
ранку вона не вийшла па роботу, і Кате
рина дізналась, що та втекла в місто.

Ті колгоспні збори запам’ятались дів
чині. Від імені правління голова артілі 
оголосив Катерині подяку. Першу подя
ку в її трудовому житті.

— Беріть приклад з комсомолки, — 
сказав він тоді. І всі, хто був у залі, 
аплодували їй, молодій телятниці колгос
пу «Зоря комунізму».

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ. Звітно-виборні 
збори комсомольської організації 

бригади № 3 наближались до кінця. На 
порядку' денному залишалось певнріше-

ним лише одне питання: вибори секрета
ря комсомольської організації.

Катерина Черпишенко, — запропо
нували комсомольці. Ровесники обрали 
її тоді своїм ватажком.

Після гих зборів я більше не зустрі
чався з Катериною. Не знаю, які зараз 
справи вирішує комсомолія села Крнмок 
але вірю, що ті справи гідні ювілейного 
року. А оце недавно прочитав у районній 
газеті, що секретар разом із хлопцями н 
Дівчатами своєї бригади приїхала до су
сідів на недільник. Допомогли впо
рядкувати територію біля нового Будин
ку культури. у
ДЕІНі і Н. ОС ГАНН їй. Я бачив Кате- 

. рипу Черпишенко і на роботі і в 
сільському клубі. Зустрічав її, коли вона 
поспішала з бібліотеки з книгами п ру? 
ках І всюди вона йшла назустріч щастю 
Вона творила його своїми руками А ™-' 
110 В'дпов'дало ПІ взаємністю. Ці чотири 
дні щастя, про які я розповів.—це тільки 
початок на життєвому шляху діХи 
Попереду „ чекає ще багато рач е, у і 
щасливих днів. радісних і
ЦюЛроТпоЧійдьІппТпОСЬ ІНШИЙ пР°Д°вжить 
цю розповідь про щасливу людину Кате- 
рипу Черпишенко. І почне він її з дня 
II ятого, бо то не кінець Літочисленню 
щастя нашрго сучасника, а лише поча-

В. ГАНОЦЬКИЙ.

ТЕПЕР- 
ТЕПЛОВОЗИ

Понад п’ятдесят ро
ків тут ремонтувались . 
вузькоколійні парово
зи. А нинішньої весни 
з міністерства повідо
мили: «Освоюйте нову 
продукцію — теплово
зи». Звістка була при
ємною. В цехах заводу 
почались технічні за
няття. П’ятнадцять кра
щих виробничників по
їхали на курси. Біль
шість з них — молоді 
спеціалісти.

Разом з товаришами 
перший тепловоз ро
зібрали молоді ре
монтники Валерій Чух- 
нюк і Михайло Пло- 
хотнюк. Валерій взяв 
під свій контроль 
механічну частину ло
комотива, а Михай
ло — пульт управлін
ня...

Пройде небагато ча
су, і голубі машини з 
Гайворонського паро
возо-ремонтного заво
ду повернуться в свої 
депо. А з нового року 
тут ремонтуватимуться 
лише тепловози.

РАЗОМ 
НА ПЕНСІЮ

Біля майстерень 
Петрівського рай- 
об’єднання «Сільгосп
техніка» височіє п’є
дестал. На ньому — 
пофарбований у чер
воний колір «Універ
сал». Це вшанування 
людини, яка на цій ма
шині працювала.

...Двадцять років то
му в колгосп «Росія» 
прибув новенький
трактор. Мало тоді ще 
було в господарстві 
техніки. І машину ви
рішили довірити най
кращому механізато
ру. Вибір випав на 
Петра Васильовича 
Стеця.

Так весь час і пра
цював він на «Універ
салі». Навіть минуло
го літа ще • крутив на 
току зерноочисні агре
гати, обробляв у са
ду міжряддя. Недавно 
механізатор пішов на 
пенсію. А трактор став 
пзм'ятником.

книги 
БРАТНІХ 
РЕСПУБЛІК

В обласній бібліоте
ці імені Н. К. Круп- 
ської проходить місяч
ник відкритого пере
гляду літератури союз
них республік. Читачі 
вже познайомились із 
книгами з різних галу
зей знань, книжкови
ми новинками, ху
дожніми творами 
письменників Росій
ської Федерації І Ук
раїни.

Слідуючим буде пв- 
ОЄГЛЯД П І Т А П Л Т V О й
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Друга сесія Верховної Ради
.Української РСР

І (Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

проекти

Він говорить, що вико
нання плану і бюджету 
УРСР в ювілейному році 
є переконливим свідчен
ням того, що рішення 
XXIII з’їзду КПРС і XXIII 
з'їзду КП України здій
снюються успішно.

У Державному бюджеті 
республіки на 1968 рік 
доходи і видатки визна
чено в сумі 10 397,7 млн. 
карбованців. 96,5 про
цента всіх видатків на
правляється на розвиток 
соціалістичного господар
ства і підвищення народ
ного добробуту.

Депутати, які виступа
ють у дебатах, одностай
но схвалюють 
планів розвитку народно
го господарства УРСР на 
1968—1970 роки і бюдже
ту УРСР на 1968 рік. Про
мовці підкреслюють, що 
для успішного виконання 
народногоспода р с ь к и х 
планів необхідно привес
ти в дію всі наявні резер
ви, повніше використову
вати величезні можливос
ті, які має соціалістична 
система господарювання.

20 жовтня друга 
Верховної Ради 
сьомого скликання 
довжувала свою роботу.

Тривало обговорення 
доповідей і співдоповіді 
про Державний план роз
витку народного госпо
дарства Української РСР 
на 1968 рік і планів роз
витку народного госпо
дарства УРСР на 1969 та 
1970 роки і про Держав
ний бюджет УРСР на 1968 
рік і про виконання Дер-

сесія 
УРСР 
про-

РАДЯНСЬКА ВИСТАВНА В ПАРИЖІ
ПАРИЖ. Тут відкрилась виставка, присвячена 

мистецтву народів СРСР. В кількох десятках за
лів експонується близько тисячі творів мистецтва.

Увагу відвідувачів привертають чудові зразки 
мистецтва скіфів, золоті і срібні вироби, предмети 
гончарного мистецтва. Один з розділів присвячено 
мистецтву Росії X—XVIII століть. Представлена 
також російська школа живопису XVIII—XX сто
літь. (ТАРС).

„ЗІРКА“—
восьмої величини

© Є 50-Й • ТРІО БЕЗ НАС • ПЕРЕМОЖЕНИЙ
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ф 12 ПОРАЗОК НА ВИЇЗДІ

29 вересня, коли «Зірка» востаннє 
зустрічалася в цьогорічному чемпіо
наті на своєму полі, хтось із добро
зичливців команди викинув на трибу- 

транспарант «Дайош 50-й гол!», 
гаки був забитий, але довелося 

ного чекати три тижні: лише 19 жовт
ня з Саратові, під завісу турніру» кі- 
РОв°градці записали круглу цифру на 
4^/ РахУнок. Це тим більш приємно, 
"^Устрій виграли наші земляки.

Отже, календарні ігри в другій під- 
трупі другої групи класу «А» закін- 
11 'Тися (за винятком матчу «Мста- 

— «Дніпро»). До кінця чемпіо
нату буде іце проведено стикові зу- 
^трічі за остаточний розподіл місць. ~ 
,‘Рн команди — по одній з кожної 

П'^труци — здобули право на перехід 
вищу лігу радянського футбола. 

, СКА (Київ), «Динамо» (Кіро- 
аб.ад) і «Шахтар» (Караганда). Хто 

'.^■іровоградців не хотів би бачити 
/нрку» а цьому тріо? Але будемо ви
удити не з побажань, а з того реа.ть- 

го становища, що його наші футбо- 
здобули в напружених, часом 

Раматичних поєдинках. Воно ж, це 
іа',овіпце викликає подвійні по

чуття.
Добре, що команда — і гравці, і

поперед- 
розвитку 

культури за 
роки п’яти-

аналізуючи

зміцнення 
військової 

Бать- 
підви-

жавного бюджету УРСР 
за 1966 рік.

Промовці підкреслюва
ли, що народногосподар
ські плани республіки на 
найближчі три роки роз
роблені, виходячи з рі
шень XXIII з'їзду КПРС і 
XXIII з’їзду КП України, 
з урахуванням 
ніх підсумків 
економіки і 
перші два 
річки.

Всебічно 
проекти планів розвитку 
народного господарства і 
бюджету республіки, де
путати із задоволенням 
відзначали, що в цих до
кументах намічено прак
тичні заходи по перетво
ренню в життя рішень 
вересневого Пленуму ЦК 
КПРС, третьої сесії Вер
ховної Ради СРСР, спря
мованих на 
економічної і 
могутності нашої 
ківщини, дальше 
щення добробуту радян
ського народу.

В обговоренні допові
дей і співдоповіді висту
пило 22 промовці. Вер
ховна Рада приймає рі
шення про припинення 
дебатів у першому і дру
гому питаннях порядку 
денного.

Із заключним словом 
виступили заступник Го
лови Ради Міністрів УРСР, 
голова Держплану. УРСР 
депутат П. Я. Розенко і 
міністр фінансів УРСР 
А. М. Барановський.

Одноголосно приймає
ться Закон про Держав
ний план розвитку народ
ного господарства Укра
їнської РСР на 1968 рік І 
плани розвитку народно- 

тренери —-* дотримала слова, даного 
уболівальникам ще взимку через на
шу газету. «Зірка» на восьмому місці 
в підгрупі. Згадаємо минулорічну 
осінь, коли дамоклів меч переводу 
назад, у клас «Б», мало не опустив
ся. Тепер під ногами твердий грунт і 
оптимістичні мрії про 1968 рік.

Непогано, погодьмося,. попрацюва
ли наші хлопці. В активі по два ви- 
гоаші У переможця підгрупи і «Дніп
ра», по одному — У таких серйозних 
суперників. як «Карпати», «Тру», 
вінницький «Локомотив». У ньому 
зв’язку слід сказати про напад «Зір- 
кв»: за кількістю забитих м яч;в во- 
на на одному з перших місць. ІЗ ра
зів воротарі суперників виимали м ячі 
з своїх сіток після ударів В. Квасова, 
11 голів на рахунку М. Корольова, 
6 — В. Веремеева.

Не можна не похвалити и дубле
рів: вони на ДРУГОМУ вб’”дХПх 
Г Разом з цим почуттям у багатьох, 
хто стикував ходом чемп,ова^ 
Хкає інше: ........* ‘ «?7омаша -
завдання поставила собі комаї л_ 
боротися за Місце В десягти, 
конкретизуючи його? Може, «е в Д 
якій мірі розхолоджувало гравців. 
Були ж добрі часи, коли протягом

го господарства на 1969 і 
1970 роки і Закон про 
Державний бюджет Ук
раїнської РСР на 1963 рік, 
а також Постанова про 
виконання Державного 
бюджету УРСР за 1966 
рік.

Верховна Рада перехо
дить до розгляду третьо
го питання порядку ден
ного. З доповіддю про 
затвердження Указів Вер
ховної Ради Української 
РСР виступив секретар 
Президії Верховної Ради 
УРСР депутат А. Н. Злен- 
ко.

-

Чорнокрилий степ зараз нагадує птаха, що скорився 
умілим, дужим рукам хліборобів. На цьому фото — один 
з них, комсомолець Микола ПІВНЕНКО з колгоспу 
«Прапор комунізму» Олександрійського району. Він що
зміни зорює своїм «Т-75» по 7—8 гектарів.

- Фото А. БОЙКА.

кількох турів «Зірка» знаходилася в і 
першій п’ятірці! Та гонка за лідером 
виявилась надто короткочасною. Не- 
упереджешій оглядач знайде цілий 
ряд виправдань такому спадові. Най
перше з них — травми, які надовго 
позбавляли ансамбль провідних вико
навців. Майже все друге коло коман
да грала без головного диригента — 
С. Галояна, не зміг ввійти у форму 
В. Ступак, що па початку сезону по
давав добрі надії.

Та є й інша причина, якій виправ
дання не знайдеш. Вольова, зібрана 
команда, що її бачив на своєму ста
діоні кіровоградський глядач, рідко 
коли не привозила з інших міст пулі. 
12 ігор на виїзді закінчилися пораз
кою і лише 4 — перемогою, тоді як 
удома виграно 13, а програно 3. Хто 
сприймає всерйоз притчу про власні 
стіни, той мимоволі хоче перекопати 
себе, ніби наші футболісти більше 
слідкують за настроєм трибун, ніж 
за м'ячем...

Це проблема, яку вирішувати ко
лективові, прицілюючись у майбут
ній рік.

Якщо аналізувати підсумки сезону 
з точки зору статистики, то зразу 
напрошується думка про нестійкий 
захист «Зірки». Пропущено стільки 
м’ячів, скільки не пропустила жодна 
команда, що знаходиться у верхній 
половині таблиці. Певно, тренери 
врахують це у підготовці захисних 
ліній до наступного сезону.

І все-таки хочеться сказати: «Мо
лодці!». Нехай це буде авансом і па 
стикові ігри, що їх залишається про
вести «Зірці» з командами першої та 
третьої підгруп.

ОГЛЯДАЧ.

МК----- -

Депутати одноголосно 
приймають Закони і По
станови про затверджен
ня Указів Президії Вер
ховної Ради УРСР, прий
нятих в період між се
сіями.

Потім сесія розглянула 
четверте питання поряд
ку денного.

Верховна Рада УРСР 
одноголосно обирає Вер
ховний суд УРСР в кіль
кості 117 чоловік. Голо
вою Верховного суду 
УРСР обрано депутата 
В. Г. Зайчука, першим за
ступником — О. Г. Паа- 
шукову, заступниками — 
О. С. Кузовкіна і Р. X. Сі- 
денка.

На цьому друга сесія 
Верховної Ради УРСР сьо
мого скликання закінчила 
свою роботу.

(РАТАУ).

8 стор.

С
ЕРЕД ТИХ, хто піввіку тому побачив 
своїми очима «народження нового 
світу» в Росії, був американський жур
наліст Джон Рід. В його особі найбіль
ша з революцій — Жовтнева револю
ція — знайшла не тільки свідка і літо
писця, він був її учасником, став її за

хисником і другом. Громадянськість, непідкупна 
чесність і журналістський темперамент привели 
Ріда па більшовицькі барикади. Для цього «сто
процентного» американця, випускника Гарвард
ського університету — розсадника аристократич
ної молоді, Жовтень був тією духовною верши
ною, з якої відкривались неоглядні обрії.

Сьогодні, напередодні піввікового ювілею Ра
дянської влади, минає 80 років від дня народ
ження Джона Ріда.

ЙОГО ДЕВІЗОМ були 
слопа: «Я хочу бачити 
все сам своїми очима».

З ранніх літ у цьому, здава
лося б, відчайдушному щас
ливчикові жила неперебор
на необхідність правди. За
ради неї він пішов на розрив 
зі своїм класом, пожертву
вав благополуччям, став в 
Америці «червоним», тобто 
переслідуваним.

Почавши літературну ді
яльність в Нью-Йорку, він 
не дав заглушити себе гала
сом рекламного «процвітан
ня». Вш швидко розгледів 
зворотний бік американсько
го способу життя, присвя
тивши перші свої оповідан
ня й нариси людям нью- 
йоркського «дна» — жерт
вам капіталістичного ладу. 
А потім у Патсрсоні, куди 
Рід приїхав писати про 
страйк, він узнав тих, хто 
кинув виклик цьому ладові. 
4 розказав про людей-бор- 
ців, і відчув себе своїм у 
їх середовищі.

Потім він в ролі кореспон
дента журналу «Аіетрополі- 
тен» поїхав у Мексіку, де 
вирувало полум’я народно
го повстання. Рід разом із 
селянською армією Панчо 
Вільї пережив труднощі бо
йового чотиримісячного по
ходу. не раз ризикував жит
тям. і в своїй книзі «По
всталу Мсксіка» вій пока
зав, як в години революцій
них потрясінь із гущі на
родної появляються талан
ти, як духовно ростуть лю
ди, які ще вчора були при
гнічені.

Журналістський досвід 
27-літнього Ріда зразу ж до
поміг йому зрозуміти смисл 
тієї катастрофи, яка вору
шилась на людство в серп
ні 1914 року. Побувавши на 
фронтах Західної і Східної 
Європи, він назвав імперіа
лістичну бойню «війною тор
гашів». І весь час розвінчу
вав шовіністичну істерію. 
Вже в цей час він зареко
мендував себе соціалістом. 
Але інколи йому здавалось, 
що зоря так і не проб’ється 
крізь порохопий дим, ЩО 
обгорнув небо...

Світло прийшло зі сходу! 
Звістку про падіння цариз
му в Росії він сприйняв з 
притаманною йому далеко
зорістю як перший розділ 
революції, яка, він вірив, 
не зупиниться на півдорозі.

В серпні 1917 року разом 
з дружиною, журналісткою 
Луїзою Брайант, Рід при
їздить до Петрограда. Віра 
в народ, що окрилювала 
Ріда в важкі місяці перебу- 
пання серед солдатів Панчо 
Вільї, але яка похитнулась 
у безнадійному, здавалось, 
кровопролитті світової війни, 
була знову знайдена ним 
па вулицях російської сто
лиці. Його захопив вир по
літичної бурі. В зіткненнях 
партій та ідей пін зробив 
вибір: став на бік більшо
виків. 1 не просто як спосте
рігач або співчуваючий. Він 
став діяльним борцем росій
ської революції.

Рід їде в окопи XI 1-ої ар
мії під Ригу. Буває па ро
бітничих мітингах і конфе
ренціях напередодні Жовт
невого повстання. Заходить 
у більшовицький штаб — 
Смольний. Разом з перши
ми підрозділами •іервоно- 
гвардійців біжить по широ
ких парадних сходах Зимо
вого палацу. Слухає Леніна, 
який проголосив з трибуни 
II з’їзду Рад декрети про 
мир, про .землю і владу. А 
потім, як друг молодої Ра
дянської республіки, пра
цює перекладачем в Бюро 
революційної пропаганди, 
що випускало листівки, га
зети, прокламації і розпов
сюджувало їх в апстро-иі- 
мецьких окопах.

Повернувшись в Америку 
весною 1918 року. Рід до
тримав клятву, яку він дав 
на III з’їзді Рад в січні 1918 
року, — розповісти правду 
про російську революцію. 
Йому довелось боротися за 
неї — мужньо І неухильно. 
Боротися з цілою системою 
буржуазного «вільного» ла
ду: судами, поліцією, капі
талістичною пресою. У ньо
го була тільки одна зброя — 
слопо. Усне і друковане. 1 
він знав його силу. Щомі
сячно в лівій пресі Рід пуб
лікує по декілька статей про 
Радянську Росію. 1 одночас
но їздить по країні з допо
відями і лекціями, його не 
раз арештовували, двічі су
дили. X в якомусь малень
кому містечку місцева га
зетка зустріла його таким 
заголовком: «Людина, за 
якою скучила шибениця».

19 березня 1919 року ви
йшла з друку знаменита 
книга Джона Ріда «1(1 днів, 
які сколихнули світ». Нині 
буржуазні критики не в си
лах заперечити невідпорну 

чарівність «10 днів...». Не
даремно уривки з книги Рі
да були вміщені у багатьох 
антологіях американської 
прози XX століття, як кла
сичні зразки репортажу.

Книга була написана од
ним подихом, стрімко і лег
ко. Він хотів не тільки по
дати живі образи револю
ції, але й» переконати чита
ча документальним мате
ріалом, роз’яснити йому 
смисл подій. «Пост репор
тажу» Егон Кіш сказав про 
це так: «Цс правда, іцо про
йшла крізь призму револю
ційного темпераменту».

Рід не міг жити без полі
тичної боротьби. Політико 
дала Рідові те, без чого 
немислимі ніші ^.творчі за
воювання:, ясність світогля-

Наш
сучасник

Джон

ду. В ньому гармонійно по- п 
єдналися емоційність поета 
і тверезий холодний розум 
історика, що збирає доку- і] 
менти і накопичує факти.

Але Рід-письменниа умів 
бути громадянином. Зали
шивши на деякий час ху
дожню творчість, він реда
гує ряд лівих журналів, бе
ре участь у створенні Ко
муністичної партії США. 
Восени 1919 року він пере
ходить на нелегальне стано
вите, таємно приїздить в 
Росію, працює у Виконкомі 
Комінтерну, бере участь в 
роботі його II Конгресу, ви
ступає на з’їзді народів 
Сходу в Баку.

Він зустрічався з Леніним. 
Ленін написав свою відому 
передмову до книги «10 
дніп, що сколихнули світ». 
Рід збирав матеріали для 
нової книги про Росію 
20-го- року. В нього було ба
гато задумів і планів, але 
смерть обірвала його горін
ня. Організм, знесилений 
злигоднями блокадної зими, 
фінською в’язницею і ней
мовірною працею, не витри
мав. Обірвалося життя дов
жиною в тридцять три роки.

Американець Джон РІД. 
що народився 80 років тому 
в багатій родині-в Портлен- 
ді, на березі Тихого океану, 
був похований біля Крем
лівської стіни в Москві.

В Гарвардському універ
ситеті в одній із кімнат ви
сить портрет Джона Ріда- 
Буржуазна Америка змуше
на віддати належне своєму 
знаменитому спіпвітчизйику. и

На батьківщині Ріда 30,<‘ 
чайно уявляють невиправ
ним романтиком, таким со
бі випадковим. парадок
сальним явищем п амери
канській літературі. Але не 
було не так Він був пред
ставником демократичної, 
революційної традиції аме
риканського народу. Він, що 
шукав не легких доріг, а 
правди і соціальної спра
ведливості, які привели йо
го до комунізму, відкинув 
владну тінь у майбутнє. По 
його шляху пішли потім 
Лінкольн Стсффенс. Теодор 
Дранзер, Уільям Дюбуа. які 
стали комуністами. Не тре
ба бути ясновидцем, щоб 
помітити п долі Ріда проро
чий приклад і для майбут
ніх майстрів культури За
ходу.

В принциповій .суперечці 
про те, яке призначення 
письменника, як співвідно
сяться художність і ідей
ність, Рід висловився самим 
споїм життям. У нього, не 
тільки будуть навчатися 
майстерності документаль
ної публіцистики. Своїм 
прикладом він завжди буде 
нагадувати про обов’язок 
письменника — бути грома
дянином, правдошукачем І 
сином своєї епохи.

Тому ми називаємо його 
нашим сучасником. I це не 
данина ювілеєві письменни
ка, не «ювілейний» прийом. 
Бо ж незмінно сучасні по
бачені ним події. І сучасний 
самий спосіб їх бачення.

Б. ГІЛЕНСОН, 
кандидат філологічних 
наук.
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ГРОМАДЯНИН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ,..и — 
урочисто проголошує слова присяги моло- 
дий воїн. Він міцно стискає зброю, яку до« 
вірила йому Вітчизна. А за ним в стоголосе! 
заводів і фабрик, у дзвоні стиглого колоса
розкинувся безмежний простір рідної краї* 
ни. Солдат проголошує слова Присяги, яку 

кров’ю своєю підтвердили під час священної ВІЙНИ 
його батьки і старші брати.

Застигли в строю молоді воїни. Карбуючи крок, під
червоне знамено частини стає солдат.

— Я клянусь... до останнього подиху бути вірним 
своему народові, своїй Радянській Вітчизні і Радян
ському урядові.

Даючи цю клятву, воїн бере на себе зобов’язання 
пильно стояти на одному з найвідповідальніших пос
тів, на сторожі Країни Рад.

Новий Закон про загальний військовий обов’язок, 
прийнятий на третій сесії Верховної Ради Радянсько
го Союзу, ще раз підкреслив, що військова служба 
в рядах Збройних Сил є почесним обов’язком гро
мадян СРСР.

Ґ

Цього року Василь Грабчак закінчує 
службу в рядах Радянської Армії. Після 
демобілізації він повернеться, до своєї най- 
мирнішої професії — лікуватиме людей. 
Раніше він працював завідуючим фельд
шерсько-акушерським пунктом села Шам- 
раївки Ульяновського району. •

Командування частини, в якій служить 
Василь, надіслало па батьківщину воїна 
листа, в якому розповідає про його добру 
службу, про участь у комсомольському 
Житті підрозділу. .

ЩИТ І МЕЧ
КРАЇНИ

В лавах молодих воїнів, які цього року поповнять 
армійську сім’ю, будуть і юнаки із степової Кірово- 
градщмни. В нелегких походах вони високо нестимуть 
звання захисника Вітчизни. А в короткі хвилини при
валу згадаються їм рідні краї, кохані дівчата, Друзі 
по роботі.

Цю сторінку ми присвячуємо нашим юним земля
кам, які йдуть служити в армію.

Коли я бачу хлопців, які йдуть 
служити в армію, сильних, кре
мезних, грамотних — мені прига
дується почута колись стара сол
датська усмішка. Зміст п такий: 
фельдфебель прив’язував ново
бранцеві зліва й справа пучки сі
на й соломи, щоб той орієнтував
ся, коли йому подавали команди. 
Сіно — повернутись наліво, соло
ма — направо. В тій усмішці — 
гірка правда. В царську армію 
призивались селяни і робітники, 
яким були чужі інтереси царизму. 
Затуркані, неосвічені, вони става
ли жертвами жорстокої муштри.

Наші юнаки, які щороку йдуть 
до лав Радянської Армії викону
вати свій священний обов’язок,— 
це вірні патріоти своєї Батьківщи
ни, надійний щит і меч країни. 
Сучасна військова техніка і зброя 
вимагають від них високих знань

СОП
Загальний військовий обов язок 

с законом. Військова служба в ря
дах Збройних Сил СРСР є почесний 
обов’язок громадян СРСР.

Стаття 132 Конституції СРСР.

і вміння. Деякі ці навички допри
зовники одержують ще до служ
би в армії. Комсомольські органі
зації району разом з військкома
том, комітетами ДТСААФ, спор
тивними організаціями постійно 
проводять роботу по військово- 
патріотичному вихованню юнаків, 
по прищепленню їм основ вій
ськової дисципліни, загартуванню 
майбутніх воїнів.

Вже третій рік у районі працю
ють спеціальні початкові школи, 
основним завданням яких є вихо
вання юних патріотів у дусі любо
ві до військової служби, вірності 
Військовій Присязі, виховання 
мужності, сміливості, дисципліно
ваності'. Тут майбутні воїни готу
ються до здачі нормативів комп
лексу ГЗБ, беруть участь у спор
тивних змаганнях. Загальне керів
ництво школами здійснює район
на комісія.

Така форма навчання майбутніх 
воїнів повністю себе виправдала. 
Свідоцтво тому — листи, які ми 
одержуємо з військових частин. У 
них командування дякує за підго-. 
товку юнаків до служби в армії. 
Вже третій рік ми утримуємо пе
рехідний кубок обкому ЛКСМУ і 
ДССТ «Колгоспники за перше міс
це на обласних спартакіадах доп
ризовної молоді.

В нелегкій солдатській службі 
воїнам знадобиться уміння, яне 
вони набули дома.

А. КОРОТЧЕНКО, 
перший секретар Комланіїв- 
ського райкому комсомолу.

і

— Мн будемо наполегливо оволо
дівати військовими знаннями і бойо
вою технікою, нК>б стати передовими 
воїнами своїх частин, відмінниками 
бойової і політичної підготовки. Ми 
запевняємо вас, дорогі земляки, рідні 
і друзі, що з честю будемо нести ви
соке звання радянського солдата.

Всі, хто проводжав того дня моло
дих земляків у ряди Радянської Ар
мії, побажали їм відмінної служби,' 
успіхів у їх почесній справі.

І. СТАНКЕВИЧ, 
працівник облвійськкомату.

ПОГОДА
Вдень 22 жовтня по’області та місту мінливії хмарність, 

без опаДіп. Вітер південно-західний, но місту західний, 
помірний до сильного. Температура повітря по області. 
10 — 16 градусів, по місту ІЗ — 15 градусів.

з—

тресту «Кіровоградвуглебуд», як від
мінного виробничника.

На мітингу, який відбувся в гой 
день, виступили батьки від’їжджаю
чих і комсомольські працівники. Ман- 

слюсар-сантехнік Кіро-

їх прийшли проводжати батьки,«то
вариші по роботі, друзі. Завтра хлоп
ці попрощаються з ними і поїдуть у 
■військові частини. Це — завтра. А 
сьогодні ще .слухають останні поради, 
батьківські настанови, теплі слова 
прощання.

Серед майбутніх воїнів комсомоль
ці Анатолій Ошека ~ 
Віктор Перевизняк з Нового Старо- 
дуба Петрівського району. Обидва 
воли після закінчення середньої шко
ли набули технічних спеціальностей

і до призову в армію 
виробництві. Анатолій ще 
захоплювався технікою, тож і роботу 
вибрав до душі: став електриком 
Оиуфріївського міжколгоспбуду. За 
відмінну працю юнак нагороджений / бутлі» воїн, с 
грамотою. У вільний від роботи час воградського облрембудтресту Ана- 
Лнатолій брав у руки баян або йшов і '...... :
па стрільби. У нього третій розряд з шів запевнив присутніх, що воші бу- 
цього виду спорту. дуть гідно нести службу, пильно сто-

працювали на 
в школі

ка згадуватимуть у механічному не
будівельного управління Г. "

з Онуфріївни і

о 
S
■S

О
<!

н.

О

толій Бондар від імені своїх товарв-

дуть гідно нести службу, пильно сто-
Зварювалышка Віктора Псревизвя- йтимуть на варті мирної пр.щ\ радші-

.     .     _____ _ . • . . ................._ . . .  *. . л п л .**. ТІ S їх«» ІЛПЛТПЛ AnTLVI 1- ських людей. Ніби клятва батькам і 
№ 5 землякам, звучали його слова:

Перший стрій у житті дс- 
ятнадцятилітніх. Вони при

були до облвійськкомату для 
від’їзду у військові частини, 
де проходитимуть службу.

Фото М. ЧЕРКАЄВА.

'' 'ї'і 1 &

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК, 23 жовтня.

Перша програма, 16.55 — Мульт
фільм. (К). 17.03 — «Сім’я Та
бунців». (Кіровоград). 17.20 — 
«Криворізький велетень». (Дні- 
пропет). 18.00 — Тслсвісті. (К). 
18.30 — Слухачам шкіл основ 
маркензму-леніпізму. «і іарод- 
жения ленінської партії», (М). 
19.00 — Оголошення. (Кірово
град). 19.05 — Художній фільм 
«Явдоха Павлівна». (Кірово
град). 20.30 — Теленовини. (М). 
21.00 — Міжнародний огляд. 
(К). 2) 30 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «Біля самого си
нього моря». (Одеса). 22.20 — 
«Львівська осінь» — естрад
ний концерт. (Львів).

ВІВТОРОК, 24 жовтня. Перша 
програма. 18.00 — Тслсвісті. (К). 
18 30 — Слухачам шкіл основ 
марксизму-ленінізму. Політеко
номія соціалізму. «Соціалістич
на система господарства». (М).

Телефільми: «Місто моє 
Перм» та «Пісні осіннього лГ- 
су». (Кіровоград). 19.30 — «Де
сяті, хвилин поезії». Вірші 
І. Щербини. (Кіровоград). 19.45 
Літопис піввіку. «Рік 1948-й» тс- 
ниф Д'п 20-30 - •’•елекови-

,«0,55 “ До 5°-Р>ччя Ве
ликою Жовтня. Програма УТ 
присвячена Дню Одещини. (К)’ 
23.25 — Першість СРСР з фут
болу: «Динамо» (К). — «Доко- 
мотив» (М). — 2-й тайм, 19 00 — 
«Композитор Г. Майборода» 
концерт-на рис. (К), ■

СЕРЕДА, 25 жовтня. Перша 
Я® .?!? -,!<Ьо.огрР,д.

>/9‘ (М). 19.00 — Концерт за-

вперта річ». (М). 20.00 — «Ца. 
;'<£)■ 20 30 ~ т«.... овиїіи.

(М). 21.00 — «Катя і крокодил». 
Художній фільм. (К). 22.07 —
«Співає Маргарста Післяру» му
зичний телефільм. (К). 22.25 — 
«Па олімпійському тижні в Ме
хіко», телерепортаж. (М). Дру
га програма. 10.50 — Художній 
фільм «Ленін у Жовтні». (Дні- 
прояст.). 12.30 — Літопис піпвіку 
«Рік 1948-й», телефільм. (М). 
17.05 — Для малят «У «Терем
ку»—свято». (Дніпропст.). 17.55 
Фільм для дітей. (Дніпр.) 18.15 
— Дніпровські новини. (Дніпр.)

)3.30 — Документальний фільм. 
(Дніпр.). 19.00 — «Дніпропет
ровська оборона». 20.00 — «На
кази не обговорюються», теле
спектакль. (М). 20.30 — Телено- 
вннн. (М). 21.00 — Художній
фільм «Ленін у жовтні». (Дні
пропетровськ). 22.35 — «Теат
ральний 1967-1968 роки». (Дні
пропетровськ).

А ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ПОНЕДІЛОК, 23 жовтня. 12.30 
— 22.20 (Див. програму Кірово
градської студії).

ВІВТОРОК, 24 жовтня. 16.35— 
Для школярів. «Флотилія під
німає вітрила». 17.50 — До 
50-річчя Великого Жовтня. Сим
фонія Д. ІІІостаковича «1905 
рік». 18.0і) — Телевізійні вісті. 
(К). 18.30 — Слухачам шкіл ос
нов марксизму-ленінізму. (М). 
19.00 — Дніпровські новини. 
19.15 — Англійська мова для ма
лят. 19.45 — Літопис піввіку. 
«Рік 1948-й». Телевізійний 
фільм. (М). 20.30 — Телевізійні 
новішії. (М). 20.55 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. Програма УТ, 
присвячена дню Одещини. 23.25 
— Футбол. «Динамо» (Київ) *— 
«Локомотив» (Москва)..

СЕРЕДА. 25 жовтня. 10.50 — 
Художній фільм «Ленін у Жовт- 

---- 0 — Літопис піввіку. 
1948-й». Телевізійний

обнове ЛКСМУ,

Індекс 01197,БК 00607.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — «5-35, відділів - 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

epren Кировргсвдснсге

фільм. (М). 16.50 — Для школя
рів. «Слухай нас. Батьківщино!» 
(Ульяновськ). 17.05 — Для ма
лят. «У «Теремку» свято». 17.55
— Фільм для дітей. 18.15 ■- 
Дніпровські новини. 18.30 — До
кументальний фільм. 19.00 — 
«Дніпропетровська оборона». 
19.35 — «Факти — вперта річ». 
(М). 20.00 — «Накази не обго
ворюються». Телевізійний спек
такль. (М). 20.30 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 — Художній 
фільм «Ленін у Жовтні». 22.35— 
«Театральний 1967—1938 р.».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
ПОНЕДІЛОК, 23 жовтня. 12.30

— 22.20. (Див. програму Кірово
градської студії).

ВІВТОРОК, 24 жовтня. 10.30— 
Художній фільм «Товариш Ар- 
ссиііі». 17.00 — Передача з Оде
си. 17.30 — До 50-річчя Велико
го Жовтня. Ленінські читання. 
18.00 — Телевізійні вісті. (К). 
18.30 — Слухачам шкіл, основ 
млрксламу-лсиінізму. (М). 19.00
— Кінохроніка. 19.15 — Акту
альний екран. 19.45 — Літопис 
піввіку. «Рік 1948-й». Телефільм. 
(М). 20.30 — Телевізійні повний. 
(М). 20.55 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. Програма УТ, при
свячена дню Одещини. 22.25 — 
Футбол. «Динамо» (Київ) — 
«Локомотив» (Москва).

СЕРЕДА, 25 жовтня. 12.30 — 
Літопис піввіку. «Рік 1918-й». 
Телефільм. (М). 16.50 — Для 
школярів. «Слухай рас, 'Бать
ківщино!» (Ульяновськ). 17.05 — 
Передачі а Одеси. 18.15 — До 
50-річчя Великого Жовнір. «Ху
дожники'— святу». 18.35 — До
кументальний фільм. 19.35 — 
«Факти — вперта річ». (М), 20.00 
«Накази не обговорюються». Те
левізійний спектакль. (М). 20.30
— Телевізійні повніти. (М). 
21.05 — Передачі з Одеси

ТЦм АБУТЬ, немає нічого 
тяжчого, як чекання. 

Чекання, яке тягнеться 
три роки. Та особливо 
боно нестерпне зараз, 
коли залишилися до зу
стрічі тижні чи й дні. І 
все-таки радісно, що ско
ро я побачу його...

Подружили ми з 
Гришею ще в шко
лі. Він з восьмого 
класу пішов пра
цювати, закінчив 
курси шоферів і 
знову повернувся 
в рідний колгосп. 
Три роки тому я 
проводжала його 
в армію. Вперше 
тоді він запросив 
мене до себе до
дому. Я дуже хви
лювалась, та його 
рідні зустріли ме
не тепло, по-бать
ківському. А вран
ці він поїхав. На 
прощання сказав: 
«Чекай на мене...»

Я чекаю. У цьому 
допомагають мені 
його листи з три
кутним штемпе
лем, щирі, друж
ні листи, в яких 
в і н розповідає 
про свою служ
бу, згадує місця, де
зустрічалися. Я пишу йо- 
му про сільські новини, 
про дозвілля і працю 
його ровесників. І завж
ди закінчую листа .сло
вом, що стало для нас 
паролем вірності: «Я че
каю тебе».

А коли від нього за
тримується лист, я хви
лююсь. Що трапилось? 
Та знову приходить по
штарка, і мені здається, 
що все навколо співає. 
Я розкриваю лист, і зна
йомий почерк розпові
дає мені про тебе, Гри-

шо. В останніх листах ти 
все частіше пишеш: 
«Скоро приїду».

Я чекаю тієї хвилини 
зустрічі.

Люба БО ВТИШ.
Олександрійський 
район.
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