
І ПАМ‘ЯТНІ
ПРАПОРИ-ПЕРЕМОЖЦЯМЗМАГАННЯна честь 50-рІччя Великого Жовтня

Центральний Комітет КПРС, 
Президія Верховної Ради СРСР, 
Рада Міністрів СРСР і Всесоюз
на Центральна Рада Професійних 
Спілок прийняли 21 жовтня 1967 
року постанову про нагород

ження колективів підприємств, організацій, рад
госпів і колгоспів — переможців у соціалістично, 
му змаганні па честь 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції пам’ятними прапорами 
НК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС.

У постанові відзначається, що пам’ятними пра
пора,ми нагороджуються колективи підприємств, 
організацій, радгоспів і колгоспів, які внесли ве
ликий вклад в комуністичне будівництво і доби
лись у всенародному соціалістичному змаганні 
найкращих результатів у виконанні взятих зобо
в'язань на честь 50-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Пам’ятні прапори зали
шаються на вічне зберігання як символ трудової 
доблесті їх колективів.

Пам'ятними прапорами нагороджено велику 
групу колективів підприємств, організацій радгос. 
лів і колгоспів. Повний список публікується в га
зетах «Правда» і «Известия».

У постанові, підписаній товаришами Л. 1. Бреж
нєвим, М. В. ГІідгорним, О. М. Косигіням і О. М. 
Шелепіпнм, говориться, що Центральний Комітет 
КПРС, Президія. Верховної Ради СРСР, Рада Мі
ністрів СРСР і ВЦРПС висловлюють сердечну по
дяку всім колективам підприємств, організацій, 
радгоспів і колгоспів, які виконали свої зобов’я
зання на честь 50-річчя Великого Жовтня, і за
кликають робітників, інженерів, техніків, служ
бовців, колгоспників, працівників науки і культу
ри продовжити соціалістичне змагання за достро. 
кове виконання планів виробництва, впроваджен
ня нової техніки, за підвищення ефективності ви
робництва, повне освоєння нових виробничих 
потужностей, а також за досягнення високих тем
пів зростання продуктивності праці, поліпшення 
якості і зниження собівартості продукції, еконо
мію сировини, палива і матеріалів, з тим, щоб до
строково виконати п’ятирічний план розвитку на
родного господарства і гідно зустріти трудовими 
успіхами 100-річчя з дня народження Володимира 
Ілліча Леніна.

(ТАРС).
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В Центральному Номітеті НП Унраїни, 
Президії Верховної Ради Української РСР

Центральний Комітет КП України і Президія Вер
ховної Ради Української РСР прийняли рішення на 
ознаменування 50-річчя Великої Жовтневої соціа
лістичної революції провести 5 листопада 1967 року 
в м. Києві в приміщенні Жовтневого палацу куль
тури спільне урочисте засідання Центрального Ко

мітету Комуністичної партії України і Верховної Ра
ди Української Радянської Соціалістичної Республіки 
з участю партійних, радянських і громадських орга
нізацій, представників трудящих м. Києва та воїнів 
Радянської Армії.
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В числі тих, хто при
крашає новобудовами Кі
ровоград, — комсомоль
сько-молодіжна бригада 
будівельного управлін
ня Лі 2 тресту «Кірово- 
градпромбуд», якою ке- 
рув Василь Крогснко, 
учасник другого фестива
лю молоді України.

Фото М. ЧЕРКАЄВА.

Близько трьох тисяч кілогра
мів молока надоїли від кожної 
з корів своїх груп комсомол
ки І алина ФіЛЬКО і Ганна 
ЗОРЯНА з колгоспу імені Калі- 
ніиа Новоархангсльського ра
йону. Це їх подарунок 50-річчю 
Великого Жовтня.

Фото В. СУСЛЕНКА.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЦСУ
Змагаючись за гідну 

зустріч всенародного 
свята — 50-річчя Вели
кого Жовтня, трудівники 
сільського господарства 
успішно виконали річний 
план закупок молока, 
м’яса, яєць і вовни.

Державі продано мо
лока 36,2 мільйона тонн, 
або на 2 мільйони тонн 
більше, ніж за відповід
ний період минулого ро-

СРСР
ку; худоби — 9,2 мільйо
на тонн, або на 1,3 міль
йона тонн більше; 
яєць — 11,3 мільярда 
штук, або майже стільки 
ж, скільки було закупле
но за весь 1966 рік; вов
ни — 399 тисяч тонн, або 
більше, ніж за будь-який 
попередній рік.

Закупки про д у к т і в 
тваринництва тривають.

ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛИ-МОЛОДІ
Йде тримісячний молодіжної пре

си. Як райкоми комсомолу пропагу
ють газети й журнали, організували 
передплату на наступний рік? Бюро 
обкому ЛКСМУ, обговоривши ці пи
тання, відзначило вкрай незадовільну 
роботу ряду комітетів комсомолу. У 
Новомиргородському районі, наприк
лад, де більше трьох тисяч членів 
ВЛКСМ, на 1968 рік перед
плачено всього 140 при
мірників м о л од і Ж Н И X

журналів, а газет — теж набагато 
менше, ніж на нинішній рік.

Таке ж становище з передплатою 
молодіжних видань у Знам’янському 
і Долинському районах.

Викликає тривогу розповсюдження 
обласної газети «Молодий комунар» 
в м. Олександрії, Олександрівському, 
Гайворонському, Голованівському,

Новоукраїнському та деяких інших 
районах.

Бюро обкому ЛКСМУ вказало 
секретарям названих міськкомів і 
райкомів комсомолу на необхідність 
активної пропаганди молодіжних ви
дань, використання ефективних форм 
залучення молоді до передплати га
зет і журналів на наступний рік.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
ОБЛАСНОЇ ГАЗЕТИ 

„Молодий 
комунар" 
на 25 жовтня 1967 р.

Район (місто) Передплачено 
(примірників)

Кіровоград 1842
Бобринсцькнй район 1240 
Новоукраїнськнй район 950 
Олександрія 897
Олександрійський район 890 
Маловисківськнй район 811
Новоархангельськнй

район 801
Кіровоградський район 7в0
Кремгссівськпй район "35
Добровелнчківський

район 710
Долинськнй район 707
Онуфріївський район 659
Устинівський район 608
Знам’янськнй район 884
Голованівськнй район 545
Ульяновський район 530
Компаніївськпй район 601
Олександрійський район 500
Пільшанськнн район 489
Псгрівськнй район 480
Новомиргородськпй район 478
Гайворонськнй район 452
Новгородківськнй район 445

ДОМНА-ВЕЛЕТЕНЬ

Прийнято рішення про проектування 
доменної печі об’ємом 3000 кубічних 
метрів. Перший такий велетень буде 
споруджено па Криворізькому металур
гійному заводі. Для безперебійного жив
лення велетенського агрегату буде по
трібно 10 — 11 залізничних ешелонів за
лізорудного агломерату і коксу на добу.

ЕЛЕКТРОННЕ «СЕРЦЕ» БЛЮМІНГА

Перший в країні напівпровідниковий 
перетворювач струму потужністю 25 000 
кіловат розробив й виготовив колектив 
Харківського інституту «ВІІДІелектро- 
апарат». Він призначається і для жнв-

лення постійним струмом головного при
воду блюмінга «1150» Комунарського 
металургійного заводу.

НОВИЙ КОМПЛЕКС МАШИН
для молочно-товарних ферм на 800 і біль
ше корів, що утримуються без прив’язі, 
створили спеціалісти науково-дослідного 
Інституту тваринництва лісостепу і По
лісся УРСР та Київського спеціального 
конструкторського бюро.

Комплекс випробувано у виробничих 
умовах на молочно-товарній фермі до
слідного господарства інституту «Куту- 
зівка». Застосування машин дало змогу 
в 5 — 6 раз підвищити продуктивність І 
праці, знизити собівартість продукції.

(РАТАУ). І

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС, 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 

І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

Центральний Комітет КПРС, Прези
дія Верховної Ради СРСР і Рада Мі
ністрів СРСР прийняли постанову 
про нагородження військових з'єд
нань, частин та військово-учбових 
закладів Збройних Сил СРСР 
за заслуги в справі захисту 
Радянської Батьківщини і високі 
показники в бойовій і політичній 
підготовці пам’ятними прапорами ЦК 
КПРС, Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів СРСР на честь 
50-річчя Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.
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ПРО
НЕЗАБУТНЄ

Над голубими дорога- , 
ми злітає пісня червоних 
галстуків. Пісня про ве
чірнє багаття, про пер-

І ших комсомольців і три- 
а вожні світанки Жовтня.
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Оживає в ній і твоя істо
рія, Онуфріївно.

1919 рік. На околиці 
села погасли останні 
постріли, затих розбитий 
дзвін підків. Мешканці 
Онуфріївни разом з пар
тизанським загоном Фе
дора Третяка прогнали 
деніхінців.

1920 рік. Першу кому- 
ніаську борозну прокла
дає перший трактор.

Це було в квітні 67-го. 
Комсомольці Онуфріїв- 
ської школи на ознаме
нування 50-річчя Жовтня 
вирішили посадити дубо

вий гай. Ліс
ництво виді
лило місце 
і...я з'явився 

на світ. Кожен мій лис
точок пам’ятає добрі ру
ки Шматенко Валентини, 
Кохно Сергія, Розмар 
Галини 
друзів.

Десятикласники відшу
кали родину Толі Кома
ра і допомогли піонерам 
налагодити зв'язки з йо
го рідною школою.

мо- 
накоти- 
I рап- 
вогонь 
землю, 
очі, по- 

на

та інших моїх

«ПРОБАЧ, МАМО»

Кулі прошивали лапате 
листя, і воно кажанами 
кружляло над галяви
ною. На узліссі біля Ону
фріївни група радян-

Но могилу Анатолія Комара

гранату, а в другій авто
мат. Це був Анатолій Ко
мар. Колесников закусив 
губу. І ось — вибух. Ку
лемет замовк.

— Ура! — бійці 
гутньою хвилею 
лись на дорогу, 
том... шквальний 
вдавив їх у сиру 
Толя заплющив
тім рвучко схопився 
ноги і кинувся до куле
мета.

Пробач, мамо. Я — 
солдат...

— За Анатолія! — цей 
лютий гнівний вихор не 
міг ніхто зупинити. Але 
юний розвідник цього 
вже не чув. Він лежав на 
заглухлому кулеметі, 
грудьми закривши його 
чорне жерло...

Червоні слідопити во
скресили в школі світлу 
пам’ять про п’ятнадцяти
річного героя. Кілька 
листів від матері Анато
лія, альбом зі школи, де 
він навчався, спогади 
вчителів. Усе це збері
гається в багатому арсе
налі піонерів.

І ПЛАНЕТА
Збірник під такою назвою щойно 

вийшов у видавництві «Політична лі
тература». Він містить дані про ріст 
нашої країни за піввіку після Вели
кого Жовтня.

Публікуємо з невеликими комен
тарями виклад деяких розділів ново
го видання.

ШИРОКА МОЯ КРАЇНА...
На 22,4-х мільйонах квадратних кіло

метрів розкинулась наша соціалістична 
Вітчизна на планеті Земля, зайнявши 
одну шосту частину всієї суші. Друга 
за територією держава — Канада має 
площу лише в 10 мільйонів квадратних 
кілометрів.

Радянська земля не лише привільна,, 
але й неймовірно багата корисними ко
палинами. Про казкові багатства нашої

В БЛОКНОТ
землі на дев’ять деся
тих, якщо не більше, 
ми взнали лише піс
ля Великого Жовтня. 
Адже в старій Росії 
геологами було вив
чено лише 10 процен
тів території країни.

На частку СРСР в 
1956 році доводилось 
більше 40 процентів 
розвіданих запасів за
лізної руди на плане
ті, 55 процентів ву

гілля, майже половина природного газу, 
88 процентів — марганцю, 54 — калій
них солей, одна третина фосфатної си
ровини, більше третини всіх нафтонос
них площ.

Перше місце Радянський Союз займає 
також по природних запасах нікелю, 
бокситів, вольфраму, ртуті, сірки, лісу, 
гідроенергетичних ресурсів. Все це -* 
могутній фактор для створення матері- 
ально-технічної бази комунізму в країні.

ДЕРЖАВА ВЕЛИКИХ 
МІСТ

Після Китаю та Індії ми займаємо 
третє місце в світі за кількістю населен
ня. За нами йдуть США, Пакистан, Ін
донезія, Японія, Бразілія, Нігерія, ФРН, 
Англія, Італія, Франція...

Проходять у залізній 
шерензі члени Онуфрн 
їзського ревкому Дмит
ро Григорович Коваль- 
сьюий, Яків Никифорович 
Балакало, Федір Анані- 
йович Очеретяний... Са
лютують їм піонерські 
пісні, салютує їм славна 
комсомолі я.

МОНОЛОГ ГАЮ
Від землі до неба зе

леними струнами натяг
нуті мої стовбурці. 
Дзвенять вони про тих, 
кому я вдячний езоїм 
народженням.

прийшла мати героя, 

ських розвідників натра
пила на фашистський за
гін.

— Будь-що потрібно 
прорвати вороже кіль
це, — передав наказ 
лейтенант Колесников.

Кілька разів бійці під
німались в атаку, але їх 
зупиняла свинцева рука 
ворожого кулемета. Нер
вово пульсували хвили
ни. Становище було за
грозливим. І раптом між 
поріділими кущами в бік 
ворожої вогневої точки 
хтось швидчо поповз, 
тримаючи в одній руці

СТОРІНКИ, ПРОЧИТАНІ 
СЛІДОПИТАМИ

Над загоном, багряно- 
крило має прапор. В ру
ках — пурпурні жоржи-> 
ни. Учні їдуть у Куцево- 
лівку на місце жорсто
ких боїв при форсуванні 
Дніпра.

Четвертий 
відшукують 
односельчан, 
бутніх подвигів, реліквії.

За допомогою черво
них слідопитів був орга
нізований вечір, де ВИ-і 
ступив Федір Єотихійо- 
вич Худий, який зустрі
чався з В. І. Леніним.

Юні ленінці схвильо
вано слухали спогади 
дочки Героя Радянського 
Союзу Іллі Даниловича 
Діброви, що була у пар
тизанському загоні 
батька.

Червоні слідопити від
шукали свого земляка 
Миколу Андрійовича Се- 
миха. Він у 1929 році був 
обраний від Полтавської 
губернії на перший зліт 
піонерів України в Хар
кові і всесоюзний — у 
Москві.

Зустрічами, далекими 
походами шелестять сто
рінки біографії онуфрі- 
ївських слідопитів...

В. ГОНЧАРЕНКО.
с. Онуфріївна.

рік вони 
знаменитих 
сліди Неза-

Молодь часто виступає з хороши
ми пропозиціями. І в тому, щоб її по
чинання здійснювалися, багато зале
жало від нас, працівників міськкому. 
Пам’ятаю, в минулому році тварин
ники артілі імені Кірова закликали 
всіх доярок району навести на фер
мах зразковий порядок. На перший 
погляд, ніби тут нічого нового. Про 
культуру виробництва і раніше дбали. 
Але в той час па фермі якраз пере
йшли на двозмінну роботу. Запро
ваджувався цей метод праці і в ін
ших господарствах. В корпусах уста
новлювалося сучасне обладнання, змі
нювалась технологія доїння. Всю 
важку роботу брали на себе машини. 
А для цього тваринникам потрібні 
були технічні знання і висока культу
ра виробництва.

Тому почин доярок підтримали в 
колгоспах району, схвалив ініціативу 
кіровців і міськком комсомолу.

Щоб добра справа набула поши
рення, ми вирішили у колгоспі про
вести семінар групкомсоргів і кращих 
молодих тваринників. Кіровцям було 
що показати гостям. Довкруж при
міщень — дерева, квітники. В кімнаті 
тваринника, червоних кутках — чис
то, затишно.

Підійшов я тоді до Віри Горобед- 
ко, групкомсорга артілі «Правда». 
Бачу, дівчина щось квапливо записує.

— Ескізи корівника знімаєш? — 
пожартував.

А вона без посмішки:
— Машинне відділення подобає

ться. Думаю, доведеться дещо і на 
нашій фермі удосконалити.

Пізніше я кілька разів був у кол
госпі «Правда». Не впізнати тепер 
ферми, де працює комсомольсько-мо
лодіжна група. Зараз тваринники за
кінчують підготовку приміщень до 
зимового утримання худоби. І про- 
дуктивні^ь тварин значно підвищи
лась, молока стало більше. З початку 
року дівчата надоїли від кожної ко
рови по 2500—2800 кілограмів моло
ка. Доярки цього господарства вже 
обігнали ініціаторів змагання — кі
ровців. За трудові здобутки у друго
му кварталі їм було вручено перехід
ний Червоний прапор обкому комсо-

КЬМ(ОМОАЬ(ЬКО№
АКТИВІСТА^

молу і першу грошову премію.
Міськком комсомолу допоміг здійс

ненню задумів молоді по оволодінню 
технічними знаннями.

— Устаткування складне, в колгос
пі освоїти його важко, — скаржи
лись комсомольці.

— Якби курси спеціальні організу
вали...

Невдовзі курси по механічному до
їнню вдалося створити. Вони працю
вали в селі Дмитрівні. Викладачі — 
зоотехніки та інженерно-технічні пра
цівники. Після закінчення навчання 
слухачі складають екзамени. їм при
своюються перший, другий або третій 
розряди — залежно від набутих 
практичних і теоретичних знань.

Залежно від цього доярки одержу
ють і заробітну плату. Тим, які ма
ють перший розряд, додатково нара
ховується 10 процентів, за другий 
розряд — 5 процентів. Тому кож
на доярка прагне удосконалювати 
свої знання. А чим технічно грамот
ніші працівники, тим і продуктивність 
вища, краще використовується і збе
рігається техніка.

Ось так із невеликої іскри вдалося 
розпалити велике полум'я і вирішити 
складну проблему в тваринництві. 
Характерно, що вже зараз наш район 
закінчує виконання плану продажу 
молока державі.

Отож, думаю: щоб хороша ініціати
ва знайшла собі життя, їй необхідна 
своєчасна підтримка.

А. ГУСАКОВ, 
секретар 3 на мінського міськ
кому комсомолу.

ІНІй Захист ЛОНДОН. Масовими ма
ляс» залиті піфестаціямп солідарності з

V героїчним в'єтнамським на-с, і пашу родом відзначила англійська
громадськість День міжна

родних єдиних дій за мир, проти війни США у.В’єтнамі. Десят
ки тисяч англійців взяли участь у Численних антивоєнних де
монстраціях. У столиці Англії — Лондоні пройшло зразу кілька 
маніфестацій.

ОТТАВА. В Монреалі, Торонто, Вінніпегу, Ванкувері та інших 
містах Канади проходять демонстрації і мітинги протесту проти 
агресії США у В’єтнамі. їх учасники вимагають також від уря
ду Канади припинити продаж Сполученим Штатам зброї, яка 
використовується в брудній війні.

ЖЕНЕВА. Тисячі швейцарців, які бажають подати допомогу 
Демократичній Республіці В'єтнам і ІІФВ Південного В’єтнаму, 
внесли кошти на рахунок, відкритий громадською організацією 
«Сапграль саиітр сіс». Па рахунку вже близько 300 000 франків.

Залякують 
противників 
війни • ■

ПЕРЕДІ МНОЮ чорня
вий юнак. Помітно 

схвильований. Обличчя 
вщерть залите рум’ян
цем,

— Бажанім в мене ве
лике, давно виношую йо
го. Та все якось не ос
мілюсь сказати. Кому
ністом хочу стати. Щоб 
завжди крокувати в пер
ших рядах. Та ось вага
юсь' чи'гідний такого

байи до батька попро
сився. І тепер юнак тре
тій рік зустрічає ранки 
в полі. Не одну тисячу 
пудів зерна намолочено 
молодим комбайнером 
на орджоні.кідзівсьхих 
полях.

Довго точилася в нас 
того вечора розмова. То
ді ж і заяву написав Ва
лерій.

Був я і на партійних

ЩОБ ЗАВЖДИ 
В ПЕРШИХ

ВАШІНГТОП. Президент 
США Джонсон підписав у 
Терміновому порядку прий
нятий сенатом законопроект, 
який забороняє проведения 
«не санкціонованих властя
ми» Демонстрацій у районі 

порушення цього закону перєдба- 
чопа кара — тюремне ув'язнення на шість місяці» і штраф до
американського конгресу За

600 доларів.

високого звання? — 
схвильовано, майже по
шепки говорить Валерій 
Оналюк.

Давно знаю Валерія. 
Прийшов до нас відразу 
після школи. На ком-

зборах, де літні комуніс
ти—хлібороби, механіза
тори, тваринники—прий
мали до своїх лав моло
де поповнення, послан
ців комсомолу, •Голова 
артілі Вплодимнр Івано

вич ГІншнюк, директор 
школи Тимофій Васильо
вич Савчспко пригадали 
ного спрагу до знань в 
системі політосвіти, пох
вальні грамоти обкому 
комсомолу.

Пізно ввечері йдемо 
сільською вулицею,

— Наступного року пі
ду вчитися в училище 
механізації, — мрійливо 
каже Валерій.

А завтра я ного знову 
бачитиму нд сільському 
стадіоні серед колективу 
спортсменів, у сільсько
му клубі; де аматори го
тують концерт до вели
кого ювілею, на політза- 
нятті. "

О. ШЕВЧУК, 
секретар комсо
мольської органі
зації колгоспу іме
ні Орджрнікідзе.

Ульяновський район,

НАШІ 
ШЕФИ

Щира дружба зав’язалась 
між працівниками обласної 
друкарні й учнями 32-ї школи. 
В піонер« ми тепер приймаємо 
учнів у ленінській кімнаті ше
фів. Члени бригади комуністич
ної праці пов’язують школярам 
червоні галстуки.

Комсомольці школи вирішили 
внести свою частку в допомогу 
героїчному народові В’єтнаму- 
Звернулися до шефів, а ті з*" 
пропонували попрацювати на 
сортуванні в друкарні. Заробле
ні кошти були відіслані у ВІД* 
повідний фонд. Разом з м»Д0А- 
дю друкарні- комсомольці «ко
ли організували цікаві вечори 
дружби, виступали з концер
тами.

Наші шефи — колективні 
жаті в піонерзагонпк. Кожен 
прихід не минає безслідно; 
піонери стараються в усьому 
брати приклад з своїх старших 
товаришів. -

Ліза МАЛЕНКО. 
старша «іоиервожата 
СШ № 32.

м. Кіровоград.
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ПРОПАГАНДИСТУ====
Але за кількістю міських жителів Ра

дянський Союз разом з США ділить 
перше місце в світі. До Жовтневої рево
люції це здалось би фантастикою: тоді 
на частку міст у нас припадало лише 18 
процентів населення.

В середині цього року населення 
СРСР складало 235,5 мільйонів чоловік, 
в тому числі 129,1 мільйона живуть у 
гостах (55 процентів) 1 106,4 мільйона 
на »ЛІ.

СРСР перше місце займає на планеті і 
за кількістю великих міст. У 1964 році 
міст з населенням понад мільйон чоло
вік у нас було 8, в Японії — 6, в 
США — 5 (в решті країн менше).

З 1926 року до початку нинішнього 
року в Радянському Союзі виникло 884 
нових міст І 2.092 селищ міського типу. 
Це — результат небувалого в історії ін
дустріального руху першої країни соціа
лізму.

НАШ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РУХ
Речі і явища, як відомо, краще всього 

пізнаються в порівнянні.
Доля нашої країни в світовому про

мисловому виробництві в 1913 році 
ледь-ледь перевищувала 4 проценти, а 
до 1917 року зменшилась до трьох про
центів, Тепер же п’ята частина індустрі
альної продукції планети випускається 
радянськими заводами і фабриками.

Про наші темпи Індустріального роз

витку наочно свідчить такий приклад.
У 3913 році в порівнянні з Англією, 

Німеччиною і Францією, разом взятими, 
Росія виробляла в декілька разів менше 
електроенергії, чавуну, сталі. Нині ж ми 
перевищуєм сумарне виробництво Анг
лії, ФРН і Франції — по електроенергії 
на 12 процентів, по чавуну — на 23 і по 
сталі — на 22 проценти.

Що ж до Сполучених, Штатів, то в 
1913 році вони випустили у вісім разів 
більше промислової продукції, ніж Ро
сія. Нині ж наша продукція складає дві 
третини від американського рівня.

По випуску ряду важливих видів про
дукції СРСР перегнав і США. Наша 
країна займає перше місце в світі по ви
добутку залізної руди, випуску метало
різальних верстатів і локомотивів, це
менту, пиломатеріалів, шерстяних тка
нин, цукру-піску, тваринного масла.

І БАГАТО і... НЕДОСНТЬ
Як і в промисловому виробництві, в 

галузі сільського господарства Радян
ському Союзу також належить друге 
місце в світі після США.

Колгоспно-радгоспний лад. оснащення 
сільського господарства сучасною техні
кою дали можливість збільшити вироб
ництво сільськогосподарської продукції 
порівняно з 1913 роком у 2,8 рази. Не
велике досягнення, і все ж воно нас ще 
не задовольняє, незважаючи на те, що

на фоні загальносвітового сільськогоспо
дарського виробництва СРСР виглядить 
воістину гігантом. Досить сказати, в ми
нулому році наша країна дала 35 про
центів світового збору пшениці, майже 
половину — жита, четверту частину —< 
ячменю, близько третини " — картоплі, 
більше третини — цукрових буряків і 
сьому частину — бавовни.

В середньому калорійність нашого 
харчування стоїть приблизно на рівні 
США і в півтора-два рази вища, ніж у 
мільярда з лишком чоловік, що живуть 
в капіталістичних країнах, які розвива
ються. В СРСР поставлене завдання 
дальшого поліпшення структури раціону 
радянської людини, з тим щоб у ньому 
підвищити питому вагу найбільш цін
них продуктів — м’яса, молока, масла, 
фруктів.

З 1913 по 1966 рік в середньому спо
живання у нас однією людиною хліба і 
хлібних продуктів скоротилось приблиз
но на 25 процентів. Зате річна потреба 
м’яса збільшилася з 29 кілограмів на 
душу населення до 43 кілограмів, ри
би — з 6,7 до 12,9 кілограма, молока і 
молочних продуктів — з 154 до 259 кі
лограмів, яєць — з 48 до 130 штук, 
цукру - з 8,1 до 35,3 кілограма.

ЯСКРАВІ ЦИФРИ
Із кожних ста жителів нашої планети 

сім — радянські громадяни. 1 з той же 

8 стгора

ч^с на долю СРСР припадає чверть всілі 
студентів земної кулі, майже третина 
всіх лікарів, четверта частина вчених, 
24 проценти книг, що видаються, п’ята 
частина лікарняних ліжок.

І ще. В СРСР витрати на освіту в 
перерахунку на душу населення скла
дають 113 доларів; в США — 92 дола
ри, в Англії — 39, у Франції — 35, в 
Італії — 13, а в Португалії — 4 дола
ри.

Подібних прикладів можна було б на
вести десятки.

Право на працю, безплатну освіту 1 
охорону здоров’я, всенародне пенсійне 
забезпечення по старості й інвалідності, 
соціальне страхування за рахунок дер
жави, небувала в умовах капіталізму 
система охорони материнства і дитиист- 
ва, мізерна квартирна плата і багато 
Іншого — все це великі завоювання со
ціалізму.

На вересневому Пленумі свого Ц.К 
партія зробила ще один крок по шляху 
підвищення добробуту радянської люди
ни.

Люди праці планети на прикладі Ра
дянського Союзу і інших соціалістичних 
країн все більше переконуються, що 
тільки соціалізм гарантує щастя трудо
вого людства.

І. ПАВЛОВ, 
кор. ТАРС.

ТИЖДЕНЬВЕЛИКОГО
ЕКРАНА

І ЛСЬ УЖЕ ДРУГИЙ МІСЯЦЬ від 

а ** Дніпра до Бугу весняним прибоєм 
Ж крокує жовтнева естафета молоді Кіро- 
»-^Дйградщини. Сьогодні вона в козацько- 
К му краю — у юнаків та дівчат Петрів- 

ського району.
Любов до праці, свободи і незалеж

ності передавалися з покоління в поко
ління. Молодь цього краю зі зброєю зНащадки запорожців
руках завойовувала Радянську владу.

Про це і йдеться в нашій розмові з 
комсомольцем кінця двадцятих років 
І. І. Лксиченком і секретарем комітету 
комсомолу Балахівського вуглерозрізу 
Н. Кадигроб.

Віру Бочку, доярку артілі «Перше 
травня«, минулого року нагороджено 
медаллю «За трудову відінаку». Нині 
вона теж не здає позицій, веде з кол
госпі перед по надоях молока.

Фото 8. ЗЕНДРОВА.

Минулого понеділка з міс
тах та селах області почався 
тиждень молодіжного філь- 
му, присвячений Дню народ
ження комсомолу. Сучасник, 
сповнений енергії, його ди- 
воезіт у всіх кольорах радо
щів і тривог, бойова звитяга 
комсомолі?, народженої Чер
воним Жовтнем, — ось ос-

нозна тематика кінокартин, 
які можна буде переглянути 
протягом тижня.

В кіровоградському кіно
театрі «Мир» цей передсвят
ковий фестиваль відкрився 
новою двосерійною карти
ною «Журналіст». На екрани 
вийдуть також стрічки «Жи
ве такий хлопець», «Щасли

'ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА ПЕГРІВЧАН

СПЕРШУ зустрілися з Лисиченком,
— Іване Івановичу, ваша юність 

пройшла в неспокійні роки — в період 
колективізації. Розкажіть, будь ласка, 
як комсомольці допомогли комуністам 
боротися з куркулями, захищати молоді, 
колективні господарства.

—• Всього побаченого, пережитого, ма
буть, і за добу не викладеш. Я розповім 

вам лише про кількох своїх ровесни
ків.

В ті дні за кожними двома комсо
мольцями закріплювали по декілька 
хат. Юнаки і дівчата роз’яснювали 
селянам переваги колективного гос
подарства. Доводилось заходити в 
«гості» і до куркулів, які ухилялися 
від здачі хліба державі.
Пам'ятаю, однієї темної ночі Прокіп 

Пастернак з друзями виїхав у степ охо
роняти жито. Багатий урожай тоді обі
цяли поля. З радістю дивилися на них 
колгоспники. Непокоїло тільки, що як не 
в одному, то в іншому місці хтось рі
зав колоски, а то й витолочував цілі ді
лянки. Тому й осідлали комсомольці ко
ней.

За «Синьою шахтою», так звали одне 
з пЬлів артілі імені Шевченка, Постер- 
нак сказав:

—- Проскочу через пересохлий став, а 
ви направляйтесь далі. Зустрінемося за 
нивою.

Прокіп потихеньку рушив уперед. 
Раптом відчув якийсь шерех. Зупинив 
коня. Прислухався. За високим кущем 
бур'яну помітив кремезну людину.

— Що робиш? — гукнув.
А у відповідь уже збоку.
— Ось і зустрілися, Прокопе.
Кінь злякано стрибнув ліворуч. А там 

ніби з-під землі виросла ще одна пос
тать...

Тіло Прокопа Постерпака знайшли 
ранком. Близько тридцяти ножових ран 
нарахували лікарі.

Невдовзі убивць спіймали.
Багато спливло відтоді часу. Та люди 

не забувають минулого. Юнаки і дівча
та Ганнівки і всього району пам’ятають 
Прокопа Постерпака, намагаються бути 
схожими па свого земляка. Вони зараз 
будують світле майбутнє, про яке мріяв 
і за яке віддав своє життя комсомолець. 
СЕКРЕТАРЯ комітету комсомолу Ба

лахівського вуглерозрізу Ніну Кади- 
гроб ми попросили розповісти, як пра
цює молодь підприємства.

— Почну з цифр. За три квартали 
ювілейного року Гірники видобули понад 
завдання 44 тисячі тонн вугілля. Собі
вартість однієї тонни знизили на 16 ко
пійок, заощадили близько лівмільйона 
карбованців. З випередженням графіка 
працює колектив і зараз. Яка частка 
цих здобутків припадає - безпосередньо 
на молодь, вирахувати .важко. Одне ві
домо: юнаки і дівчата працюють на вс.х 
ділянках підприємства. (•-кожен стара.-
етьоя, як- може,. • - 

вого плавання», «Просто дів
чинка» та інші. Цікавою бу
де зустріч з героями «Моло
дої гвардії».

Під час тижня молодіжно
го фільму проходитимуть ве
чори з учасниками визнач
них подій, ветеранами рево« 
люціі, партії та комсомолу.

До швидкого закінчення польових 
робіт ювілейного року в колгоспі «Ук
раїна» доклав рук і молодий водін 
Іван Кислий, На вивезенні цукр°ВІ,х 
буряків він виконував по 110 — ПО про
центів норми.

Фото В. ВЕНДРОВА.

Електромонтер Володимир Рак — 
один з кращих раціоналізаторів вугле
розрізу, Вш запропонував замінювати 
кабель на транспортно-відвальному мос
ту без припаювання. Уявіть собі, що ця 
гігантська машина просунулася вперед 
і стала — рухатися далі не дозволяють 
електропроводи. 1 ось для того, щоб 
оживити цього велетня, замінити на 
ньому кабелі, втрачали цілу добу.

Тепер цю роботу встигають виконати 
за одну зміну. Такі нововведення і спри
яють підвищенню продуктивності праці, 
зниженню собівартості вугілля.

Невдовзі умілець ще відзначився. Па 
розкривних роботах застосував електро
лічильник. Прилад точніше найдосвід- 
ченішого обліковця рахує, скільки знято 
кубічних метрів грунту.

Молодь другої дільниці, де секретарем 
комсомольської організації Леонід Чу- 
ніхін, на ремонті екскаваторів та інших 
машин вже заощадила па 1000 карбован
ців запасних частин. Па 110—130 про
центів завжди виконують змінні норми 
намотувальниці котушок електромоторів 
Таня Кравець і Наташа М’ясиикевич, 
механізатори Анатолій Назаров та Іваи 
Тнмофієв.

До речі, останні два були учасниками 
республіканського зльоту молодих гір
ників у Луганську. І. литвинов, 

працівник райгазети «Трудова 
слава». ...

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара».

ЛУНАЮТЬ дзвінки в Інститутських 
аудиторіях, на їх поклик послі-* ‘ 

шають студенти інституту сільсько» 
господарського машинобудування.

На денному відділі у нас навчається 
1000 чоловік. Всі одержали добре трудова ‘ 
хрещення: працювали в Кремгесівському 
та Онуфріївському районах на збиранні 
врожаю та на будівництві. Вперше в цьо
му році групами керували не викладачі, 
а самі студенти — комсомольський актив. 
Про те, що працювали з вогником, свід
чать наші нагороди — прапори Онуфріїв- 
ського та Кремгесіпського райкомів партії 
та Почесні грамоти обкому і міськкому 
ЛКСМУ.

Основний контингент першокурсни- / 
ків цього року — вчорашні десяти
класники. Для них важливо вже з 
перших кроків позбавитися школяр- , 
ської пасивності, несміливості в діях. 
Саме тепер народжується колектив, - 
і від того, яким життям він розпочне 
жити, чим зацікавиться, часто зале
жатиме доля кожного студента. Тому 
особливою увагою наші активісти 
оточують першокурсників. Проводять 
дружні бесіди, збори.

. - ■ • ’ : і

ВСІ СПРАВИ— 
НЕВІДКЛАДНІ

Кожен день приносить нозі турбо
ти, нозі проблеми. Але не забуваємо 
про основне: комсомольська органі
зація повинна дбати, щоб зі стін вузу 
виходили не тільки грамотні інжене
ри, але й організатори, люди, яким 
займатися громадсько-політичною ді
яльністю.

У нас кожен першокурсник відповідав 
на анкету. В ній всього троє запитань, І во
ни показують ставлення молодої людини 
до суспільно корисної праці, до художньої 
самодіяльності, до спорту. Отже, маємо 
на перший випадок змогу судити про юна
ка чи дівчину не взагалі, а конкретніше. 
Плануємо з цією ж метою створити прк 
кожному комсомольському секторі групи 
соціологічних досліджень. Вони узагаль
нюватимуть усе позитивне, Інформувати
муть про негативні факти. Образно кажу
чи, це буде наш стратегічний штаб.

При розподілі доручень принцип у 
нас один — кожному знайти улюб
лене заняття. Тоді людина працюва
тиме з творчою віддачею, і від неї 
поширюватиметься ланцюгова реак
ція хороших справ. Ми знаємо, ска
жімо, Анатолія Шендрика і Тамару 
Жиленко як аматорів поезії, тому 
вони й організовують у нас вечори- 
зустрічі з поетами. Відповідальні за 
культурно-масову роботу Людмила 
Шубіна і Олег Цибірєз мають орга
нізаторський хист і самі незмінні 
учасники художньої самодіяльності. 
Так само особистим прикладом за
кликають до творчості, до дерзання 
й інші наші комітетчики Володимир 
Щерба, Олена Голубовська, Тамара 
Бурлака, Валерій Карпушенко.

Зараз закінчуємо обмін комсо
мольських документів. На повний хід 
іде передплата на газети й журнали. 
Охоче передплачують студенти 
«Комсомольскую правду»», «Молодий 
комунар», інші видання.

Багато справ у наших студентів.
І асі цікаві, невідкладні.

Вячеслав ПОГРІБНИЙ, і
секретар комітету комсомолу 1
Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобу
дування.
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А

третій тур

прибуває в село.

ОПОВІДАННЯ

Юхим.

Старий світ там була стара силосна

задає тон

Недалеко, мо- 
дорога. і нею,

Тільки ввечері.
Куля там? — 1 

ви — розвідник?

А що у вас 
він випалив: — 

Якщо так, — за-

Молодого
комунара

1. За успіхи у праці ряд підприємств і колгоспів 
в області в останні роки відзначено урядовими на
городами. Які колективи, в якому році?

2. З цим хоровим колективом Вас нещодавно по
знайомила Київська телестудія. Звідки цей колек» 
тив, хто його керівник? (Фото праворуч).

3. В якому районі є село Комсомольське? Чому во
ло так називається?

4. Коли став до ладу стадіон «Малятко» в м. Кіро
вограді?

5. Які вищі учбові заклади є на Кіровоградщині, 
які з них відкрито недавно?

6. Коли відкрито цей пам’ятник? (Фото щшзу).
7. В якому місті є бібліотека імені колишнього сек- 

ретаря райкому комсомолу?
8. Що знаєш ти про селище Молодіжне?
9. Чим знаменитий хутір Надія? Коли там відкри

то музей?
10. Яке наймолодше місто в нашій області?

МЕХІКО, 23 жовтпг.
Троє наших богатирів 

взяли участь у змаганнях 
з вільної боротьби «Ма
лої олімпіади». Двоє з 
них: Юрій Гусов (легка 
вага) і його тезко ІНах- 

Махачкали 
.__ , повезуть з
Мехіко золоті медалі, а 
київський студент Воло
димир Гулюткїн (напів
важка вага) — срібну.

Тамара Погожева і Ві
ра Бакланова перемогли 
дуетом у стрибках у воду 
з трампліна.

На треку, що розташо- 
- вашій поблизу басейну,

вага) і його 
мурадов з 
(півсередня)

тривав штурм світових 
рекордів. Знамениті фран
цузькі гонщики чемпіон 
світу Даніель Морелов і 
екс-чемпіон П’єр Трантен 
намагались побити субот
нє досягнення Омарі 
Пхакадзе в гіті на 200 м 
з ходу. Проте результат 
тбілісця виявився для них 
«твердим горішком». Зате 
сам Пхакадзе красиво до
вів світовий рекорд до 
10,61 секунди.

Завершивши ігри в під
групах (в останньому су
ботньому матчі радянська 
команда виграла у Ку
би — 8:6), 
шести країн 
Югославії, 
НДР і Мексіки — про
довжили в неділю бороть
бу за золоті медалі. 4:3— 
з таким результатом на
ші ватерполісти завдали 
поразки італійцям, юю- 
слави перемогли збірну 
ІІДР — 5:1, а угорці — 
мексиканців — 7:2.

ватерполісти
— Угорщини, 
Італії, СРСР,

НАВКОЛО СПОРТУ
СПРОСТУВАННЯ ПЕЛЕ

Невдачі, що пересліду- футболз» 
ють з часу минулорічного хвилю чуток

чемпіонату світу «короля 
Пеле, викликали 

про те,

АША АДРЕС* І ТЕЛЕФОНИ

м* Кіровоград, вуй. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре 
гаря — 45-35. відділів — 45-36.

БК 02405. Індекс 01197.

ЗОВСІМ НЕДАВНО в шкільному музеї бо- 
** Нової слави появився новий експонат. 

Його поклали па стенді під склом поруч 
з фотографією літнього пншновусого солдата. 
Цс невеличкий старий ліхтарик, давно покри
тий сірою фарбою, яка місцями зовсім обліз
ла. Пошуки були довгими, й історія ліхтарика 
варта того, щоб її переказати.

Власне, шкільні слідопити шукали не ліхта
рика, а рідних Юхима Денисовича Катренка, 
одного з сержантів тієї частини, яка визволя
ла Дібрівку. Прізвище його збереглося в спис
ках, які командування залишило в сільській 
Раді. Там було записано: «Помер від рани».

Слідопити писали в архіви, знайшли ко
мандира полку, тепер відставннка, і він у 
листі повідомив, що це сержант Катрснко 
розвідав ворожі укріплення в селі й дав мож
ливість одним ударом розгромити фашистську 
військову частину. Полковник підказав, що 
сержант родом десь із Поділля. Слідопити 
знову писали в архіви і, нарешті, одержали 
листа від самого... Юхима Денисовича Кат-

нагадував вій-
ренка... —

Лист сержанта був стислий і 
ськовпй рапорт. Так, він хо
див у розвідку. Вночі, до
чекавшись темряви, він не
чутно переповз через пе
редову. Навіть трава не ше
леснула. Дістався крайніх 
городів і, засівши в кущах 
терну, розглянув ворожі 
укріплення. Завдання вико
нав, можна було вирушати 
назад, до своїх, бо вже сві
тало.

Та нараз розвідник завмер, 
же, кроків за сто проходила . . 
між житами, в бік передової безшумно суну
ла велика колона ворожої піхоти. А з-за гори 
до слуху донісся приглушений гуркіт. Юхим 
не сумнівався: на передову викотили танки. 
Фашисти щось готували. Але що?

йти не можна, поки всього не взнаєш. 
Юхим Катрснко прийняв тверде рішення: 
дізнатись, куди перебазовуються фашистські 
війська і скільки їх. Лізуть танки: скільки їх 
і де вони зупиняться? Якщо ворог підтягує 
гармати, то скільки їх і де поставлять?

З густого тернику сержант уважніше почав 
оглядати місцевість. Звідкіля найкраще вид
но? Днюаатн іі ночувати доводилось йому не 
раз у ворожому тилу. Розвідник знав, що 
безпечніше у найближчому сусідстві з воро
гами.

Коли розвиднилось і над річкою підійнявся 
туман, Юхим був у самому центрі села: у ка
м'яній школі, па горищі. Він ще вчора вдень 
бачив її, вона зруйнована, пустка пусткою. 
Але, коли вибирався з тернику, в темноті по 
ньому почали стріляти, куля влучила в плече, 
тепер рука опухла і пекло страшним болем. 
Хотілося пити.

Сонце нагрівало залізний дах, та, мабуть, і 
від рани підкинулась гарячка. Спробував по
жувати шматок хліба. Але й жувати не міг. 
Страшенна втома і біль так знесилили його, 
що він заснув. 1 спав єдину мить, не встигши 
побачити жодного сновидіння. Тверде розвід
ницьке чуття підказало: стережись! за тобою 
стежать!

Він насамперед подумав про німців. 1 ми
моволі потягся до зброї. А на нього дивилися 
очі. Великі дитячі очі. Повні тривоги. Юхим 
кліпнув очима. Хлопчик у лахмітті не зникав. 
Хоч би не заговорив голосно, хоч би не за
кричав. Цс дуже збентежило сержанта. Як 
тільки заговорить, — все пропало!

Але хлопчик зрозумів його, присунувся 
ближче, виснажений, чорний, з русявим давно 
не стриженим чубом:

— Не лякайтесь. Я — Данилко. Я знаю — 
ви звідти.

І він показав рукою за річку, в степи. 
Хлопчик сів біля сержанта. Перемовились 
кількома фразами, і сержант уже все знав. 
Батько Данилків був бригадиром тракторної 
бригади і не захотів показати, де закопав де
талі від тракторів. Його видали І розстріляли. 
А матір просто так. За батька. Вбили б і йо
го. Та він утік. 1 хату спалили; Тепер він тут 
живе. На горищі. Он його куточок.

Юхим побачив у кутку оберемок сіна. І ста
реньке пальто, що служило хлопчикові 
ковдру.

Погладив Данилка правицею і спитав, 
немає близько води. — Нема... 1 дістати 
раз ніде... 
рукою?
Еге ж, __ .___ ____  ____
шепотів Данилко, — то мені зрозуміло, що 
вам треба. Німців багато . ".
І танки підповзають. Гармати ставлять, отам, 
за городами. їх уже десятків зо два. А в кін
ці села у переліску — якісь гармати всликі- 
великі...

Юхим, палаючи у вогні, думав. Він доче
кається ночі, спуститься з горища, пробере
ться до своїх. Він розкаже про всі ворожі 
прпготувапня.

Та ввечері солдат нікуди не рушив. Лежав 
непорушно, мов колода. Данилко приніс води, 
але вона не згасила пожежі в тілі. Хворобли
вими очима солдат дивився в темряву... Туди, 
в піч, можна послати хлопчика. А що,, коли 
німці схоплять Данилка і мучитимуть, вб’ють? 
А ніч ледве повзла.

•в

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 26 жовтня. Перші 
програма. 18.00 - Телевісті (К) 
18.2о — Світ сьогодні. (М).’ ірЛ',
— Наші гості - редакцКГЧ%££ 
ти «Радянська Україна» (і<)
19.30 — Програма передач ги\*
19.43 — Літопис піввіку ’ «рі,; 
1919-й». Телефільм. (М). 20 30 — 
Телсновини. (М). 21.00 — до
50-річчя Жовтня. «Про паші се- 
ла і міста». (Кіровоград) 21 15
— Телефільми «Камерна сюїта
Гурннка», «Мірза Гсловані» 
«Про місце поета в робочому 
строю». (Кіровоград). ' 1

Друга програма. 21.00 — <ра. 
да і Лойко». Фільм-балет. (К)
21.15 — «Мисливець із Лалва- 
ра». Художній фільм. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 27 жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Телефільм 
«Каменерізи». (Кіровоград)
11.15 — Художній фільм «Хре
стоносці». Перша серія. (Кіро- 
воград). 18.00 — Телевісті. (К)
18.30 — Для дітей. «Сонячне 
коло». (К). 18.50 — Опера «За
колот». Прем’єра музичного те
леспектаклю. (Ленінград). 19 50
— Естафета новин. (М). 20.50 — 
Конкурс любительських філь
мів. «Колгосп «Дружба» в юві
лейному році». (Кіровоград). 
21.00 — До 50-річчя Жовтня. 
«Новели шахтарського міста». 
(Кіровоград). 21.25 — Оголо
шення. (Кіровоград). 21.30 — 
Художній фільм «Хрестоносці». 
Перша серія. (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Ху
дожній фільм «Ваш сип і брат». 
(Дніпропетровськ). 12.30 — Лі
топис піввіку. «Рік 1919-й». Те
лефільм. (М). 20.50 — «Повер
нення Коста». Прем'єра худож
нього телефільму. (Орджонікід- 
зе). 22.00 — В ефірі «Моло
дість». Інтернаціональний клуб 
студентів. (М).

Данилко наче вгадав думки солдата.
— Дядю, скажіть, я піду...
— А проберешся?
— Проберусь.
Розказав йому, як і куди йти, що переказа

ти, і Данилко враз розтанув у темноті. По
тяглися довгі години чекання. Кінчилась ніч, 
зайшов знову день. А ввечері, коли стемніло, 
на горищі зашерхотіло.

— Ти, Данилку?
— Я...
Вони удвох, затаївшись, стали чекати насту

пу. Час ішов ще повільніше. В умовлену го
дину треба було посигналити ліхтариком, да
ти орієнтири. Сержант передав ліхтарика Да. 
пилкові, і він тричі блиснув у віконце на даху. 
1 в ту мить за річкою, за переліском спалах
нув вогонь, гримнули гармати. Там чекали. 
Через хвилину загуло кругом. Але в ту ж 
мить Данилко шмигнув до солдата, смикнув 
за руку:

— Дядьку! Злазьте! Німці! Сюди йдуть!
Сержант важко сковзнув униз. Прикусив до 

крові губу. Ледве переставляв ноги. На землі 
ного підтримував Данилко.

— Куди? — запитав
— Сюди, сюди...
Вони проповзли за причілок, вибралися на 

колгоспне дворище, а т;.; __ „ _______ _
яма. В ній і лягли, зарившись у потерть. Ми
нала ніч. Над селом усе гриміло. Здригалась 
від вибухів земля. Гуло небо.

Вранці, зі сходом сонця, полк вступив у 
Дібрівку. Сержант і Данилко виповзли з ями. 
Катренка зразу поклали на ноші. Прощаю
чись, він просив, щоб Данилкові дали нові чо
боти і фуфайку.

...Минали роки. Данилко виріс. Він закінчив 
педагогічний інститут і повернувся в рідне се
ло учителем історії. Цс він із слідопитами 
почав розшуки сержанта Юхима Денисовича 
Катренка. 1 ноли одержав від нього лист, то . 
зразу ж поїхав па Поділля. Звідтіль він і 
привіз старого-старого, покритого сірою фар
бою, яка давно облізла, ліхтарика з круглою 
випуклою лінзою...

— А хто ж той Данилко? — питали слідо
пити.

Учитель весело глянув навкруги і ледве чут
но відповів:

— Буде ще нагода дізнатися.
1 вже голосно, але чомусь загадково, як 

здалося учням, додав:
— Не про все ж зразу...

0 ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЧЕТВЕР, 26 жовтня. 16.50 — 
Для школярів. «Слухай вас, 
Батьківщино!». 17.05 — До
50-річчя Радянської влади. «Тут 
звершувалася революція». (Ле
нінград). 17.30 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. Передача для 
молоді. (Одеса). 18.00 — Теле
візійні вісті. 18.25 — «Світ сьо
годні». (М). 19.00 — «Наші гос
ті». (Редакція газети «Радян
ська Україна»). (К). 19.45 — 
Літопис піввіку. «Рік 
Телевізійний фільм. іМ). 20.30
— Телевізійні новини. (М). 21.05
— До 50-річчя Великого Жовт
ня. «Дорога до людей». 21.35 — 
«Тижнева пошта». 21.55 — «Як
що виникне небезпека». 22.15 — 
Телевізійна реклама. 22.30 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
«Фестивальні фрески».

П’ЯТНИЦЯ, 27 жовтня. 11.00
— Художній фільм «Ваш сни 1 
брат». 12.30 — Літопис піввіку. 
«Рік ; 19-19-й», Телевізійний 
фільм/ (М). 16.50 — Для школя
рів. ! «Слухай нас. Батьківщи
но!». (Рига). 17.05—Для школЙ; 
рів. «Здрастуй, Жовтень!». 18.00
— Телевізійні вісті. (К). 18.20 —
Для школярів. «Сто витівок 
двох друзів». (М). 18.45 — Дні
провські новини. 19.00 — «Лені
нізм — наша зброя». 19.50 — 
Естафета новин. (М). 20.50 —
«Товариш». Програма для мо
лоді. 21.50 — Художній фільм 
«12 могил Ходжі Насреддіпа».

і

Н. ДОБРІМ.

знаменитий футболіст зби
рається покинути рідні краї 
і, подібно до багатьох спів
вітчизників, відправитись 
«заробляти гроші ногами» 
в Італію. Чутки, здавалося б, 
підтверджувались приват-

обкома ЛКСМУ,

»МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орган Кироіогредсисго

ними візитами в Сан-Пау- 
ло — рідне місто Пеле — 
емісарів крупних італій
ських професіональних клу
бів — від «Інтера» до «Мі
лана», Та ось днями кумир 
бразільських уболівальни
ків спростував вигадки, під
писавши зі своїм клубом 
«Сантосом» новий контракт 
строком на три роки.

ОРИГІНАЛЬНИЙ 
РЕКОРД

Мабуть, найоригінальні- 
ший рекорд встановили не-

давно шведські уболіваль
ники футболе. Засмучені 
поганою грою своїх улюб
ленців, до того ж поганою 
погодою, вони з’явились на 
матч клубних команд «Ред- 
бергслід» і «Грімсаас» в 
Гетеборгу в кількості... 17 
чоловік. 24 глядачі спосте
рігали в Стокгольмі зуст
річ команд «ІФК» Сток
гольм і «Хальстахамер».

(ТАРС).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЧЕТВЕР, 26 жовтня. 10.30 — 
Документальний фільм. 11.00 — 
Художній фільм «Котовськнй». 
16 50 — Для школярів. «Слухай 
нас, Батьківщино!». (Дніпро
петровськ). 17.05 — До 50-річчя 
Радянської влади. «Тут звершу
валася революція». (Ленін
град). 17.30 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня. Передача для 
молоді. (Одеса). 18.00 — Теле
візійні вісті. 18.25 — «Світ сьо
годні». (М). 19.00 — «Наші гос
ті». (Редакція газети «Радян
ська Україна»). (К). !9.45 
Літопис піввіку. «Рік 1949-й». 
Телефільм. (М). 21.05 - Худож
ній фільм «Котовськнй». 22.20 
Фестиваль телевізійних фільмів. 
22.30 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Фестивальні фрески»- 
(Дніпропетровськ).

П’ЯТНИЦЯ, 27 жовтня. 10.30 
Документальний фільм. 11.0» _
Художній фільм «Людина пер 
шого віку». 12.30 — Літопис 1 
віку. «Рік 1949-й». Гелефільм. 
(М). 16.50 — Для 
«Слухай нас, Батьків»»»«®'’; 
(Рига). 17.05 - Передачі з ОД 
єн. 18.00 — Телевізійні вісті. (К) 
18.20 - Фестиваль телевізій ннл 
фільмів. 18 35 — _ Йіпохр 
13.45 _ Актуальний сК.?а,’'1П те- 
— «Ровесник». Молодіжп 
лсвізійний журпа-ї. 19.00 Пе, 
тафета новин. (М). Уупо*’ 
редачі з Одеси. 2і.о0 ^а0Го 
ній фільм «'Людина першо 
піку».

революція». (Леїйи-
для

ПОГОДА
Сьогодні вдень по '•’||”5„вп 

області очікується м 
хмарність без опадів- і * 
ці туман, вітер змінних * 
прпмків, слабкий. Температу
ра вдень по місту 18 '
по області 13-22 градуси 
тепла. 
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