
Мовою фотодокументів
КИЇВ, 27 жовтий. (РАТЛУ). 

Майже місяць демонструва
лася тут республіканська 
фотовиставка «Юність Ук
раїни», присвячена 50-рІччю 
Великого Жовтня.

ЦК ЛКСМ України визна
чив переможців виставки. 
Першу премію — туристську 
путівку за кордон — при
суджено фотокореспонденто
ві газети «Комсомольское 
знамя» Л. Чалому за трип
тих «Комсомольський кви
ток, пронесений через пекло 
Майданека». Другими пре

міями—кінокамерами а Київ» 
— нагороджено фотокорес
пондентів газет В. Бсрезов- 
ського («Молодь України») і 
Б. Виткова («Комсомолец 
Донбасса»). Треті премії — 
фотоапарати « Київ-)»—при
суджено П. Бойку (РАТЛУ), 
О. Гордієвичу («Комсомоль
ське плем’я»), А. Сміляку 
(«Робітнича газета»). Зао
хочувальними преміями від
значено роботи Я. Давидзо- 
на, К. Річки, В. Громски, 
М. Тура, М. Степанова, 
1О. Шевцова.

ТовІ, ПАРТІЄ,
Над колоною горить, пломеніє 

знамено. Під такими знаменами 
наші батьки ходили в походи на 
білих, його, червоне, підняли над 
рейхстагом. Хлопці й дівчата з та
ким знаменом їхали зводити Маг
нітну і Братську ГЕС, піднімати ці
лину, будувати донецькі шахти.

Йдуть, карбують крок і звер
тають погляди до безсмертного Іл
ліча. Хитнулося і завмерло знаме
но. До пам’ятника лягли квіти... 
І кожний в думці ще раз запитав 
себе: «А чи все я зробив, щоб бу
ти гідним слави батьків?».

ців. Ще 17 жовтня за активною 
участю комсомольців та молоді 
підприємства міста виконали де
сятимісячний план по випуску ва
лової продукції. Додатково її ви
пущено більше, як на 10 мільйо
нів карбованців.

В місті триста колективів фаб
рик, заводів, цехів, змін боролись 
за право носити звання колективу 
імені 50-річчя Великого Жовтня. 
Серед них 65 комсомольсько-мо
лодіжних. Це почесне звання вже 
здобули бригада формувальни
ків з заводу «Червона зірка» Ві-

Це ж питання незримо забрині
ло знову, коли місця в президії 
пленуму обкому комсомолу зай
няли колишні комсомольці—Герої 
Радянського Союзу Валерій Олек
сандрович Верхоланцев та Мико
ла Іванович Климов, Герої Соціа
лістичної Праці Людмила Ананіїв- 
на Музика та Антоніна Гнатівна Іг- 
натьєва, колишні секретарі обко- 
му-комсомолу.

Це до них від' імені 100-тисячної 
комсомолії Кіровоградщини звер
тається перший секретар обкому

талія Гетьманця, бригада штука
турів будівельного управління 
№ 3 тресту «Промбуд» Римми 
Іванової, бригада Григорія Бокаєга 
з заводу «Укрсільгосптехніка».

— Сьогодні знову серед най
кращих робітники бригади Воло
димира Бойченка, — підкреслює 
А. Ніцой. — За рахунок зеконом
лених матеріалів агрегатівці зао
щадили 2,5 тисячі карбованц в. 
Слідом за ними пішли інші. І в 
ювілейній комсомольській КОПИЛЦІ 
є понад 300 тисяч карбованців.

виховання молоді на бойових, тру
дових традиціях радянського на
роду. Комсомольці міста влашту
вали більше 400 походів по міс

цях революційної і бойової слави 
своїх батьків, створили близько 
130 музеїв, кутків В. І. Леніна. 
Мандрівки по партизанських стеж
ках, запалені вогнища там, де то
чилися жорстокі бої з гітлерівця
ми, клятви на могилах загиблих 
воїнів — так наша молодь шанує 
пам'ять про своїх батьків, стер
ших братів і сестер.

Закінчуючи, А. Ніцой повідомив, 
що кращі комсомольсько-моло
діжні колективи підприємств міс
та вже розгорнули змагання на 
честь 50-р:ччя Ленінського ком
сомолу та 100-р ччя з дня народ
ження В. І. Леніна. Нова ініціати
ва набуває все 6 льшого поширен
ня.

.молодий зоотехнік колгоспу 
«Гіраьда» Знам янського району 
Євгенія Шушпан продекламувала 
рядки з вірша українського поета 
Олеся Луп.я:

Ти не просі о онук, ти не просто 
нащаиок звитяжців,

П’ятдесята весна на твоїх 
молодечих плечах.

Що зробив Ти для неї, 
щоб вона лебеділа квітчасто?

Чи полинув до мрії,
чи поступ героя почав?

І!

Імена
героїв 
без
смерт
ні

Репортаж про похорон 
загиблих героїв читай ге 
на 4-й стор.
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комсомолу Микола Сиротюк під 
час доповіді.

Це їм, це Жовтню, доповідають 
про здобутки сьогоднішні комсо
мольці, які носять біля серця кви
ток зразка 50-го року революції.

На трибуні секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу Ана
толій Ніцой: '

— Нині є нам про що сказати 
тим, хто вирушав у вогненні ата
ки в роки громадянської війни, 
хто захищав Вітчизну від гітлерів-

Далі виступаючий розповідає, 
що комсомольці та піонери міста 
чимало попрацювали, упорядкову
ючи вулиці, закладаючи сквери, 
алеї, парк. Вони зібрали понад 
2500 тонн металевого брухту. Кі- 
ровоградці спорудили 76 спортив
них майданчиків, 2 стадіони.

— Міський комітет комсомолу, 
— сказав А. Ніцой, — в своїй по
всякденній роботі дбає про вихо
вання молодої людини — бійця, 
громадянина, патріота, дбає про

Делегація новоукраїнських ком- 
омольців з пам’ятним прапором 
1К ЛКСМУ.

Фото В. Ковпака.

— Повсякчас пам ятаю ці тре
петні слова і хвилююся, — мо
вить дівчина. — Та й запитую се
бе: справді, а що ж зробила са
ма, твої друзі для нашої великої 
радянської родини?

Кажуть, тваринники нашого кол
госпу дійшли до неабиякої висоти. 
Он і перехідне Черзоне знамено 
обкому комсомолу вручено ком
сомольсько-молодіжному колекти
ву ферми. Та споглядаючи на ра
дісні звершення, згадуєш стежки, 
якими йшла з друзями раніше. 
Два з половиною роки тому поча
ла працювати в Дмитрівці зоотех
ніком. Тоді на молочно-товарній 
фермі було більше 50 доярок. За 
рік на корову ми мали трохи біль
ше 1700 кілограмів молока. Пра
цювали тваринники з досвітку до 
пізнього вечора. Тепер ту саму 
кількість корів доглядають 25 до
ярок. І вже нині на корову надоє
но близько двох тисяч кілограмів

(Закінчення на 2—3-й стор.).
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Президія пленуму (фото 
вгорі), на фото ліворуч — 
в залі засідань.

Анатолій Денисенко і повідомляє, 
що на будовах області працювало 
влітку близько пізтисячі студенті]. 
Вони виконали будівельні роботи 
на суму 117 тисяч карбованців. Ве
лику допомогу подали студенти й 
колгоспам. І вони не тільки пра
цювали, а й організовували а се
лах вечори відпочинку, спортивні 
змагання, читали лекції, проводили 
бесіди.
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Пам’ятний прапор обкому 
комсомолу одержує брига
дир комсомольсько - МОЛО
ДІЖНОЇ бригади Кіровоград
ського агрегатного заводу 
В. Бойченко.

(Закінчення. Початок на 1-й crop.), 

молока. А Ганна Цубара має по 
2700. Слідом за нею йдуть Фаї- 
на Горбуленко, Зіна Кравченко. Це 
завдяки молодим тваринникам ар
тіль ще в серпні виконала річне 
завдання по продажу молока дер
жаві.

— М.И рапортуємо пленумові, що 
соціалістичні зобов'язання, взяті 
на честь 50-річчя Радянської дер
жави, успішно виконані: понад
план видобуто 403 тисячі тонн ву
гілля, вироблено 96 тисяч тонн 
брикетів, 402 тонни гірського вос
ку, — доповідає бригадир елек
тровоза з Бандурівського вугле
розрізу Микола Устенко. — По
ряд з іменами прославлених стар
ших товаришів — Героїв Соціаліс
тичної Праці Чирви і Горовецько- 
го, делегата XXIII з’їзду КПРС По
пова на вугільних підприємствах 
стали широко відомі імена моло
дих гірників — електрослюсаря 
шахти 3—біс Василя Братченка, 
машиніста електровоза Семенів- 
сько-Головківського розрізу Ана
толія Микитенка та інших. Кра
щою прохідницькою бригадою 
шахти 2—3 є комсомольсько-моло
діжний колектив Олександра Кар- 
пенка.

— У нашій частині половина во
їнів — відмінники бойової І ПОЛІ'« 
тичної підготовки, 60 процентів —< 
класні спеціалісти. Можете бути 
спокійними, воїни-комсомольці

міцно тримають зброю, довірену 
Батьківщиною, — говорить офіцер 
з Кіровоградського гарнізону тов. 
Валуев.

Його на трибуні змінює брига
дир тракторної бригади ордена 
Трудового Червоного Прапора 
колгоспу «Зоря комунізму» Ново* 
архангельського району Василь 
Моторний.

— Вчитися господарювати, сво
єю працею примножувати багат
ства країни — ось та наука, якою 
опановує молодь, та наука, якою 
опановують механізатори нашої 
бригади, — каже він.

Його розповідь свідчить, що 
механізатори вже пізнали секрети 
хліборобського мистецтва. В юві
лейному році виростили по 23,5 
центнера пшениці на гектарі, со
бівартість її знизили до 2,1 карбо
ванця за центнер. Урожай кукуру-» 
дзи становить 57,8 центнера, со
няшнику — 24 центнери на гекта
рі.

Як завжди, серед кращих в ще 
кращі, з гордістю каже бригадир 
і називає їх імена. Це — Василь 
та Микола Жулінські, Микола 
Прудкий, Микола та Василь Шу-« 
мейки, Іван Заремба.

— Не тільки добре вчитися, а й 
принести реальну користь країні 
своєю працею — такий наш де
віз, — говорить студент Кірово
градського інституту сільськогос
подарського машинобудування

Нагороди за звитяжну працю ------- J All -
лованівського району (групп 
ми

В січні цього року бюро обкому ЛКСМУ 
оголосило умови соціалістичного змагання 
серед комсомольців та молоді, комсомоль
сько-молодіжних колективів області за гідну 
зустріч 50-річчя Великого Жовтня. 180 комсо. 
мольсько-молодіжннх колективів з промис
лових підприємств, будов, транспорту, кол
госпів, радгоспів, підприємств сфери обслу
говування включилися в змагання за право 
носити ім’я 50-річчя Великого Жовтня.

Бюро обласного комітету комсомолу підве
ло підсумки передсвяткового змагання моло
дик виробничників. На ознаменування тру
дових успіхів комсомольсько-молодіжних ко
лективів, комсомольців та молоді, досягну- 

. тих у ході соціалістичного змагання па честь 
50-річчя Великого Жовтня, нагороджено па- 
м ятними Червоними прапорами обкому 
ЛКСМУ;

Олександрійську міську комсомольську ор
ганізацію,

: Кремлівську міську комсомольську ор
ганізацію,

Петрівську районну комсомольську орга
нізацію,

Олександрійську районну комсомольську 
організацію,

Комсомольсько-молодіжний колектив імені 

XXIII з’їзду КПРС цеху № 2 Кіровоград
ського агрегатного заводу (бригадир Воло
димир Бойченко, групкомсорг Надія Лох- 
вич),

Комсомольсько-молодіжну бригаду елек
тровоза N2 5 Бандурівського вуглерозрізу 
(бригадир Микола Устенко, групкомсорг Во
лодимир Гавриленко),

Комсомольсько-молодіжний колектив мо
лочно-товарної ферми колгоспу «Правда» 
Знам’янського району (групкомсорг Віра Го. 
робенко),

Комсомольсько-молодіжний колектив трак
торної бригади колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району (бригадир Ва
силь Моторний, групкомсорг Анатолій Мо
торний),

Комсомольсько-молодіжний колектив Крем- 
гесівського районного вузла зв’язку (груп
комсорг Галина Сергета),

Комсомольсько-молодіжну бригаду імені 
ХХІП з’їзду'КПРС будівельного управління 
№ І тресту «Кіровоградсільбуд» (бригадіш 
Олексій Голик, групкомсорг Лідія Юрков- 
ська).

Бюро обкому комсомолу постановило наго
родити пам’ятними вимпелами обкому 

ЛКСМУ:

Комсомольсько-молодіжний колектив Олек
сандрійської швейної фабрики (бригадир Ва
лентина Барило, групкомсорг Світлана Біла).

Комсомольсько-молодіжний колектив ПТО 
Знам ямського вагонного депо (групкомсорг 
Віталій Грнпкевнч), ?

Комсомольсько-молодіжний колектив авто
колони № 2200 міста Кіровограда (бригадир 
Леонід Бірцул, групкомсорг Анатолій Ткач)

Комсомольсько-молодіжну бригаду арма
турників заготівельного цеху Власівського 
заводу залізобетонних конструкцій і виробів 
Кремлівського району (бригадир Василь 
Кпиш, групкомсорг Валентина Кожухар)

Комсомольсько-молодіжний колектив Олек
сандрійського районного універмагу (гоуп- 
комсорг Ніна Швець), У ' у

Комсомольсько-молодіжний коїекгнв мо
лочно-товарної ферми колгоспу «Україна» 

Горовекко)СОГ° райопу Групкомсорг Таміла

Комсомольсько-молодіжний 
лочпо - товарної фер
ми колгоспу «БІЛЬШО
ВИК» Гайвороясь кого 
району (групкомсорг 
Ніна Кирилюк),

колектив мо-

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖІ1!1И. 
торної бригади колгоспу !М?!" 
лованівського району (групп 
мир Запорожчук), . ,

Ко мсо м ольсько-молоді жпн» & 
лочио-товарної ферм» колг^1 - 
комунізму» Добровеляч^;'. 

(групкомсорг Валентина на1
Комсомольсько-молоді*'*1* 

лочио-товарної ферми к0,;г^'>. 
Долинського району (групи ■ - • 
рейко), .

Ко МСО М 0 Л ЬСЬКО • МОЛ°ДЙЕ* • 1У 
торної бригади колгоспу 
воградського району (ГР- 
Бондаренко), •

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІ^»* іи 
лочио-товарної ферми колі -... 
жипського Компаніівського и - 

_ комсорг Микола Макаренко)’ 
' Комсомольсько-молоді*1-1’ ^.. І 

лочио-товарної ферми коЛГ 
Маркса Маловисківського Р • 
сорг Катерина Коваль), ,

Комсомольсько-молоді*11'-'^., 
лочпо-товарної ферми к°- • 
Новомпргородського раї’0 • 
Люба Кармазіна),

КІРОВОГРАДОМ•і



А. ДЕНИСЕНКО:
— Наш девіз — не тільки доб

ре вчитися, а я працею приносити 
користь Вітчизні.

Є. ШУШПАН:
—Тепер у мас всюди новини.

О. ТЕРЬОШИН:
Щастя вам, молоді! Нових 

злетів і вдач!

. комсомольську органі- 
^візьми, повсюди є чим 

Шумлять алеї Героїв 
\ого Союзу Ливника й 
’^саджені комсомольський 

Надлацька молодь 
клуб і два стадіони під 

-ьникіа. Комсомольсько- 
*ма бригада Леоніда Бірзу- 
роїоградської азтоколо- 

ЙІЮ з початку жовтня пере* 
нвдплаіапі вантажі. П'ять 

.енських тепловозних ко
рейського локомотивно- 

,0 заощадили 1 мільйон 190 
зоаат-годии електроенер

гії комсомольсько-моло- 
' ферми колгоспу імені Ка- 
Новоархангельського райо- 

«цісяцІв надоїли 3470 кіло- 
щміока на корову.
перелік можна набагато 

-жити, бо у всіх сферах ви- 
-за славні успіхи молодих. 

атар обкому партії М. М. 
лак, який взяв участь у ро
зуму, так і сказав: 
к радують здобутки моло- 
Комсомол — наша надійна

А. Н1ЦОИ:
— Нам є чим пишатися. Є про 

що доповісти Комуністичній пар
тії, своїм батькам, старшим бра
там.

Нозоукраїнській районній і Кіро
воградській міській комсомольсь
ким організаціям, ЦК ВЛКСМ — 
молодим тваринникам артілі іме
ні Кірова Знам’янського району. 
На пленумі ці високі нагороди бу
ли вручені нагородженим. Комсо
мольсько-молодіжну тракторну 
бригаду колгоспу імені Леніна 
Олександрійського району (брига
дир Віктор Жир), бригаду токарів 
заводу «Червона зірка» (бригадир 
Наташа Лупинос), бригаду Миколи 
Устенка з Бандурівського вугле
розрізу відзначено вимпелами ЦК 
ЛКСМУ. Великій групі передовиків 
було вручено пам'ятні прапори і 
вимпели обкому комсомолу.

КРОКАМИ САЖЕННИМИ

« « »
:піхи у перед’ювілейному CO. 
ичному змаганні присудже- 

аятні прапори ЦК ЛИСМУ—

В. ЦВЯХ,
М. ШЕВЧУК.

Фото В. Ковпака.

Q 3 літопису наших здобутківзвтар обкому партії роз-по- 
■} Г8, як трудівники області 
.и до славного ювілею, під- 
», що комсомольська о-рга- 
області повинна ще більше 

іриділяти вихованню моло- 
славних революційних, бо- 
трудозих традиціях радян- 
народу.
мужність і героїзм радянсь» 

эдей учасникам пленуму по
старим більшовик, свідок 

•□ської трагедії О. Терьошин, 
Радянського Союзу М. Кпм-

*3 А РОКИ Радянської влади трудящі Кіровоград- 
ської області разом з усім радянським народом під 

керівництвом Комуністичної партії ліквідували еконо
мічну і культурну відсталість свого краю, перетао* 
рили Кіровоградщину в індустріально-колгоспну об
ласть з розвинутими металообробною, буровугіль« 
ною, харчовою і легкою промисловістю, з високо- 
механізованим сільським господарством.

За цей час кроками саженними йшла зперед про
мисловість.

У 1912 році а Єлисаветграді було 353 підприємств, 
з них лише 10 мали по 200—300 робітників. Загаль
на кількість працюючих складала 2270 чоловік. Після 
революції, з роки інтервенції і громадянської війни 
промисловість зовсім підупала.

А вже в 1925 році в Єлисаветградському окрузі 
працювало 45 крупних підприємств, що давали за рік 
продукції більше як на 25 мільйонів карбованців. На 
цих підприємствах кількість робітників зросла майже 
до 6 тисяч чоловік.

Заводи «Червона зірка» і «Червоний профінтерн» в 
1925 році випускали продукції на суму понад 8,5 
мільйона карбованців, а через 5 років — уже на 40,6 
мільйона карбованців у порівнюваних цінах. Кількість 
робітників на цих двох підприємствах зросла з 3,6 до 
6,5 тисячі чоловік.

В роки перших п’ятирічок значно збільшилося до* 
бування бурого вугілля, виробництво будівельних 
матеріаліз, електроенергії. Пішли вгору легка, харчо
ва та інші галузі промисловості. Досить нагадати, що 
за два останніх передвоєнних роки в цілому промис
ловість області зросла на 50 процентів.

Фашистська навала завдала великих збитків усьому 
народному господарству, з тому числі й промисло

вості. Лише в промисловості обласного центру втра
ти становили понад 600 мільйонів карбованців. Міс
цева промисловість була знищена повністю. Втрати 
тільки основних виробничих фондів складали 100 
мільйонів карбованців.

В роки війни промисловість області була відкинута 
майже до рівня 1920 року. А вже з 1950 році об
ласть дала 64 проценти довоєнного випуску продук
ції. Окремі галузі — буровугільна, сільськогоспо
дарського машинобудування, деревообробна, масло
робна — перевищили довоєнний рівень. В 1953 році 
промисловість області досягла довоєнного рівня по 
випуску валової продукції і продуктивності праці.

Випуск валової продукції промисловості області в 
1966 році в порівнянні з 1940 роком зріс майже з 
3,5 раза. Добування вугілля за цей час збільшилось 
у 25 разів, виробництво сівалок — майже з сім разів, 
цегли — майже в шість, шкіряного взуття — в де
в’ять, ковбасних виробів — у шість, цукру—у чотири 
рази.

Зараз продукція області відома далеко за межами 
не тільки республіки, а й Союзу. Сівалки заводу 
«Червона зірка» надходять з 40 зарубіжних країн, 
продукція Олександрійського електромеханічного 
заводу — в 29 зарубіжних країн. Заваллівський висо
коякісний графіт добре відомий в Чехословаччині, 
Німецькій Демократичній Республіці, Японії, ОАР, 
Польщі, Ефіопії, Англії. Продукція агрегатного заво
ду йде в усі соціалістичні країни, а також в Алжір, 
ОАР, Францію, Чілі, Японію, Індію, Іран.

М. СІРИК» 
заступник завідуючого Будинком політосвіти 
обкому КП УКРАЇНИ.

ці Володи-

ЇІКТИВ мо-
Хіях до 

району
?»
:-<ТИз мо- 
'Дружба* 
Зіцд Ого-

‘п’8 Мо’
^ірогрео 
комсорг

Комсомольсько-молодіжний колектив мо
лочно-товарної ферми колгоспу імені Леніна 
Новгородцівського району (гфупкомсорг Зіна 
Токар),

Комсомольсько-молодіжний колектив трак, 
торпої бригади колгоспу «Дружба» Новоук- 
раїнського району (групкомсорг Анатолій 
Дубина),

Комсомольсько-молодіжний колектив трак
торної бригади колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Онуфріївського району (групкомсорг 
Микола Іваненко),

Комсомольсько-молодіжний колектив мо
лочно-товарної ферми колгоспу імені Батуті- 
на Вільшанського району (групкомсорг 
Раїса Абажей),

Комсомольсько-молодіжну ланку колгоспу 
імені Горького Ульяновського району (лан
кова і групкомсорг Павліпа Бойко).

Комсомольсько-молодіжний колектив трак
торної бригади колгоспу імені Петровського 
Устииівського району (групкомсорг Анато
лій Обод).

Пам’ятні Червоні прапори та вимпели зали
шаються в колективах на вічне збережений 
як символ їх трудової доблесті.

КОПСОПО7111 !

СЛАВНОЮ сторінкою в 
літопис громадян

ської ВІЙНИ ВВІЙШЛИ бої 
на Каховському плацдар
мі. 82 дні точилася тут за
пекла битва, з ході якої 
бійці Червоної Армії ви
явили чудеса героїзму І 
безстрашності. Мужньо - 
відбиваючи шалені атаки 
вра'нгелівц’ів, червоні вої
ни відстояли плацдарм, 
а потім перейшли в рі-

Велична скульптурна 
композиція, яка уособ
лює нестримний насту
пальний порив червоно- 
армійців, справляє неза
бутнє враження. На ви
сокому кургані четвірка 
відлитих в бронзі коней 
мчить оспівану в піснях 
тачанку. На пій фігури 
трьох будьоиівців, гото
вих до бою/ І хоч па
м’ятник, створений за

ГЕРОЯМ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ВІЙНИ
щучий контрнаступ і роз« 
громили ворога. Леген
дарна Каховка стала од
ним з незламних бастіо
нів молодої Радянської 
республіки, який відіграв 
видатну роль у захисті 
завоювань Жовтня.

В серцях вдячних на
щадків вічно житимуть 
імена солдатів револю
ції, їх безсмертні подви
ги в священній боротьбі 
за щастя трудового на
роду, за справу партії 
Леніна. 27 жовтня, напе
редодні 50-річчя Радян
ської держави, в степу 
під Каховкою урочисто 
відкрито пам'ятник ге
роям громадянської вій
ни «Легендарна тачан
ка*.

проектом ленінградських 
скульпторів Ю. Н. Лохо- 
виміна, Л. А. Родіонова 
і Л. Л. гМихайльонка та 
архітектора Є. М. Пол- 
торацького, має довжи
ну близько 20 метрів, він 
має вигляд легкого, ди
намічного, добре передає 
стрімливість руху.

На мітинг, присвяче
ний відкриттю пам'ятни
ка. зібралися десятки ти
сяч представників трудя
щих Херсонщини. При
сутні гості з міст-героїв 
Москви, Ленінграда, 
Києва. Одеси, Севасто
поля та сусідніх облас
тей.

Оплесками зустрічають 
учасники мітингу появу 
на трибуні члена Політ-

бюро ЦК КПРС, першо
го секретаря ЦК КП Ук
раїни П. ІО. Шелеста, 
кандидата в члени По- 
літбюро ЦК КПРС, Го- 

' лови Ради Міністрів 
УРСР В. В. ІЦербицько- 
го, Маршала Радян
ського Союзу А. І. Єре
менка, керівників облас
ті, учасників боїв на Ка» 
ховському плацдармі, ве
теранів громадянської і 
Великої Вітчизняної 
воєн, представників міст- 
героїв, а також Крим
ської, Миколаївської та 
Одеської областей.

Мітинг відкриває голо
ва Херсонського облви
конкому М. О. Маку- 
шенко.

Урочисто звучать гім
ни Радянського Союзу і 
Української РСР.

Па мітингу виступають 
перший секретар Херсон
ського обкому партії 
А. С. Кочубей,. Маршал 
Радянського Союзу А. І. 
Єременко, учасщїк боїв 
на Каховському плац
дармі артилерист 18-ї 
стрілецької дивізії І. Г- 
Новиков та інші.,

Схвильовано, звучать 
їх промови. Вони гово
рять про героїзм воїнів, 
які захищали Кахов
ський плацдарм, про па- • 
ступнісгь поколінь, про 
те, як свяіо зберігають і 
шанують пам’яті, захис
ників завоювань Жовт
ня радянські людн.

З промовою до присут- .

ніх звернувся товариш 
П. ІО. Шелест. Потім вік 
відкрив пам’ятник і по
клав до його підніжжя 
корзину квітів. Квіти 
кладуть також В. В. 
Щербицький, Маршал 
Радянського Союзу A. І, 
Єременко, перший секре- і 
тар Херсонського обко
му партії А. С. Кочубей, 
гості з сусідніх областей. 
Лунає салют. Оркестр 
виконує «Інтернаціонал».

Делегації міст-героїв, 
сусідніх областей і райо
нів Херсонщини кладуть 
до підніжжя пам'ятника 
шкатулки з священною 
землею, привезеною ни
ми з братських могил 
героїв громадянської І 
Великої Вітчизняної во- j 
єн. На п’єдесталі напис 
«Сини трудового наро
ду, ви себе віддали ре
волюції! Хай же симво
лом вашого безсмертя 
буде священна земля з 
братських могил, яка 
зберігається тут».

Під звуки фанфар 
з’являються юні ленінці 
Каховки. Урочисто зву
чать слова їх клятви на. ' 
вірність революційним 
традиціям.

Мітинг закінчився бар
вистою театралізованою 
виставою, присвяченою 
50-річчю Великого Жовт
ня.

(РЛТЛУ).
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ГОЛОВНЕ в житті—збе
регти вірність до сина, 
дружини, Батьківщини, тому 

що це врешгі-решт вір
ність самому собі...» Ці 
рядки з листа до сина одно
го з головних героїв філь
му «Дикий мед», (виробни
цтво студії «Ленфільм»), що 
йде зараз у Кіровограді, 
ясно підкреслюють основну 
тему реалістичної і разом з 
тим поетичної картини.

Полковник Лажечников, 
суворий і мужній воїн, чуй
на і розумна людина, перед

Дороги
Варвари

ла 12» (82») —
©ДУМКИ, 

ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

Йому було тридцять 
два. У розквіті свого жит
тя він загинув, визволяю
чи від фашистів Кірово
град. Згодом на його мо
гилі з'явився напис: «Ге
рой Радянського Союзу 
Габдурахманов Барі Галі- 
йович». Вітчизна відзначи
ла хороброго воїна цією 
найвищою нагородою вже 
посмертно.

Габдурахманов родом 
із села Новоібрайкі Анєр- 
байського району Татар
ської АРСР. А звідки ти,

Невідомий Солдате, — з 
Росії чи Грузії, Казахстану 
чи Туркменії? Та хто б ти 
не був за національніс
тю — ти наш побратим, 
дорогий визволителю, бо 
в єдиній сім’ї народів- 
братів ти відстоював здо
бутки Жовтня, боровся за 
наше світле майбутнє, 
ціною свого життя вряту
вав людство від фашист
ської чуми. І ми безмеж
но вдячні тобі за все це.

Молодь Кіровогра д а, 
яка позавчора разом з 
старшим поколінням про
воджала в останню путь 
Б. Г. Габдурахманова і Не
відомого Солдата, поділя
ла скорботу сивих бать
ків, чиїх синів і дочок на
завжди забрала війна. Не 
в одного юнака та дівчи
ни, які йшли за трунами 
з останками героїв, ско
чувалася по щоках гаряча 
сльоза.

На площі Кірова відбув
ся урочисто-траурний мі
тинг. Його відкрив заступ
ник голови виконкому Кі
ровоградської міської Ра
ди депутатів трудящих 
Б. К. Катеринчук.

Перед трибуною — два 
бронетранспортери з ар
тилерійськими лафетами, 
на яких встановлено по
криті червоним оксами
том труни з прахом Ге
роя Радянського Союзу 
Б. Г. Габдурахманова і Не
відомого Солдата. У голо
вах Невідомого Солда
та — напис: «Твій подвиг 
безсмертний». З обох бо
ків лафетів несуть почес
ну варту автоматники. На 
бойових машинах майо-

місто

рять військові прапори.
Учасники мітингу хвили

ною мовчання вшанову
ють героїв.

— Сьогодні ми схиляє
мо голови перед світлою 
пам'яттю тих, хто в роки 
Великої Вітчизняної війни 
віддав своє життя за сво
боду і незалежність на
шої Вітчизни, — говорить 
перший секретар Кірово
градського міс ь к к о м у 
партії І. П. Валявський. — 
Велика перемога далася 
країні дорогою ціною. Ра

дянська земля 
густо полита 
кров’ю. В роки 
війни гестапів
ські кати роз
стріляли, пові
сили і замучи
ли у Кіровогра
ді 72 тисячі чо
ловік, 52 тисячі 
Кіровоград ц і в 
були вигнані в 
фашистську Ні
меччину.

Смертю хо
робрих заги
нули комсо
мольці- під

пільники Олена Бур’янова, 
Антоніна Жабо, Петро 
Лахман, Юрій Голуб та ба
гато інших.

У боях за наше
віддали своє життя Герої 
Радянського Союзу Ю. К. 
Глібко, М. С. Барбалін, 
майор Г. М. Дашевський, 
молодші лейтенанти В. М. 
Анікін і М. П. Бакланов. 
Усіх не назвеш. Ми навіки 
вдячні їм за визволення 
Кіровограда, ніколи не 
забудемо тих, хто своєю 
кров’ю і життям заплатив 
за нашу перемогу, за на
ше щастя. Славні бойові 
діла полеглих воїнів зав
жди служать прикладом 
для нових поколінь, спра
ва, за яку вони боролися, 
живе в трудових ділах 
народу, що успішно бу
дує комунізм. І це най
кращий пам’ятник геро
ям.

Учасник боїв за визво
лення Кіровоградщини 
полковник у відставці 
В. П. Повійчук розповів, 
як було вигнано гітлерів
ців з обласного центру. 
Ворог чинив запеклий 
опір? Та ніщо не могло 
зупинити переможного 
руху радянських військ. 
Тисячі фашистів зна
йшли смерть на території 
міста. 8 січня 1944 року 
доблесним військам Дру
гого Українського фрон
ту, які визволили Кірово
град, від імені Вітчизни 
салютувала Москва. Ба
гатьом з’єднанням і вій
ськовим частинам було 
присвоєно звання Кірово
градських. В. П. Повійчук 
закликає молодь свято

берегти священну пам’ять 
полеглих героїв.

У відповідь на цей за
клик прозвучали слова 
першого секретаря Кіро
воградського міськкому 
комсомолу Анатолія Ні- 
цоя:

— Ми, внуки героїв 
Жовтня, діти солдатів, які 
розгромили фашизм, на
щадки будівників соціа
лізму, перед прахом по
леглих воїнів клянемося 
на вірність рідній Кому
ністичній партії, справі 
Великого Жовтня. Кляне
мося ні на хвилину не 
забувати про тих, хто від
дав своє життя заради на
шого світлого майбутньо
го, заради миру на землі. 
Святістю братських мо
гил, сивиною наших мате
рів, радістю перемоги 
клянемося бути гідними 
безсмертя батьків і на 
перший клич матері-Віт- 
чизни під овіяними сла
вою прапорами піти у бій 
і перемогти. Пам'яттю ко
мунарів, пам’яттю по
леглих воїнів і матерів, 
мовчанням Хіросіми і на-- 
батом В’єтнаму, іменем 
дружби і солідарності 
клянемося боротися за 
справедливу справу тру
дящих.

На мітингу виступили 
також комісар загону 
партизанського з’єднання 
імені Ворошилова, секре
тар Новопразького під
пільного райкому партії 
О. Н. Оленюк і офіцер 
Кіровоградського гарнізо
ну П. Р. Нікітенко.

Мітинг закінчився. Тра
урна процесія вирушає до 
військово-партизанськог о 
кладовища, що в фортеч
них валах. Трудящі несуть 
безліч вінків. За корте
жем рухається почесний 
ескорт. Звучать траурні 
мелодії.

Серед дерев в оточенні 
кріпосних валів члени бю-

ро обкому та міськкому 
партії, облвиконкому та 
міськвиконкому знімають 
з лафетів труни і спуска
ють останки воїнів на віч
ний спокій. Гримить вій
ськовий салют. Схилено 
прапори. На свіжі могили 
покладаються вінки.

За дорученням бюро мі
ськкому партії і міськви
конкому тов. Валявський 
розрізає стрічку і знімає 
біле покривало з каменя- 
монумента. На гранітній 
брилі — напис: «На цьому 
місці буде споруджено 
Обеліск Слави». Звучить 
Гімн Радянського Союзу. 
Чітко карбуючи крок, 
повз могили Б. Г. Габду
рахманова і Невідомого 
Солдата проходить під
розділ Кіровоградського 
гарнізону, віддаючи ос
танню шану героям.

1 к. ЛЕВКО.
Фото В. Ковпака.

початком иайжорстокішого 
бою поспішає написати си
нові саме про це, найголов
ніше в житті...

Люди на війні... 
стрічалися з і 
тьох фільмах, 
жанром, за 
якостями, ми 
мо про 
лишніх 
вони в

Долі 
ходять 
розкривається 
хай то буде фотокореспон
дент Варвара Княжич, чи 
генерал Костецький, полков
ник Лажечников чи сержант 
Гулоян, майор . Сербін чи 
бронебійник Федяк...

Війна розкривається

Ми зу- 
ними в бага- 
, різних за 

літературними 
багато знає- 

них з розповідей ко- 
фрошовнків. Які ж 
цьому фільмі? 
багатьох героїв про. 
перед нами. І кожна 

по-своє м у,

Війна розкривається ие 
тільки через ратні подвиги, 
але, головним чином, через 
найтонші нитки взаємовід
носин, через зіткнення яс
кравих, цільних характерів.

ГОТОВІ РУШНИЦІ?
Полювання на дозволених до відстрілу хутро

вих звірів на всій території УРСР, крім заборо
нених до полювання місць, починається з райку
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АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

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

ПОНЕД1ЛОК, ЗО жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — «Безмов
на зірка». Художній фільм. (Кі
ровоград). 17.30— «Революцій
ний марш науки». (М). 18.00 — 
Республіканська школа юннс 
математиків. (К). 18.30 — Наші 
репортажі. «Переможці перед
святкового змагання». (Кірово
град). 18.45 — Телефільм. (Кіро
воград). 19.00 — «На меридіанах 
України». (К). 19.50 — «Старт- 
67». (К). 20.30 — Теленовнни.
(М). 21.00 — 1. Вільде. «Сестри 
Річипські». Телеспектакль. 111 
частина. (Львів — Київ). 22.30 — 
«імена знайомі і незнайомі». 
Музична передача. (К).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.10 — «Армія Тря
согузки». Художній фільм. (К). 
16.00 — Для школярів. «Слухай 
нас, Батьківщино!». (Сверд- 
ловськ). 16.15 — Фільм для ді
тей. (Дніпропетровськ). 17.10 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
«Екран новатора». (Дніпропет
ровськ). 18.30 — Слухачам шкіл 
основ марксизму-леніпізму. «Со
юз боротьби за визволення ро
бітничого класу». (М).

ВІВТОРОК, 31 жовтня. Перша 
програма. 11.00 — Тслевісті. (К). 
11.15 — Літопис піввіку. «Рік 
1950-й». Телефільм. (М). 15.55 — 
Фільми Харківської студії теле
бачення: «Крізь роки», «Наш 
друг гітара». (К). 16.45 — «Слу
хай нас, Батьківщино!». (Горь- 
кий). 17.00 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. (Школа правди і 
праці». (К). 18.00 — Тслевісті. 
(К). 18.30 — Слухачам шкіл ос
нов марксизму-леніпізму. «По
літекономія соціалізму». (М). 
19.00 — «Ллється пісня над Дон
басом». Концерт з Донецька. 
(К). 19.30 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 19.35 — Літопис
піввіку. «Рік 1950-й». Телефільм. 
(М). 20.25 — Програма передач. 
(К). 20.30 — Теленовнни. (М). 
21.00 — До 50-рїччя Великого 
Жовтня. «Наші передсвяткові 
інтерв’ю». (К). 21.30 — «Кірово
градський вогник». (Кірово
град).

Друга програма. 15.00 — Уро
чисте відкриття монумента Сла
ви. (Дніпропетровськ). 21.30 — 
«Серце матері*. Художній 
фільм. (К).

Розповідаючи про тяжку 
долю Варвари Княжич, ав
тори тим самим намагалися 
віддати належне багатьом 
радянським жінкам, які роз
ділили разом з чоловіками 
суворі військові випробував, 
ня. 1 в тому, що цей цен
тральний образ вийшов 119—, 
справжньому поети ч и н м, 
надзвичайно правдивим — 
безсумнівна заслуга артист
ки Алли Ларіоіювої.

Для бронебійників Гулоя. 
на та Шрайбмана, в окопі 
яких вона проводить три
вожну ніч, для шофера Ва
ськова, для старого солдата 
Зубарева, для полковника 
Лажечникова нарешті — 
Варвара щось незрівняно 
більше, ніж просто жінка- 
кореспондент, яка з’явилась 
на передовій. Вона для них 
немов втілення того іншого, 
мирного життя, яке розбила 
війна. І перед нею невільно, 
самі собою розкриваються 
їх серця.

У фільмі немало разючих 
епізодів, у яких актриса 
проявляє не тільки ліричне, 
що не менш важливо, а й 
глибоке драматичне дару
вання.

Та все ж, у деяких сценах 
їй ие вистачає глибокого 
втілення у створений образ. 
Недостатньо переконлива 
вона в розмові з генералом 
Костецьким про Сербіна. 
Але якщо врахувати, що 
Ларіонова вперше звернула
ся до створення такого 
складного психологічного 
образу, то в цілому її робо, 
та заслуговує високої оцін
ки.
Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ, 

учень 10 класу Кіро
воградської середньої 
школи № 27.

8 листопада 1967 року і закінчується 28 січ’ия 
1968 року.

Встановлено такі дні полювання: середа та не
діля, а також святкові дні 5 грудня 1967 року 
1 1 січня 1968 року.

Заборонено здобування видр на всій території 
УРСР.

СЕРЕДА, 1 листопада. Перша 
програма. 11.55 — «Одна година 
з життя Батьківщини. СРСР — 
1 листопада 1957 р.>. (М). 16.50 — 
«Слухай нас, Батьківщино!». 
(Алма-Ата). І7.05 — Для жовте
нят. «Світить зірочка». (М). 
17.35 — «Незабутні дні Жовтня». 
Розповідь старого більшовика 
Б. Васильєва. (К). 18.00 — Кіро
воградські вісті. 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.20 — 
«Музичний маяк». (М). 18.30 — 
«Революційний марш науки». 
(М). 19.00 — Літературний те
атр. О. Гончар. «Тронка». Пе
редача перша. «Червона торпе
да». (К). 19.35 — «Вірність ма
тері». Художній фільм. (К). 
21.00 — Концерт майстрів мис
тецтв України. (К). 21.35 — «Од
на година з життя Батьківщи
ни. СРСР — 1 листопада 1967 
року». (М). 22.40 — Кінорепор
таж про відкриття пам’ятника 
В. І. Леніну в Москворєцькому 
районі і урочистий мітинг, при
свячений закладенню монумен
та на Манежній площі в Моск
ві. (М).

Друга програма. 18.00 — Те- 
лсвісті. (К). 18.15 — «Чіпаючи 
Тези ЦК КПРС». (М). 19.35 - 
Хокей: ЦСКА — «Динамо» (М),

0 ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ПОНЕДІЛОК, ЗО жовтня. 
16 00 — Для школярів. «Слухай 
нас, Батьківщино!». (Сверд- 
ловськ). 16.15 — Фільм для ді
тей. 17.10 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «Екран новатора». 
18.00 — Республіканська школа 
юних математиків. (К). 18.30 — 
Слухачам шкіл основ марксиз- 
му-ленінізму. (М). 19.00 — «Па 
меридіанах України». (К). 
19.50 — «Старт-67». (К). 20.30 — 
Телевізійні новини. (М). 21.00 — 
І. Вільде. «Сестри Річипські». 
Телевізійний спектакль. (Львів). 
22.30 — «Імена знайомі і незна
йомі». Музична передача. (К).

ВІВТОРОК, 31 жовтня, 15.00 — 
Урочисте відкриття монумента 
Слави. 18.00 — Телевізійні вісті. 
(К). 18.30 — Слухачам шкіл ос
нов марксизму-леніпізму. (М). 
19.00 — Літературна передача. 
19.15 — Дніпровські новини. 19.30 
— «Читаючи Тези ЦК КПРС». 
(М). 19.35 — Літопис піввіку. 
♦Рік 1950-й», Телевізійний фільм. 
(М). 20.30 — Телевізійні новини. 
(М). 21.00 — Кінопрограма.

СЕРЕДА, 1 листопада. 11.55 — 
«Одна година з життя Батьків
щини. СРСР — і листопада 
1967 року». (М). 13.05 — Телеві-

зіііїшй журнал «Шукачі». (М). 
16.50 — Для школярів. «Слухай 
нас, Батьківщино!» (Алма-Ата). 
17.05 — Дніпровські новини.
17.35 — «Незабутні дні Жовт
ня». Розповідь старого більшо
вика В. Васильєва. (К). 18.00 — 
Телевізійні вісті. 18.15 — «Чи
таючи Тези ЦК КПРС». (М). 
18.20 — «Музичний маяк». (М). 
18.30 — «Революційний марш 
пауки». (М). 19.00 — «Червона 
торпеда». Перша новела з ро
ману О. Гончара «Тронка». (К).
19.35 - Хокей. ЦСКА — «Дина
мо» (Москва). 21.00 — Передачі 
з Москви.

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ПОНЕДІЛОК, 30 жовтня. 

16.00 — Для школярів. «Слухай 
нас. Батьківщино!». (Сверд- 
ловськ) 16.15 — Мультипліка
ційний фільм. 16.30 — Художній 
фільм «Не зовсім вдалий день». 
18.00 — Республіканська школа 
юних математиків. (К). 18.30 — 
Слухачам шкіл основ марксиз- 
му-ленінізму. (М). 19.00 — «На- 
меридіанах України». (К). 
19.50 - «Старт-67». (К). 20.30 — 
Телевізійні новини. (М). 21.00 — 
1. Вільде. «Сестри Річипські». 
Телевізійний спектакль. (Львів).
22.30 — «Імена знаііомі і не
знайомі». Музична передача. 
<«)•

ВІВТОРОК, Зі жовтня. 10.30 — 
Передача з Одеси. 11.00 — Ху
дожній фільм «11с зовсім вда
лий день». 16.45 — Для школя
рів. «Слухай пас, Батьківщино!» 
(Горький). 17.00 — Фільм для 
дітей 17.55 — «Читаючи. Тези 
ЦК КПРС». (М). 18.00 — Теле
візійні вісті. (К). 18.30 — Слу
хачам шкіл основ марксизму- 
ленінізму. (М). 19.00 — Актуальн
іші) екран. 19.30 — «Читаючи 
Тези ЦК КПРС». (М). 19.35 — 
Літопис піввіку. «Рік 1950-й». 
Телевізійний фільм. (М). 20.30— 
Телевізійні новини. (М). 21.00 ■* 
Передачі з Одеси.

СЕРЕДА, 1 листопада. 16.50 — 
Для школярів. «Слухай пас, 
Батьківщино!». (Алма-Ата). 
17.05—Мультиплікаційний фільм. 
17.20 — Фестиваль телевізійних 
фільмів. 17.35 — «Незабутні дні 
Жовтня», Розповідь старого 
більшовика В. Васильєва. (К). 
18.00 •— Телевізійні вісті. 18.15• "* 
«Читаючи Тези ЦК КПРС». (М),
18.30 — «Революційний марні
науки». (М). 19.00 — «Червоно
торпеда». Перша новела з ро
ману О. Гончара «Тронка». (К)- 
19.35 — Передачі з Москви.

Е
Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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