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ЛАУРЕАТИ
ПРЕМІЙ
ЛЕНІНСЬКОГО - 
КОМСОМОЛУ

Бюро 1ДК ВЛКСМ, розглянувши питання про при
судження премій Ленінського комсомолу, постанов
ляє присудити премії Ленінського комсомолу 1967 ро
ку за твори літератури і мистецтва з врученням ди
плома і медалі лауреата:

БАТАЛОВУ О. В., кіноакторові — за створення 
образів радянської молодої людини в кінофільмах 
«Дорога моя людина», «Летять журавлі», «Дев’ять 
днів одного року» та ін;

ГНАТЮКУ Д. М., солістові Київського театру 
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка — за концертно- 
виконавську діяльність і активну пропаганду радян
ської пісні;

головницькому л. м., скульпторові — за 
створення скульптури «Орлятко» — пам’ятника ком- 
сомольцям-героям Жовтневої революції і громадян
ської війни на Уралі;

КРОЛЛІСУ Г. Е., художникові — за створення 

серії графічних робіт про радянську молодь;
ЛОКТЕВУ В. С., керівникові ансамблю пісні і тан

цю Московського міського палацу піонерів — за ве
лику роботу по естетичному вихованню підростаючо
го покоління;

СУЛЕЙМЕНОВУ Олжасу, поетові — за книгу вір
шів «Добрий час сходу сонця»;

ТЕОДОРАКІСУ Мікісу, композиторові (Греція) — 
за пісні мужності і свободи, що кличуть молодь на 
боротьбу проти гноблення, фашизму, за мир і краще 
майбутнє;

ТРЕТЬЯКОВУ В. В., скрипалю, студентові Москов
ської державної консерваторії за концертно-виконав
ську діяльність і високу майстерність, виявлені на 
міжнародних і всесоюзних конкурсах;

М. ФІЛІЙ ПУ ЖЕРАРУ, композиторові, Жану 
ДРЕЖАКУ, поетові (Франція) — за створенуя пісні 
«Жовтень», присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, а також циклу пісень про 
боротьбу французьких трудящих за свободу й мир;

БРЕСТСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ДРАМАТИЧНО
МУ ТЕАТРОВІ ІМЕНІ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМО
ЛУ БІЛОРУСІЇ — за спектакль «Брестська фор
теця»;

УЗБЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АНСАМБЛЮ 
НАРОДНОГО ТАНЦЮ «БАХОР» — за концертно- 
виконавську діяльність і пропаганду радянського 
мистецтва.

ЛІТЕРАТОРАМ, 
МИТЦЯМ, 
НАУКОВЦЯМ
ЦК ЛКСМ України при

судив республіканські 
комсомольські премії 
імені Миколи Остров- 
ського за кращі твори 
літератури і мистецтва 
та високу виконавську 
майстерність П. М. Усен
ку — за глибокоідейну 
та високохудожню книгу 
«Поезії», куди увійшли 
кращі, сповнені револю
ційної пристрасті і опти
мізму твори про КОМСО
МОЛ і радянську молодь, 
а також за велику гро
мадську діяльність; В. С. 
Губаренку — за оперу 
«Загибель ескадри» та 
цикл симфонічних творів;
A. Ю. Моиренку — за 
майстерне виконання ге- 
роїко-патріотичних тво
рів та велику громадську 
діяльність по комуністич
ному вихованню молоді;
B. І. Знобі — за створен
ня пам’ятника письмен- 
нику-комуністу Миколі 
Островському в місті 
Шепетівці; І. В. Ніколай- 
чуку — за створення об
разів незламного бійця 
Комуністичної партії Да
вида Мотузки у кіно
фільмі «Бур’ян», Тараса 
Шевченка — у кінофіль
мі «Сон» та Івана у кі
нофільмі «Тіні забутих 
предків».

За кращі наукові роз
робки, відкриття та вина
ходи республ і к а н с ь к і

комсомольські премії 
імені Миколи Острог-, 
ського присуджено кан
дидату фізико-матема" 
тичних наук, старшому 
науковому співробітнику 
Інституту кібернетики АН 
УРСР А. О. Стогнію — за 
цикл «Математичне за
безпечення електронних 
цифрових обчислюваль
них машин»; кандидатам 
фізико-математичних на
ук, старшим науковим 
співробітникам фізико- 
технічного інституту низь
ких температур АН УРСР 
І. О. Кулику та І. К. Висо
ку — за роботу «Експе- | 
риментальне і теоретич
не дослідження тунель
ного ефекту Джозефсона 
в надпровідниках»; нау
ковим співробітникам ор
денів Леніна та Трудово
го Червоного Прапора 
інституту електрозварю
вання ім. Є. О. Патона АН 
УРСР С. М. Білецькому, 
Е. Ю. Бурменку, В. М. Го- 
ліньку, О. Б. Молодкіну, 
І. С. Пілішенку — за ро
боту «Створення нових 
економічних зварюваль
них конструкцій і техно
логії їх виготовлення».

Лауреатам премії імені 
М. Островського вруча
ються дипломи, лауреат
ські знаки та грошова 
премія в розмірі 2000 
карбованців.

(РАТАУ).

СЕРЦЯ І 
ГЕРОЯ
Того недільного дня но- 

вомиргородці і їх земля
ки — воїни, які служать 
в різних куточках краї
ни, прийшли в парк на 
відкриття обеліска Сла
ви комсомольцям райо
ну, що загинули на 
фронтах громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн. 
В урочистій хвилині мов
чання застигли поруч си
вий ветеран, стара жінка 
і юна піонерка. Що дума
лось їм в ту хвилину, ко
ли навколо стояла тиша і

МОЛОДЬ 
ДОПОВІДАЄ 
ЖОВТНЮ

ПЛЕНУМИ РАЙКОМІВ 
КОМСОМОЛУ

НОВОУКРАЇНКА. (Телефоном).
28 жовтня відбувся пленум райко

му комсомолу, який підбив підсумки 
соціалістичного змагання комсомоль
ців і молоді на честь 50-річчя Вели
кого Жовтня. За успіхи в змаганні 
нагороджено пам’ятними прапорами 
райкому комсомолу комсомольські 
організації колгоспу імені Жданова 
та Новоукраїнської середньої школи 
№ 0, пам’ятними вимпелами райкому 
комсомолу —• колектив Рівнянської 
школи-інтернату. Кращого тракторис
та району Аркадія Колотіпа з артілі 
Імені XX з’їзду КПРС та кращу дояр
ку Марію Бірюк з колгоспу «Украї-

КВІТИ 
м
лише було чутно, як з де
рев облітає золотаве лис
тя? Колишній боєць при
гадував бойових побрати
мів, які ціною свого жит
тя захистили в борні рідну 
країну. В глибокій скор
боті схилила голову мати, 
яка не дочекалася сина з 
походу. Червоногалстучна 
школярка вчитується в 
хвилюючі сторінки ге
роїчних справ батьків.

На шпилі п’ятнадцяти- 
метрового обеліска грає 

осіннє сонце. Воно якось

по-особливому бачиться 
підполковнику у відставці 
Г. Р. Степанову. Ветеран 
війни розповідає про свя
щенну війну, про грізні 
бої проти ворога.

— Нам, молодим, випа
ло велике щастя навча
тись, працювати і жити в 
країні, яка будує кому
нізм. Це право завойова

не ціною життя наших 
батьків. І сьогодні ми схи
ляємо голови перед тими, 
хто звершував подвиг, пе
ред світлою пам’яттю по
леглих в бою, — говорить 
учениця Новомиргород- 
ської СШ № 2 Таня Шапо
валова.

В тиші осіннього дня 
звучить клятва комсо
мольців Новомиргород- 
щини.

на» також відзначено пам’ятними 
вимпелами, велику групу молодих 
передовиків нагороджено грамотами 
райкому партії, обкому та райкому 
комсомолу.

29 жовтня відбулися тематичні збо
ри райцентрівської молоді «П’яти- 
орденоносний Ленінський комсомол». 
Вони закінчилися факельним походом 
і покладенням вінків до пам’ятників 
загиблим воїнам.

МАЛА ВИСКА. Революційні пісні 
линули від районного Будинку куль
тури задовго до початку пленуму. 
Коли внесли прапор районної комсо
мольської організації, «Пісня про три
вожну молодість» зринула і в залі.

Секретар райкому комсомолу Олек
сандр Крючок у своїй доповіді, ви
ступаючі — секретар комсомольської 
організації колгоспу «Шлях Леніна» 
Станіслав Палій, секретар комсо
мольської організації цукрокомбінату 
Марія Громадська та інші доповіли 
про здобутки молодих у перед’ювілей- 
ному змаганні.

Велику групу молодих передовиків

— Пролетарською прав
дою нашою, гартованою у 
полум’ї революції, кров’ю 
комсомольців, які від
стояли її в роки Великої 
Вітчизняної війни, сивою 
печаллю матерів кляне
мося вічно нести в своїх 
серцях вогонь, запалений 
серцями наших поперед
ників, бути вірними запо
вітам великого Леніна.

— Клянемось! Кляне
мось! Клянемось! — лу
нає над парком.

Сколихнули повітря зал
пи салюту, що його дали 
воїни Кіровоградського 
гарнізону. Лягли до під
ніжжя обеліска осінні кві
ти. Квіти вдячних поко
лінь, синів і дочок героїв 
громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн.

виробництва було нагороджено гра- ф 
мотамн обкому і райкому комсомолу.

КРЕМГЕС. Учасниками пленуму 
були не тільки комсомольці, які но
сять квиток зразка 1967 року, а н лю
ди з легендарними біографіями — 
Герой Радянського Союзу М. 1. Єв- 
сєєв, Герой Соціалістичної Праці 
М. Д. Карпов, делегат XXIII з’їзду 
КПРС Н. О. Сухіна, учасник будів
ництва п’яти ГЕС О. Н. Цибульський 
та інші. Перед початком пленуму 
представники трьох поколінь поклали 
квіти до пам'ятника В. І. Леніну, а 
потім вже повели мову. про славні 
здобутки молодих.

ОНУФРПВКА. Після пленуму від
бувся факельний похід. До сотень 
комсомольців приєдналися тисячі жи
телів села.

Тьмяно виблискує у світлі факелів 
пам’ятник загиблим воїнам. Людей — 
не полічити. І вони все йдуть і йдуть, 
покладаючи квіти, і раптом вщухає 
стишений гул. Вечірню тишу будить 
полум’яна клятва комсомольців на 
вірність Партії, на вірність Леніну.
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СТАЛИ відомі імена лау
реатів премій Ленінсь

кого комсомолу 1967 року. 
Ці премії, встановлені ЦК 
ВЛКСМ напередодні XV 
з’їзду комсомолу, сказав 
у розмові з кореспонден
том ТАР.С завідуючий від
ділом пропаганди і агіта- 

• ції Центрального Коміте- 
I ту ВЛКСМ В. Ганічеа, вру

чаються від імені всієї 
молоді Радянської країни, 
від імені найбільш вимог
ливих і чуйних читачів, 
глядачів, слухачів.

Які ж твори, автори і 
виконавці вибрані з вели
кої кількості претендентів 
на здобуття премії Ленін
ського комсомолу?

Премію присуджено 
поетові Олжасу Сулейме- 
нову за книгу віршів

КОМСОМОЛОМ
ВІДЗНАЧЕНІ

«Добрий час сходу сон
ця». Його кандидатура 
була висунута Павлодар
ським обласним літера
турним об'єднанням імені 
П. Васильєва, заводським 
літературним об’єднан
ням «Факел» і редакцією 
багатотиражної газети 
«Тракторостроитель» Пав
лодарського тракторного 
заводу, ЦК ЛКСМ Ка
захстану, правлінням
Спілки письменників Ка
захстану, Східно-Казах
станським обкомом 
ЛКСМ Казахстану.

Олжас Сулейменов уже 
в ранніх своїх творах за
рекомендував себе як 
поет великої громадян
ської теми. Першою його 
поетичною' збіркою була 
книга «Аргамаки». Потім 
вийшла поема «Земле, 
вклонись людині!». За ці
єю поемою пішли збірки 
віршів «Сонячні ночі», 
«Н іч -л а р и ж а н к а» і 
«Добрий час сходу сон
ця». Зараз готується до 
видання нова поетична 
збірка.

Визнання О. Сулейме- 
нова пояснюється не тіль
ки напрочуд сильним і 
своєрідним поетичним та
лантом. Вірші і поеми 
О. Сулейменоза пройняті 
гострим і глибоким по
чуттям сучасності та со
ціалістичного гуманізму.

Близько 13 років на 
сцені Брестського облас
ного драматичного теат
ру імені Ленінського ком
сомолу Білорусії йде 
п’єса «Боестська форте
ця». Цей спектакль, що 
став школою мужності 
для юнацтва, ЦК ЛКСМ 
Білорусії і міністерство 
культури республіки вису
нули на здобуття премії, 
і він гід ю відзначений 
нею.

З дня прем’єри «Брест
ську фортецю» подивило
ся понад 320 тисяч чоло
вік, а показ по централь
ному телебаченню роз
ширив аудиторію глядачів 
до кількох десятків міль
йонів .чоловік. Спектакль 
витримав більш як 600 
вистав.

Колектив театру, поло
вина якого — молодь, 
проводить велику гро
мадську роботу. При те
атрі створено народну 
молодіжну студію, актори 
театру виступають з шеф
ськими спектаклями на 
підприємствах, у колгос
пах і радгоспах, прово
дять семінари керівників 
гуртків художньої само
діяльності, виступають пе
ред молоддю з лекціями 
га бесідами про 'мистец
тво.

В галузі музичного мис
тецтва І концертно-вико
навської діяльності лау
реатом заслужено став 
Узбецький державний ан

самбль народного танцю 
«Бахор», що його висунув 
на премію ЦК ЛКСМ Уз
бекистану.

Цей ансамбль створено 
в дні підготовки до шос
того Всесвітнього фести
валю молодів 1957 ро
ці. За десять ро
ків колектив підго
тував і показав гляда
чам понад 80 масових І 
сольних танців. Його со
лісти не раз виїжджали 
на всесоюзні і республі
канські комсомольські бу
дови, виступали в усіх 
куточках своєї республі
ки. Особливою популяр
ністю користуються тан
цювальні сюїти на сучас
ні теми: «Свято бавовни», 
узбецька сюїта «Пілля» 
(«Шовк»). Репертуар «Ба- 

хора» — це гімн радості 
життя, творення, кохання, 
миру.

Лауреатом премії Ленін
ського комсомолу став 
керізник ансамблю пісні 
й танцю Московського 
міського палацу піонерів 
і школяріз, заслужений 
діяч мистецтв РРФСР Во
лодимир Сергійович Лок
тев. Ось вже ЗО років ке
рує він цим чудовим ко
лективом, виростив не 
одно покоління працівни
ків мистецтва. До репер
туару ансамблю включе
но пісні і танці народів 
СРСР і народів світу.

За виконавську діяль
ність ЦК ВЛКСМ присудив 
дві премії. Одну з них 
одержав студент Москов
ської державної консер
ваторії скрипаль Віктор 
Третьяков, другу — соліст 
Київського театру опери 
та балету імені Т. Г. Шев
ченка Дмитро Гнатюк.

Студентом першого 
курсу консерааторії Вік
тор Третьяков взяв участь 
спочатку у всесоюзному, 
а потім у міжнародному 
конкурсі музикантів-ви- 
конавціз імені П. І. Чай- 
ковського 1966 року у 
Москві і завоював на цих 
конкурсах перші премії. 
Віктор успішно виступав з 
концертами в багатьох 
містах Російської Федера
ції, України, Білорусії, 
Литви, Латвії, Естонії і За
кавказзя, виїжджав з Іта
лію, Австрію, Фінляндію, 
Португалію. Все це не за
важає молодому музи
кантові бути кращим сту
дентом консерзаторії.

Широко відомий у на
шій країні молодий опер
ний співак Дмитро Гна
тюк. За роки роботи в те
атрі він виступив у бага
тьох відповідальних пар
тіях. Гнатюк часто дає 
концерти. В його репер
туарі класичні твори і піс
ні сучасних композиторів. 
Він один з найкращих 
пропагандистів творчості 
багатьох українських ра
дянських композиторів.

Премію Ленінського 
комсомЪлу присуджено 
кіноакторові Олексію Во
лодимировичу Баталову. 
За 14 років роботи в кіно 
Олексій Баталов зіграв 
багато ролей, і кожна йо
го нова роль, кожний йо
го герой здобуває симпа
тії молоді. Образи, ство
рені ним у кіно, розкри
вають кращі риси радян
ської людини, героя на
шого часу. Комсомольці 
60-х років «робили жит
тя» з Володимира Усти- 
менка і Дмитра Гусєва. 
Кандидатуру Баталова ви
сунула молодь всесоюзної 
ударної будови Токто- 
гульської ГЕС, Обнінський 
міськком ВЛКСМ Калузь-

мк
кої області, ЦК ЛКСМ 
Киргизії.

У галузі образотворчо
го мистецтва ЦК ВЛКСМ 
присудив премію Ленін
ського комсомолу скульп
торові, заслуженому ху
дожникові РРФСР Льву 
Миколайовичу Головниць- 
кому, якого висунув Че
лябінський обком ВЛКСМ, 
і молодому латиському 
художникові Гуннару Еду- 
ардовичу Кроллісу.

Талант скульптора, йо
го вірність пролетарсько
му Уралові здобули Л. М. 
Головницькому палку лю
бов і повагу молоді Челя
бінської області. Він по
стійно працює над тема
ми історії Радянської 
Батьківщини, створює об
рази героїв нашої Вітчиз
ни. Серед його робіт чи 
не найсильнішою є 4-мет- 
рова бронзова скульпту
ра «Орлятко» — пам’ят
ник комсомольцям-геро- 
ям громадянської війни, 
яку встановлено в Челя
бінську в день 40-річчя 
ВЛКСМ.

Автор створив чудової 
сили узагальнений образ 
комсомольців 20-х років. 
Біля пам’ятника побували 
мільйони людей. Кожна 
зелика комсомольська 
справа тепер починається 
і закінчується біля «Ор
лятка».

...Секретарка недовірливо дивиться 
на дівчину.

— То кажеш, медалістка? Маоуть, 
одразу з шкільної парти?

Ніна хвилюється.
— Подивіться характеристику...
Невдовзі у Великі Трояни надійшов 

лист. Ніна Торбан писала: «У мене 
радість — я студентка Київської сіль
ськогосподарської академії...»

В. ДАВИДЯК, 
секретар Ульяновського райкому

Комітет комсомолу 
швейної фірми «Лат
вія», комсомольська ор
ганізація Управління 
книжкової торгівлі Комі
тету по пресі при Раді Мі
ністрів Латвійської РСР і 
ЦК ЛКСМ Латвії висуну
ли кандидатуру Гуннара 
Едуардовича Кролліса. 
Творчість Кролліса поко
ряє своєю самобутністю. У 
своїх творах художник ут
верджує значність геро
їчних буднів радянської 
молоді, чистоту її духов
ного світу. Його цикл 
«Поема про Радянську 
Латвію», твори «Нова Юг- 
ла», «Моя Рига», графічні 
аркуші про комсомольські 
будови передають велич 
нашої епохи і наших ідей, 
красу трудових подвигів 
радянської людини.

ЛКСМ У.

На фото: Н. ТОРБАН.

Вперше в цьому році 
премії Ленінського ком
сомолу присуджуються 
зарубіжним діячам літе
ратури і мистецтва. Лау
реатами стали грецький 
композитор Міхіс Теодо- 
ракіс і два французи — 
композитор Марі Філіпп 
Жерар і поет Жам Дре- 
жак.

МЕДАЛІСТКА
•чг РАЙОНІ НОВИНА: випускники 
<п Велнкотроянівської середньої шко

ли вирішили всім класом залишитись 
працювати в колгоспі. Першою про це 
заявила медалістка Ніна Торбан. В 
клубі тоді гомоніли:

— Мабуть, у конторі працюватиме.
А вона пішла в щойно створену 

бригаду, яка заготовляла для худоби 
корми. Працювала на силосуванні ку
курудзи, на заготівлі сіна. Аж ось лц- 
хо — захворіла мати. І Ніна Торбан 
пішла замість неї працювати на свино
ферму.

Перший місяць роботи. В колгоспній 
стіннівці повідомлення: «Серед най
кращих свинарок комсомолка Н. Тор
бан. Приріст живої ваги кожної голо
ви тварин, яких вона доглядає, досяг 
500 грамів...» А через дза місяці ця 
цифра зросла до 680.

Приїжджає на ферму агіткульт- 
бригада. І разом зі співаками виступає 
медалістка. В червоний куток ферми 
рідко доводиться посилати агітато
ра — там є комсомолка Ніна Торбан.

А вечорами — за книгою. Бо ж 
твердо вирішила вчитись у сільсько
господарській академії.

ЗА ДВЕРИМА — тупіт чобіт. І го- 
йін.
— Ану відкривай, гаспиде!
Стояв у коридорі і прислухався до 

інших голосів. А там, надворі, знову:
— Не лютуй, Марфо. Він же не во

рог нам. Хіба забула, як забирав у 
куркульні приховану пшеницю та в 
спільну комору завозив? А як мої ді
ти пухли од голоду, сам зайшов до . 
мене з підпалком житнього хліба. Не
вже не заради нашого спокою він не 
спав ночами, за дільницями з боро
дачами стинався? А йому ж тільки 
двадцять...

Знову гомін. І голос розлюченої ба
би:

— Ти не забивай мені баки. Хай 
краще оддасть ключі від церкви. Іч 
який знайшовся: гульки в святому міс
ці задумав коїти...

Гуркіт в двері. І вже чоловічий
У, голос:

— Та не церемоньтеся з ним, бого- 
щ хульннком...
ш Юрба жінок кинулась до входу в 
® сільраду. Почали трощити двері. Іван 
м Драчук вийшов на поріг.
О — Та отямтесь, нарешті...

Обступили, кинули додолу. Зв’язали 
руки. За спинами оскаженілих бабів 
молодий голова сільради знову почув 
вороже:

— До річки його... Одразу віддасть 
ключ..,

Стояв по шию в холодній воді.
— Кажи, де ключ, бо каменюка по- 

І тягне на дно.
— Втопите мене — двері доведеть- 

; ся вибивати. А то ж святість... Краще 
в неділю приходьте туди. Сам відчи
ню..,

Відкрив. Та замість монотонного 
голосу сільського дяка ті, що вчора
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Ім’я видатного грець
кого композитора, анти
фашиста і патріота Мікіса 
Теодоракіса відоме сьо
годні в усьому світі. В йо
го творах — симфоніях, 
ораторіях і піснях, ство
рених на вірші відомих 
поетів Греції, відбилась 
душа народу, його муж
ність і героїзм, його світ
ла віра в майбутнє.

Радянська молодь уже 
давно знає пісні фран
цузького композитора 
Марі Філіппа Жерара. 
Композитор-комуніст час
то зиступає в робітничих 
кафе, його пісні співає на 
демонстраціях і мітингах 
демократична Франція.

Пісня «Жовтень», напи
сана в співдружності з 
поетом Жаном Дрежа- 
ком, — один з найкращих 
творів Марі Філіппа Же
рара. В Москві вона впер
ше прозвучала у виконан
ні талановитої французь
кої співачки Жюльетт Гре
ко і відразу здобула по
пулярність у радянських 
слухачів.

Такими є твори, автори 
і виконавці, яким припала 
велика честь стати лау
реатами премії Ленін
ського комсомолу, а рік 
50-річчя Великого Жовт
ня. Поздоровляючи їх із 
заслуженою нагородою, 
молодь країни бажає їм 
нових творчих успіхів.

хотіли втопити голову сільради, почу
ли пісню Наталки-полтавки. Потім на | 
сцені з’явився гурт юнаків та дівчат. 
Серед них — Іван Драчук. 1 сплило 
од дерев’яних стін відлуння мелодії 
«Вічного революціонера». Після хору 
знову співав Іван. Виконував пісню 
«Ой, дівчино, куди йдеш?» А ведучий 
звернувся’до тих, хто мовчки стояв иа 
виході з церкви:

— Ви, шановне жіноцтво, не зліться 
на нашого Івана. Він же в нас перший

СВІТЛО 
РІДНИХ 
ІМЕН

комсомолець. А минулого тижня — 
комуністом став. І я певен: ви полю
бите його. Бо він же для вас старає
ться...

І полюбили. Полюбили тоді, як він 
разом з усіма грушанами брав у руки 
косу і йшов жнивуваїи. Л як очолив 
колгосп, під час обжинків підкидали 
мого на руках. Бо керований Іваном 
Драчуком колгосп у районі не посту- ■ 
пався нікому в першості. Сам Пости- 
шев сказав добре слово про грушан. 
Л невдовзі за звитяжну працю вони 
отримали од держави дарунок — в 
І рушці було збудовано Палац куль
тури. 7

Рі-л, десять літ, двадцять обирали 
хлібороби його своїм ватажком. Спли
вав третій десяток. Пізно вночі він 

(Закінчення на 3-й стор.).

Ш молодик звитяжціз КіровоградаVI' і
ПО ленінських Місцях. Біля СіІН Мдіїе 1Єо і '•< І ” • • ‘ ••■ ґ . „і. ч і • :
революції на Вірність. Серед туристів в0*ї? КЛ“лися партії.
згадка про Москву — фотознімок ч.,-. хлібороби У іьяновського раїіоиу. н
_____  ’ фотознімок, що зроблений оіля кремлівських стіп.
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(Закінчення. Початок на 2-й стор.). 
повернувся з поля. А врднці не при
йшов...

Того дня в Грушці було троє весіль. 
Та коли біля хати прославленого голо
ви колгоспу, першого комсомольця, ор. 
ганізатора колективних господарств 
зринула траурна мелодія, замовкли ве
сільні оркестри. Все село рушило цент
ральною вулицею.

Поставили йому обеліск, обсадили 
квітами. І щороку, коли грушани 
справляють обжинки, до нього прямує 
колона молодих хліборобів. Вони не
суть Івану Драчуку рожеві троянди і 
великий сніп жита..,

2,
Біля контори стоїть дебелий кінь, 

креше підковою суху землю. Верш
ник — повновида дівчина. Коса спадає 
на груди, а на обличчі квітне рум’я
нець.

Голова колгоспу до неї:
— І о що, поїдеш в МТС?
— А хто ж буде старшим конюхом?
— Заміну тобі знайдемо. А от трак

тористом не кожен хоче бути.
Поїхала. А через місяць в Кам'яно

му Броді — дивина: Фросина Таба- 
чук промчала сільським майданом на 
тракторі. Впоралася з оранкою в своє
му колгоспі, поїхала в Хрнстофорівку, 
потім в Таужну.

Аж ось знову несподіванка: в МТС 
прибули перші автомашини. Лише три 
водії стали їх господарями. Один гру
зовик стояв без дії. Фросина тоді пра
цювала на скиртуванні соломи в Хри. 
стофорівці. Почувши про автомашини, 
приїхала в МТС. Та й до Павла Бои> 
даря:

— Навчіть мене і цього діла. Я 
швидко все втямлю...

І тої осені комсомолка Фросина Та. 
бачук вже не на тракторі, а грузови

ком їздила в колгоспи, розвозила за
пасні частини, допомагала на місцях 
лагодити механізми.

...Центральне подвір'я МТС. Всюди 
поламані плуги, розчавлені кузови ав
томашин, купи брухту. Щойно сфор
мована бригада ремонтників у відчаї. 
Чоловіки бідкались:

— Ну й наробив нам німець клопо
ту. Не один рік доведеться оце добро 
лагодити. Та й що з цих цяцьок зро
биш. Тут треба столичного інженера.

Безнадійно оглядали попсовані 
тракторні мотори, сівалки. Л Фроси
на поралась біля трофейного легково
го автомобіля.

— А що, як цей лімузин облити ці
лющою водою? — жартувала.

— Спробуй! — лукавили чоловіки,
Через декілька днів Фросіша Таба- 

чук під’їхала до директорського бу
динку:

— Приймайте!
Одразу ж почала збирати деталі до 

грузовика.
— Цього вже нікому не віддам, — 

казала. — Сама їздитиму...
...Околиця Києва. На перехресті мі

ліціонер зупинив автомашину.

— Ваші права..,
— Ось.
Ретельно оглядає їх. А потім:-
— Все гаразд. Лиш ніяк не збагну, 

що це за марка автомашини..,
— Ульяновська, наша. Самі склали. 
Міліціонер сміється.
Мовчки сідає в кабіну, сам веде 

грузовик до відділення міліції. Там ог
лянули автомашину, видали Фросшгі 
потрібний документ.

— Ну й діла у вас! — тішився кия
нин. Зробили псе до ладу.

— Доводиться бути інженерами...
Три-чотири рази на місяць вируша

ла Фроснна до Києва, привозила в 
Ульяновку деталі до тракторів. А 
якось взимку в дорозі її застала хур
товина. Довго не поверталася шофер- 
ка додому. Рідні вже думали, що її десь 
замело. І цього ледь не сталось. Бо 
трапилось несподіване: зіпсувався мо
тор. Фроснна під час заметілі полаго
дила його і гаки привезла запчастини 
в МТС. Обморозила ноги, але не ки
нула техніку: почала працювати в 
майстерні слюсарем...

М. ШЕВЧУК.

АКОРДИ, 
ЩО ВЕЛИ 
НА ШТУРМ

Вулицею крокують ше
ренги музикантів. Сурм
лять труби, озиваються ба
рабани. Звучить мелодія

ДУТЬ піонери. Пли
нуть червоногал- 

стучним прибоєм до’пло
щі імені Кірова.

2-го жовтня плем’я 
піонерське стало на ле
нінську вахту праці. 1 
ось тепер — в день на
родження комсомолу — 
піонерів звітує перед 
Батьківщиною.
^Вишикувались на пло- 

" зведені піонерські 
дружини міст і районів 
області. Під сигнал фан
фаристів зринає поклик 
ведучої Алли Киричен
ко:

— Партії Леніна, наро- 
дові, 50-річчю Радян
ської влади — свято на
ше присвячується!

Ще одна мить, І впли
ває на площу прапор об
ласної піонерської орга
нізації. Урочисто відлу
нюють слова заклику 
секретаря обкому пар
тії Н. П. Сухаревської:

— Піонери! До бо- 
’ротьби за справу Кому

На площі імені Кірова 
учасники зіркової естафети.

вишикувались

ністичної партії Радян
ського Союзу будьте на
поготові!

А коли скінчилась ме
лодія Гімну нашої краї- 

на площу вигулькну
ла колона мотоциклістів. 

напоготовП

маршу, під яку йшли на 
барикади перші комунари. 
І ось оркестр вже на площі 
імені Кірова.

Аж ось диригент змахує 
рукою, і тисячний хор по
чинає «Інтернаціонал». По
тім звучить «Вічний рево
люціонер». Цю пісню вико
нує хорова капела педаго
гічного інституту. Демон
струють свою хорову май-

Учасники зіркової еста
фети сходять з мотоцик
лів і вручають комсо
мольським та партійним 
ватажкам області рапор
ти. В отих мальовничих 
альбомах — золотоносні 
поклади піонерських до
сягнень в навчанні, пра
ці, відпочинку. Давайте 
перелистаємо — хоч ви
бірково — кілька сторі
нок піонерської доб
лесті.

Не соромили честі 
батьків своїх піонери 
Онуфріївщини. Під час 
трудової вахти вони доб
ре навчались, а також 
зібрали 188 тонн метало
брухту, 5 тонн макула
тури, 230 кілограмів жо
лудів, 1800 кілограмів 
шипшини, на 2465 карбо
ванців розповсюдили 
книг.

Визволяючи місто Зна
м’янку, полягли смертю 
хоробрих Герой Радян
ського Союзу М. Пана- 
рин та його друзі Ю. Ко-

тов і А. Кривошеєв. Зви
тяжці похоронені у дво
рі четвертої середньої 
школи. Це місце стало 
святинею для знам’ян- 
ських школярів. Вони по
дружились із своїми ро

стерність вчителі, студенти 
музучилнща, лікарі, капела 
заводу «Червона зірка». 
Виконуються мелодії, що 
звучали в жовтні 1917-го 
року, на фронтах громадян
ської війни, в буремні роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Останньою звучить пісня 
«Широка страна моя род
ная». Виконує її знову зве
дений хор.

ПІонерськ! рапорти — 50-річчю Жовтня.

Завжди 
НАПОГОТОВІ!

весниками із Самарканд
ського дитбудинку, де 
раніше виховувався 
М. Панарин. Вихованці 
цього дитбудинку прова
ли влітку десять неза
бутніх днів у гостях сво
їх знам’янських друзів.
• А клуб «Світлячок» су- 
ботцівської піонерії під
готував до ювілею блис
кучу концертну програ
му. Хлопчики й дівчатка 
демонстрували свої та
ланти на тваринницьких 
фермах, тракторних ста
нах, в дитяслах.

Звітує юнь дружини 
імені Олега Кошового 
Компаніїзської середньої 
школи.

— Ми ростемо сильни
ми і загартованими. Має
мо 52 спортсмени-роз- 
рядники, 12 піонерів-суд- 
дів з різних видів спор-

Жовтневі акорди, що 
прозвучали минулої неділі 
на святі революційної пісні, 
яке було влаштоване в Кі
ровограді на честь золото
го ювілею Радянської вла
ди, нагадали робітникові, 
хліборобу, юнакові про тон 
звитяжний шлях, який по
чався 50 років тому.

І. НАЗАРАТІИ.

ту, 12 громадських ін
структорів. В районних 
спортивних змаганнях на
ша дружина виборола 
перше місце.

Названо лише крапли
ни здобутків з піонер
ського океану добра й 
звитяги. Але й в крап
лині можна побачити 
сонце. І за все це піоне
рів теплим словом вітали 
старий більшовик Терьо- 

. шин О. Я., секретар об
кому партії Сухаревська 
Н. П., секретар обкому 
комсомолу Кулагіна 
С. Й., завідуючий облвно 
Стельмухов Д. Ю.

І знов звучать марші. 
Піонерія прямує до па
м’ятника В. І. Леніну. 
Кладуть Іллічеві квіти.

А потім перед учасни
ками зіркової естафети 
гостинно відчинив двері 
Палац піонерів. В до
машній, невимушеній об
становці розгорівся «Вог
ник». Піонери оповідали 
про свої успіхи, слухали 
приязні слова своїх стар
ших порадників — ком
сомольців і комуністів. І 
все це чергувалося з піс
нями, танцями, віршами. 
Революційна пісня «Смі- 

,ло у ногу рушайте» по
родила в пам'яті старого 
більшовика О. Я. Терьо- 
шина хвилюючий спогад...

А. УМАНСЬКИЙ.
Фото В. ЛОГВИНА 

та О. КУЗНЕЦОВА,

В ОБКОМІ ЛКСМУ

УЖИНОК
378
БРИГАД

Дбаючи про високу продуктивність громадського 
тваринництва, 20 липня десятки комсомольсько-моло
діжних бригад, сотні окремих молодих ентузіастів 
включились в ударний двомісячник по заготівлі кор
мів, який б\ло оголошено обласним комітетом комсо
молу. До 20 вересня тривала боротьба за кожен кіло
грам сіна, кукурудзяного силосу, інших кормів. За 
роботою молодих звитяжців стежили пости комсо
мольського прожектора, про хід змагання розповіда
лось па сторінках «Молодого комунара».

•Перше місце в соціалістичному змаганні по заготів
лі’кормів для громадського тваринництва присудже
но 1 Іовоукраїиській районній комсомольській органі
зації (перший секреіар райкому ЛКСМУ ІО. Целих). 
її нагороджено Почесною грамотою обкому ЛКСМУ 
і занесено до Книги Пошани обласної комсомольської 
організації.

Друге та третє місця — за Олександрійською (пер
ший секретар райкому ЛКСМУ О. Усатенко) та Нов- 
городківською (перший секретар райкому ЛКСМУ 
П. Хомутенко) районними організаціями. їх теж на
городжено Почесними грамотами обкому ЛКСМУ.

Почесними грамотами обкому ЛКСМУ нагородже
но переможців соціалістичного змагання по заготівлі 
кормів для громадського тваринництва:

Первинні комсомольські організації колгоспів імені 
XXII з’їзду КПРС Новомпргородського району (сек
ретар Валентина Цуркан), імені Урицького Компа- 
иіївського району (секретар Микола Бутузув), «Ро
сія» Новоукраїиського району (секретар Анатолій 
Марчннський), імені Свердлова Олександрійського 
району (секретар Георгій Матрохін), «Ленінська 
правда» Маловпсківського району (секретар Анато
лій Потьомкін), імені Жданова Новоукраїиського ра
йону (секретар Віктор .Волохов), імені Куйбишева 
(секретар комсомольської організації Олександр Кус
тов) та «Червоний партизан» (секретар Іван Яковен
ко) Олексапдрівського району, імені Мічу ріпа Олек
сандрійського району (секретар Володимир Вовк), 
імені Котсвського Зііам’янськоіо району (секретар 
Іван Лопата), «Україна» Знам’янського району (сек
ретар Іван Кукса);

Комсомольсько-молодіжну бригаду колгоспу «Маяк 
комунізму» Головаиівського району (секретар бригад
ної комсомольської організації Володимир Заболоць- 
кий);

Комсомольсько-молодіжні екіпажі з колгоспів: імені 
Орджонікідзе Повгородківського району (тракторист 
Надія Медникова, шофери Дмитро Федчик та Анато
лій Шевченко), «Дружба» Олексапдрівського району 
(комбайнер Іван Вовкодав), «Аврора» Олександрів; 
ського району (комбайнер Іван Граповський), імені 
Калініна Повгородківського району (тракторист Пав
ло Брусник, шофери Васйль Іісрезнкж та Андрій Вер
бовий), імені Ульянова Головаиівського району (трак
торист Петро Тадіїпцький), «Росія» (комбайнер Се
мен Дяченко, тракторист Микола Бершадськпй) та 
«Родина» (комбайнер Семен Яяішевськин, тракто
ристка Марія Коревяк) Ульяновського району, імені 
Кірова Устинівського району (комбайнер Павло Ко
роїд) ; ,

Анатолія Демченка — ланкового механізованої 
ланки колгоспу імені Куйбишева Олексапдрівського 
району, Миколу Дядюру — шофера колгоспу імені 
Дзержинського Олексапдрівського району, Василя 
Мірошниченка та Олександра Легенького — шоферів 
Повгородківського райвідділення «Сільгосптехніки», 
Миколу Романепка — комбайнера та Івана Мартино
вича _ тракториста з колгоспу імені Урицького Ком* 
иапіївського району. Івана Шинкаренка —комбайнера 
колгоспу імені Фрунзе Компаніївського району, Ми
колу Гончаренка — комбайнера. Віктора Горбеика — 
тракториста, Григорія Корячепка та Анатолія Спіль
ника — шоферів колгоспу імені Ульянова Кремгесів- 
ського району, Василя Стороженка—комбайнера кол
госпу імені лХІ,з’їзду КПРС Кремлівського райо
ну, Анатолія Колодій — шофера колгоспу «Рассвет» 
Головаиівського району, Петра Перевертня — шофе
ра колгоспу імені Суворова Новомпргородського ра
йону, Сергія Шевченка —- тракториста колгоспу 
«Більшовик» Маловпсківського району.
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(р ЛЮДИ, про яких годилось би поеми 
писати. Один з цієї когорти — Вале

рій Олександрович Верхоланцев. Випа
ло на його долю немало грізних випро
бувань. Військовий льотчик, він чесно 
пройшов крізь солону купіль Великої 
Вітчизняної.

Трагедійний 1941-й. Німець з усіх сил 
пнеться до Москви. Древній Смоленськ, 
обливаючись кров'ю, півмісяця прикри
вав столицю.

В німій тривозі завмерла ескадрилья 
льотчиків бомбардувальної авіації. В хо-

„ГОСТИНЦІ“ 
Валерія
ВЕРХОЛАНЦЕВА

ді командира ескадрильї капітана Ма
мина відчувалась напруженість і бентеж
ність.

— Хто готовий до виконання особли
вого завдання вищого командування — 
два кроки вперед! ~

Хвилинна заминка, і враз вся ескад
рилья подалась на два кроки.

— Дякую за службу! — розпогоди
лось на хвильку обличчя капітана. — 
Але потрібно два екіпажі... Підуть на 
завдання Верхоланцев і Почивалов.

А завдання полягало ось у чому. Во
рог сконцентрував на одному з аеро
дромів силу-силеняу літаків. Ця армада 
мала нанести бомбовий удар по Мос
кві. За всяку ціну треба було зірвати 
зловісний план.

Свою червонозоряну ланку капітан 
Мамин повів до сходу сонця. Дістались 
до цілі без перешкод. Знахабнілі фа
шисти вже не чекали серйозного опору 
нашої авіації. І ось тепер на їх голови 
посипались гостинці. Чорнохресті бом
бардувальники спалахували, як смоло
скипи. Справжнісінький шарварок тво
рився на аеродромі.

Та коли розверталися вдруге, зеніт
ний снаряд влучив у машину капітана 
Мамина. В навушниках почулась його 
остання команда:

— Бомбування продовжувати...
А свій бомбардувальник капітан Ма

мин направив прямо у вороже тирло- 
висько.

Відбомбившись, повернули додому. 
Вже над лінією фронту зіткнулися з сім
кою «Хейнкелів». Верхоланцев різко 
відвернув вбік. Маневр, ще маневр. Сі
рий крук, не розрахувавши повороту, 
врізається в землю.

— Туди тобі дорога. — Почивалов на
правляє смертоносний струмінь свого 
кулемета в черево другого стерв'ятни
ка. Той звалюється. В решти не витри
мали нерви: розвернулись і пішли 
геть.

В цій блискавичній сутичці загинув 
штурман Почивалова — Василь Михал- 
кін. А в літаку Верхоланцева техніки на
рахували до 300 пробоїн. Таке було бо
йове хрещення Валерія Олександро
вича.

І полинули фронтові будні. В-пам’ятку 
ще один епізод. Першотравень 1942. 
Його святкували по-фронтовому... По
льовий аеродром в ліску під Старим 
Осколом. Дзвінкий сонцеграй. Знамени
ті курські солов'ї витьохкують гімн жит-

тю. Що їм до того, що вже другий рік 
в страшних ранах ходить по своїй орбіті 
земля-матінкз. Посидіти б отут з коха
ною в мирну пору, солов ями любую
чись, чомусь недоречно подумалось 
старшому лейтенантові Верхоланцеву. 
Але ж вона далеко за лінією фронту.

І тієї ж миті різке: «По машинах!» 
Шістка бомбардувальників, очолювана 
Верхоланцевим, в супроводі десятка 
винищувачів направилась на Курськ. 
Йшли високо, маскуючись у хмарах. Че
рез кілька десятків хвилин розвернулись 
над Курським вокзалом.

Від вхідної до вихідної стрілки він був 
захаращений ешелонами з солдатами і 

технікою. Як по
тім повідомили 
підпільники, біль
ше трьохсот гітле
рівців перестали 
того ранку мріяти 
про «дранг нах 
остен».

А винищувачі на
ші вчинили наліт 
на розташований 
поблизу аеродром, 

присохло тоді на кур-Чимало мессерів 
ській землі.

Так воював Валерій Верхоланцев. Аж 
поки під Варшавою не дістав важкого 
поранення. Обливаючись кров'ю, він 
довів «ІЛа» до аеродрому. Приземлив
ся і знепритомнів.

Потяглись тоскні госпітальні дні. Пам’
ять про живих і загиблих друзів під-

гримувала його тоді. Нарешті, в Москві 
витягли з ока осколок, та зору віднови
ти однак не вдалось.

—- Відвоював ти своє, друже. Дамо 
ось путівку на курорт, там підремонту
ють тебе, — мовив професор.

Моє місце на фронті. Я ще літа
тиму, — відказав на те льотчик.

І добився-таки свого правдами і не
правдами. Знову літав. І останній, 177-й 
бойовий виліт здійснив над переможе
ним Берліном.

Це лише окремі штрихи життя. Зараз 
цю скромну людину часто можна поба
чити серед учнів Кіровоградського коо
перативного технікуму. Там Герой Ра
дянського Союзу Валерій Олександро
вич Верхоланцев викладає 
ку — політекономію. Але 
теж не пориває зв'язки — 
його старший син Валерій.

А. ТАРАНЮК.

мирну нау- 
з авіацією 

там служить

В. Є. Ішев- 
АН СРСР 

ГІ. Внногра-

Ііа прес-конференції виступили також 
кандидат технічних наук ” 
ськнй, члеи-корссииндент 
С. М. Вернов, академік О. 
дов та інші.

(ТАРС).

ПЕРШЕ в СВІТІ АВТОМАТИЧНЕ
СТИКУВАННЯ космічних 
АПАРАТІВ НА ОРБІТІ

ЗО жовтня 1967 року в Радянському Союзі проведено запуск 
штучного супутника Землі «Космос-188» для продовження дослід
ження космічного простору і опрацювання нових систем та елемен
тів конструкції космічних апаратів у відповідності з програмою, 
оголошеною ТАРС 16 березня 1962 року.

О 12 годині 20 хвилин московського часу вперше в світі було 
здійснено автоматичне стикування на орбіті штучного супутника 
Землі «Космос-188» з супутником «Космос-186», запущеним 
27 жовтня 1967 року.

О 15 годині 50 хвилин московського часу ЗО жовтня за коман
дою з Землі було проведено автоматичне розстикування штучних 
супутників.

Після успішного завершення програми автоматичних процесів 
шукання, зближення, стикування і розстикування штучних супутни
ків Землі на орбіті, супутник «Космос-186» і «Космос-188» продов
жують політ і проведения дослідження космічного простору.

Здійснення першого в історії автоматичного стикування 
і розстикування двох штучних супутників Землі на орбіті — новий 
видатний успіх радянської науки і техніки напередодні славного 
ювілею 50-річчя Великого Жовтня.

Новий розділ освоєння космосу

S3
© 
Ом

Мииулої неділі кіровоградські лю
бителі футбола спотерігалн міжна
родну товариську зустріч. Місцева 
«Зірка» приймала спортсменів ленп- 
цігського клубу «Хемі» — одну з най- 
сильніших команд Німецької Демо
кратичної Республіки. Три роки тому 
вона була чемпіоном країни, а поза-

торік — третім призером серед пред
ставників вищої ліги.

У сезоні 1965 — 1966 року (в ІІДР 
розиграш починається восени і закін
чується навесні) футболісти «Хемі» 
завоювали кубок своєї країни. Вони 
успішно .виступають і зараз. Зокре
ма, з рахунком 3:0 перемогли ниніш
нього володаря цього кубка — «Мо
тор» з м. Цвіккау.

Наші земляки почали гру з німець
кими спортсменами як рівні з рівни
ми. В дебюті магчу перевага була на
віть на їх боці. Пізніше гості активі
зували свої дії. Вони відкрили раху
нок. Це зробив центральний нападаю
чий Берт Матоул на 23-й хвилині. 
Тільки в другому таймі Анатолій Ле
бідь відквитав гол. Та скоро після 
цього тон же Матоул знову вивів 
свою команду вперед. Незадовго пе-

ДША АДРЕСА і ТЕЛЕФОНИ
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Нову перемогу радянської науки — 
здійснення посадки автоматичної станції 
«Венера-4» на далекій загадковій пла
неті вчені нашої країни присвятили світ
лому святу всього трудового людства — 
50-річчю Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Відповідаючи на величез
ний інтерес, виявлений в 
усьому світі до польоту й 
посадки автоматичної стан
ції «Венера-4», і в зв’язку 
з численними просьбами 
журналістів, Академія наук 
СРСР і Міністерство закор
донних справ СРСР і Комі
тет по культурних зв’язках 
з зарубіжними країнами 
при Раді Міністрів СРСР 
30 жовтня влаштували в 
Москві прес-конференцію.

Зустріч з радянськими і 
зарубіжними журналістами 
відкрив президент Академії 
наук СРСР М. В. Келдиш.. 
Станція «Венера-4», сказав 
він, дала багато цінних ві
домостей про міжпланетний 
космічний простір, про влас
тивості космічного просто
ру поблизу Венерн і впер
ше дозволила провести без
посередні вимірювання па
раметрів атмосфери плане
ти. Це новий, великий етап 
у дослідженні планет Со
нячної системи.

М. В. Келдиш розповів 
далі про техніку проведення 
корекції і траєкторних ви- 

. мірювань на трасі 
ля — Вснера, спинився 
підсумках польоту.

Зем-
і на

ред кіпцем матчу Миколі Корольову 
вдалося встановити рівновагу. Так 
внічию (2:2) і закінчився цей поєди
нок.

Цс була друга міжнародна зустріч 
«Зірки» в нинішньому сезоні. Нага
даємо, що в серпні вона завдала по
разки футболістам Лівану — 5:1.

Кіровоградські футболісти мають 
чималий досвід зустрічей із зарубіж
ними командами. Суперниками «Зір
ки» ще кілька років тому були також 
німці, пізніше — поляки, чехи, угорці, 
французи, італійці. За останні дев’ять 
років наші футболісти провели п’ят
надцять міжнародних матчів. Дев’ять 
з них вони виграли, три звели внічию 
і стільки ж програли. У ворота супер
ників забито 37 м’ячів, а в свої про
пущено

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального 

секретаря — 45-35, відділів — 45-36.

ПОГОДА
Бдень 1 листопада по об

ласті передбачається мінли
ва хмарність, в західних 
районах місцями дош, по 
місту — Сел опадів.

Температура пзпітря по 
області 12—17, по місту — 
14—16 градусів.

«молодой КОММУНАР» — 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ

17.
В. МАРЧУКОВ.
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ЧЕТВЕР, 2 листопада. Перша 
програма. 14.55 — «Наш Ленін». 
Урочисте відкриття пам’ятника 
В. 1. Леніну в Кремлі. (М). 16.00
— Програма передач. (К). 16.05
— «Золота моя Ленкорань». Ви
довий телефільм. (К). 16.20 — 
«Нсдоспіваиа пісня». (Дніпро
петровськ). 16.45 — «Слухай нас. 
Батьківщино». (Тбілісі). 17.00 — 
Мультфільм «Як стати дорос
лим». (К). 17.10 — Передача
для старшокласників «Ровес
ник». (Донецьк). 18.00 — «Свіг 
сьогодні». (М.). 18.30 — Телевіс- 
ті. (К). 18.50 — «З святом, това
риші'». Виступ секретаря Кі
ровоградського обкому КП Ук
раїни М. Лісника. (Кіровоград). 
19.05 — Телефільм. (Кірово
град). 19.15 — Літературний те
атр О. Гончар. «Тронка». Пере
дача друга. «Мамайчуки». (К). 
19.50 — «Ленін у Польщі». Ху
дожній фільм. (К). 21.25,— До 
,50-річчя Великого Жовтня. 
«Добрий вечір, хліборобе». (К). 
22.20 — ” • -- - 
ніатюр.
(М).

Друга 
повідь __ г__   _
О. Пирогова. (К). 19.50 — До 
50-річчя Великого Жовтня. 
«Вітрила революції». (Дніпро- 

.петровськ). 20.15 — «Слава ру
кам роботящим». Концерт. 
(Дніпропетровськ).

П’ЯТНИЦЯ, 3 листопада. Пер
ша програма. 9.50 — Урочисте 
засідання ПК КПРС, Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, присвячене 50-річчю Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції. Передача з Крем
лівського Палацу з’їздів. 15.00— 
Наша афіша. (К). 15.05 — Для 
жовтенят. «Іскорка». (Донецьк). 
15.30 — «Зустріч В. І. Леніна з 
вартовим». Розповідь старого 
більшовика В. Подшнваліна. 
(К). 15.50 — Урочисте засідання 
ПК КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради РРФСР, 
присвячене 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Передача з Кремлівсько
го Палацу з’їздів. 18.35 — Ра
порти трудових перемог. (Кіро
воград). 18.50 — Телефільм. (Кі
ровоград). 19.00 — Святковий 
концерт. Передача з Кремлів
ського Палацу з’їздів. (М). 
22.00 — «Естафета новий». Свят
ковий випуск. (М).

Друга програма. 18.35 — Теле- 
вісті. (К).

Телевізійний театр мі- 
«Тринадцять стільців».

програма. 18.50 — Роз- 
старого більшовика

Великого

Ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЧЕТВЕР, 2 листопада. 14.55 — 
«Наш Ленін». Урочисте відкрит
тя пам’ятника В. І. Леніну в 
Кремлі. 16.00 — Мультипліка
ційний фільм. 16.20 — «Недоспі- 
пана пісня». 16.45 — Для шко
лярів. «Слухай пас. Батьківщи
но!» (Тбілісі). 17.00 - Дпіпров-

Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ські новини. 17.10 — Для 
шокласннків. «Ровесник». (До
нецьк) 18.00 — «Світ сьогодні». 
(М). 18.30 — Телевізійні вісті. 
18.50 — Розповідь старого біль
шовика О. Пирогова. (К). 19.15— 
«Мамайчуки». Друга новела з 
роману О. Гончара «Тронка». 
(К). 19.50’— До 50-річчя Велико
го Жовтня. «Вітрила револю
ції». 20.15 — «Слава рукам ро
ботящим». Концерт. 21.25 — До

50-річчя Великого /Ковтни.
рий печір, хліборобе!» (К). 
22.20 — Телевізійний театр мі
ніатюр. «Тринадцять стільців». 
(М).

П’ЯТНИЦЯ. З листопада. 9.50 
— Урочисте засідання ЦК 
КГІРС, Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради РРФСР, при
свячене 50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 
Передача з Кремлівського Па
лацу з'їздів. 15.05 — Для жов
тенят. «Іскорка». (Донецьк)« 
15.30 — «Зустріч В. 1. Леніна з 
вартовим». Розповідь старого 
більшовика В. Подшнваліна. 
(К). 15.50 — Урочисте засідання 
ЦК КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради РРФСР, 
присвячене 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Передача з Кремлів
ського Палацу з’їздів. 18.35 — 
Телевізійні вісті. 19.00 — Свят
ковий концерт. Передача а 
Кремлівського Палацу з’їздів. 
22.00 — Святковий випуск еста
фети новин. (М).

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЧЕТВЕР, 2 листопада. 10.30 — 
Документальний фільм. 11.00 — 

Художній фільм «Ніссо». 14.55 — 
«Паш Ленін». Урочисте відкрит
тя пам’ятника В. 1. Леніну в 
Кремлі. 16.00 — Фестиваль теле
візійних фільмів. 16.20 — «Недо- 
співана пісня». (Дніпропет
ровськ). 16.45 — «Слухай нас, 
Батьківщино!» (Тбілісі). 17.10 — 
Для старшокласників. «Ровес
ник». (Донецьк). 18.00 — «Світ 
сьогодні». (М). 18.30 — Телеві
зійні вісті. 18.50 — Розповідь 
старого більшовика О. Пирого
ва (К). 19.15 — «Мамайчуки».
Друга новела з роману О. Гоїі- 
чара «Тронка». (К). 19.50 —
Художній фільм «Ніссо». 21.25— 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
«Добрий вечір, хліборобе!» (К). 
22.20 — Телевізійний театр мі- ■ 
ніатюр. «Тринадцять стільців». 
(М).

П’ЯТНИЦЯ, 3 листопада . 
9.50 — Урочисте засідання цй. 
КПРС, Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради РРФСР, при
свячене 50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 
Передача з Кремлівського Па} 
лану з’їздів. 15.05 — Для жов
тенят. «Іскорка». (Донецьк). 
15.30 — «Зустріч В. I. Леніна І) 
вартовим». Розповідь старого 
більшовика В. Подшнваліна.
(К). 15.50 — Урочисте засідання 
ПК КПРС, Верховної Ради
СРСР і Верховної Ради РРФСР» 
присвячене 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Передача з Кремлів
ського Палацу з’їздів. 18.35 — 
Телевізійні вісті. (К). 1900 
Святковий концерт. Передача. 8 
Кремлівського Палацу з'їздів. 
22.00 — Святковий випуск еста
фети новин. (М).
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