
КІРОВОГРАДЦЯМ
кіровоградському облесному
КОМІТЕТОВІ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ 
МОЛОДІ УКРАЇНИ

Дорогі товариші!

Центральний Комітет Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді гаряче 
поздоровляє комсомольцеві комсомолок, всіх 
юнаків і дівчат Кіровоградської області з 50- 
річчям Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції!

Молодь Кіровоградської області високо 
тримає знамено слави, завойованої батька
ми у вогні революції, громадянської і Віт
чизняної воєн, їй є на кого рівнятись, є 
«життя робити з кого».

Воїни-кіровоградці Архип Маніта та 
Іван Конько повторили подвиг Олександра 
Матросова. Сміливим тараном обезсмертив 
своє ім'я льотчик Василь Колісниченко. Не 
перерахувати всіх героїв кіровоградської 
землі, не злічити всіх воїнів, що загинули за 
її визволення.

Славний і сьогоднішній день Кіровоград- 
щини. Орденами і медалями відзначена 
праця сотень молодих робітників і колгосп
ників області. Спорудження Кременчуцької 
гідроелектростанції, створення молодіжних 
ферм, механізація праці в тваринництві, зма
гання дівчат-трактористок, продовжувачів 
почину Паші Ангеліної, — ось лише деякі з 
ударних справ кіровоградського комсомолу. 
Вища міра шани — довір’я, і не випадково 
жителі Кіровоградської області обрали свої

ми депутатами в районні і місцеві Ради три 
тисячі юнаків і дівчат.

Біля стін Мавзолею В. І. Леніна поклялись 
молоді кіровоградці — переможці Жовтне
вого змагання бути вірними заповітам* 
батьків, ідеалам революції.

Центральний Комітет ВЛКСМ висловлює 
тверду впевненість у тому, що Кіровоград
ська обласна комсомольська організація під 
керівництвом Кіровоградського обласного 
комітету партії буде й надалі виховувати 
мужнє, високоідейне покоління молоді, гото
ве виконати будь-яке завдання Партії і Уря
ду в боротьбі за торжество комунізму, гідно 
зустріне 100-річчя з дня народження Воло
димира Ілліча Леніна і 50-річчя ВЛКСМ но
вими трудовими дарунками.

Бажаємо Вам, дорогі товариші, нових пе
ремог у комуністичному будівництві.

Хай живе славне 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції!

Хай живе Комуністична партія Радянсько
го Союзу — натхненник і організатор будів
ництва комунізму в нашій країні!

центральний комітет 
ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ спілки 
МОЛОДІ.

Пролетарі всіх країн, єднайіеся!

В. ГАНОЦЬКИИ.

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ДВОХ ПОКОЛІНЬ

дючим зерном лягає в серця юних.
Із спогадами про революційні по- 

також М. Т. Степа- 
трагедії
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ПРОДОВЖИМО

П'ЯТНИЦЯ, З ЛИСТОПАДА 1567 РОКУ.

Час винахідливий. Він старить людей 
наділяє їх мудрістю, оновлює міста і окіль
цьовує стовбури дерев; від часу руйную
ться віковічні гори і вицвітають фарби.

І тільки перед пам'яттю поколінь час 
безсилий. Він посріблив голови людей, ім’я 
яких — жива Революція. Та він безсилий 
зістарити їх серця...

Ветерани революції. .Люди, які засвітили 
зорю; Прометеї, що вирвали з боями у бо
гів і царів вогонь і віддали його народові.

Багато їх не повернулось з великого по
ходу, а ті, хто разом з нами зустрічає свя
то, прийшли в переддень ювілею Великого 
Жовтня на зустріч з комсомольцями і мо
лоддю обласного центру.

їм є що згадати. Ще до початку зустрічі 
вони ведуть між собою розмову про далекі 
часи своєї юності. У кожного на грудях — 
червоні стрічки, в руках полум’яніють гвоз
дики. Я прислухаюсь до розмов і ніби вход—; 
жу в світ їх буремної молодості. Вони — ........... ..........
ровесники, як і ми з тобою, читачу. І якось Радянської’влади.* 
трохи дивно чути, як ці сімдесятирічні ЛІО- ~ 
дії звертаються один до одного на «ти». «Ти 
пам’ятаєш?», «Ти знаєш?».

«Ти пам’ятаєш». Ось розмовляють двоє. 
Михайло Трохимович Степанов і Василь Се-, 
менович ІІчолкін. Перший — комуніст з 
1917-го року, другий — з 1921-го. ЛІ. Т. 
Степанов брав участь у революційних 
подіях на Кіровоградщині, В. С. ГІчолкін — 
воював проти Денікіна під Ростовом-на-До- 
ну, па Західному фронті, а вже пізніше при
їхав до Єлнсаветграда, де працював у ка
валерійській школі.

Двоє із славної когорти бійців революції, 
їх сьогодні в приміщенні обласного музич
но-драматичного театру зібралось більше 
ста. Тут і члени КПРС з 1917 року Г. І.Ко- 
черещенко, О. О. Башашин, 1. Ф. Білого- 
ренко, М. П. Остапенко, учасник штурму 
Зимового палацу І. В. Вибрик, багато ін
ших учасників революційних подій.

Вечір, присвячений зустрічі ветеранів ре
волюції з комсомольцями і молоддю м]ста, 
відкрив перший секретар обкому 
М. Д. Сиротюк.

Присутні на зустрічі хвилиною 
вшановують тих, хто віддав своє 
великі ленінські ідеали.

ЛКСМУ

мовчання 
життя за

ФАКТИ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ

ВІІ
50 -річнії
ЖОКТІЕЯ

На вечорі-зустрічі двох 
поколінь.

Фото В. КОВПАКА.

До залу вносяться прапори обкому і мі
ськкому ЛКСМУ та пам’ятний прапор Ш< 
ЛКСМУ, яким нагороджена обласна ком
сомольська організація.

Слово надається секретареві обкому пар
тії 11. П. Сухаревськін. Бона розповідає про 
■звершення трудящих області, про трудові 
дарунки кіровоградців славному ювілею

Онуки революціонерів слухають розпо
відь учасника Ліосковського повстання, чле
на партії з березня 1917 року О. О. Баша- 
шина.

Слухають юнаки і дівчата цю невисоку 
срібноголову людину, його голос ЗВУЧИТЬ 
молодо і запалююче. Кожне ного слово ро-

Серьожа Оннщенко» від воїнів Кіровоград
ського гарнізону — сержант Олександр Ба- 
раповський, від школярів міста — учениця 
СШ № 4 Марина Соколова, від учнів проф
техучилищ — Людмила Кобсць.

Потім приймається урочисте зобов'язан
ня комсомольців і молоді міста. Кожний 
його рядок звучить, як клятва на вірність 
справі батьків, справі революції, яка про
довжується в ділах комсомольців 60-х ро
ків.

Головний інженер роз- I 
водив руками:

— Подібного на заво- ,■ 
ді ще не чув. Невже со
мі відмовляєтесь?

— Того й прийшов, — 
ввічливо, але твердо від
повів бригадир Іван Фе
сенко.

Якусь мить обоє мов
чали. А потім бригадир 
продовжив:

— Не хвилюйтеся, що 
в колективі більшість ---
молодь. Хлопці добре 
знають машини.

Ця розмова відбулася 
навесні. Бригада арма
турників Івана Фесенка 
з Кремгесізського заво
ду залізобетонних виро
бів брала підвищені зо
бов язання на честь 
50-річчя Великого Жовт
ня. Молоді спеціалісти 
вирішили тоді до свята 
зекономити не менше 
10 тонн металу і підви
щити продуктивність пра
ці на один процент про
ти планової.

— А чом би нам не 
відмовитися від черго
вого слюсаря, — піді
йшли якось хлопці до 
бригадира.

— Ножі на різальних 
верстатах і самі помі
няємо. Відремонтуємо, 
коли що треба.

Тоді й пішов Фесенко 
до головного інженера 
підприємства. Прохання 
задовольнили...

Підбито підсумки зма
гання. Бригада виконала 
своє зобов язання. Ар
матурники підвищили 
продуктивність праці, за
ощадили 17 тонн мета
лу.

Бригаді Івана Фесенка 
присвоєно ім'я 50-річчя 
Великого Жовтня.

Л. ОЛЕКСІЄМ КО.

дії виступили 
нов і свідок Трипільської 
О. Я. Терьошнп.

На трибуні — робітник заводу 
«Червона зірка» Микола Шатнпй. 
Вій вітає ветеранів революції і пере
дає їм рапорт молодих робітників. 
Юне покоління запевняє, що буде 
гідним справи батьків.

Студентка педагогічного інституту 
Валентина Мулько від імені 20-річнйх 
своїх ровесників здає рапорт про 
добрі діла студентської молоді.

Учасників революції вітають і зда
ють рапорти: від учнів технікумів — 
учень технікуму сільськогосподарсь
кого машинобудування Віктор Тка- 
чеи-ко, від піонерів-ленінців — голо
ва міського піонерського штабу

Встановлення ордена 
Жовтневої Революції

Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР на 
ознаменування 50-річчя 
Великої Жовтневої со
ціалістичної революції 
встановлено орден 
Жовтневої Революції.

Нагородження орде
ном Жовтневої Рево
люції провадиться: за 
активну революційну

діяльність, великий
вклад у становлення і 
зміцнення Радянської
влади; за видатні заслу
ги в побудові соціалізму 
і будівництві комунізму; 
за видатні досягнення в 
галузі розвитку народ
ного господарства, нау
ки і культури; за особ
ливу відвагу І мужність,

виявлені в боях з воро
гами Радянської держа
ви; за видатні заслуги 
у зміцненні оборонної 
могутності Радянської І 
держави; за особливо 
плодотворну державну і 
громадську 
за активну 
спрямовану 
ток і поглиблення 
бічних дружніх 
між народами 
ського Союзу 
держав, зміцнення миру 
між народами.

(ТАРС).

діяльність; 
ДІЯЛЬНІСТЬ, 

на розви- 
все- 

звязків 
Радян- 

та інших
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ЗНАМ’ЯНКА. На пле-1 
нум були запрошені не 
тільки члени міськкому 
комсомолу і переможці 
перед’ювілейного зма
гання, а й.ветерани вій
ни 1 праці;— Герой Ра
дянського Союзу М. Н. 
Липник, депутат Вер
ховної Ради СРСР В. М. 
Малєєв, Герой Соціаліс
тичної Праці машиніст 
локомотивного депо 
Г. С. Рикунов, ланковий 
колгоспу «Правда» Ф. Я. - 
Косянчук, бригадир 
тракторної бригади ар
тілі імені XXI з’їзду 
КПРС В. Ф. Назаренко 
та інші.

їм комсомольці розпо
віли про здобутки, яких 
домоглися на перед’юві- 
лейній трудовій вахті, 
поділилися задумами.

Комсомольській групі 
тракторної бригади кол
госпу «Росія», комсо
мольсько - молодіжному 
колективу пункту тех- 
нічного огляду вагонів

Молодь 
доповідає 
Жовтню

1ВЧИНА за прилавком зосе
реджена. Уважно вивчає модер
ний манікюр, інколи заглядає в 
люстерко.

— Чи є лавсан? — раптом чує
ться голос.

— Пі, такни у нас не працює.
Брови покупця здивовано злітають 

догори, а продавець продовжує свою 
справу».

Дівчата сміються, сміється і товаро
знавець В. В. Фомічова, яка, на занят
тях у школі торговельної майстерності, 
створеній при магазині № 86, розповіла 
комсомолкам-продавцям цю невидуману 
історію.

— А іцо, продавцеві не можна з ма
нікюром? — трохи ображено запитує 
одна з дівчат.

Жартівлива розмова переходить у 
серйозну дискусію про зовнішній вигляд 
людини за прилавком,' про її настрій та 
вміння тримати себе з покупцями.

Настрій продавця і покупця. Як вони зале
жать один від одного! Ніна Даниикова — 
комсомолка, студентка-заочнпця третього кур
су Одеського інституту радянської торгівлі 
пригадує:

— Підходить якось жінка. Засмучена: сино
ві у школу йти, а на костюм не підбере. По
радила їй одну тканину, другу. Посміхнулася. 
Платить гроші. Дякує. Раптом' хтось збоку: 
лї.м би лише продати. План виконати». Як 
тяжко стало.

А далі Ніншіе обличчя світлішає:
— Вірять-такн нам покупці. Бо повернулася 

жінка до мого кривдника і: «Ні, ні. Не саме 
те. що мені треба».

У директора магазину, 
комсомолки Марії Голи
ші, в розмові про дівчат 
теплішають очі. Здає
ться, вона розповідала б 
про свій комсомольсько- 
молодіжний колектив без

„МАЯКУ- 
ЮВІЛЕЙНОМУ“ 
БУТИ!

—. До чого це вона? — зашепотіли дівчата. 
І вголос:

— Та говори вже, Зою!
— Все дуже просто. Будемо виїздити в ра

йони. Тоді план гарантований.
Дівчата довели всім, що за будь-яких 

умов план можна викопати і перевико
нати. Жителі Олсксандрівського, Олек
сандрійського, Добровсличків с ь к ог о 
Компаніївського, Долннського та інших 
районів уже знають ввічливих дівчат з 
«Маяка» Тамару Сергач, Таїсію Боров- 
ську, Таїно Голдовську, Любу Майоро
ву, Євгенію Іванову.

А нещодавно дівчата святкували вели
ку радість. Вісточку принесла Марія 
Гольша:

— План є! На сорок днів раніше.
Із задоволенням заходять кіровоград- 

ці у вісімдесят шостий магазин. Приєм
но їм бачити майстерну викладку това
рів, та й вибір тут не з бідних.

А якщо треба покроїти куплену ткани
ну, до послуг завжди закрійниця К. О.

. ____________________________Лй 131 (881}---------
ФАКТИ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУВЕЛИКОВАГОВИМ м^и3Х’н“* по називають маши

ністів електровозів, які водять великовагові поїзди. 
Цього звання удостоїлись залізничники комсомоль
сько-молодіжних колон Анатолія Ашщенка, Володи
мира Хміля, Івана Дернпаса та Володимира Сливіна.

Вони з початку року вже провели близько півтора 
тисяч великовагових поїздів, перевезли понад зав
дання десятки тисяч тонн вантажів.
Д О. КИРИЛІН.

відзначено 
вимпелами 
комсомолу,

Продавець Ніна ДАНИИКОВА. 
Фото М. ЧЕРКАЄВА.

Пленуми 
райкомів 
і міськкомів
комсомолу
станції Знам’янка було 
вручено пам’ятні прапо
ри міськкому комсомолу.

Ряд передовиків і ко
лективів — переможців 
змагання - 
пам’ятними 
міськкому, 
грамотами.
‘ КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

РАЙОН. Яро успіхи мо
лодих хліборобів, про 
вірність традиціям бать
ків говорили на пленумі 
І доповідач — перший 
секретар райкому комсо
молу Л. іДейнека, і ви
ступаючі.’

Комсомольські органі
зації колгоспу імені XX 
з’їзду І^ПРС, Аджам- 
ської середньої школи, 
колектив; тракторної 
бригади •' колгоспу імені 
Ульянова' та колектив 
тваринників артілі «За
повіт Лейіна» відзначе
но пам’ятними вимпела
ми райкому комсомолу, 
а ряд передовиків і ко
лективів ■ — грамотами, 
цінними подарунками.

ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКИЙ РАЙОН. 
«Товариш), на нашому 
пленумі присутні Герой 
Радянського Союзу Олек
сандр Юхимович Жеже- 
ря...» — дине з президії 
голос секретаря райкому 
комсомолу. А з залу: 
«Герой Радянського Со
юзу Олександр Юхимо
вич Жежеря загинув -у 
боях за Вітчизну. Його 
ім’я навічно занесено в 
списки районної комсо
мольської організації».

«...Івані Антонович Че
редниченко». І зал відпо
відає: «Герой Радянсько
го Союзу Іван Антоно
вич Чередниченко віддав 
життя за свободу Бать
ківщини. 'його ім’я зане
сено навічно в списки 
районної. комсомольської 
організації».

«...Марія Микізіль». 
«Комсомолка розвідниця 
Марія Микізіль замуче
на фашистами в 1943 ро
ці. її ім’я занесено на
вічно в списки районної 
комсомольської органі
зації», — дзвенить мета
лом голос присутніх.

Вони загинули, але во
ші вічно’ живі в серцях 
сьогоднішніх юних.

краю.
Ще в січні зібралися 

дівчата і молоді жінки 
на раду. «Що подарува
ти ювілеєві Жовтня?» — 
кожна думала. Пропози
цій було багато, та ось 
піднімається Марія Ар- 
хипівпа.

— Наш магазин «Ма
як». А чи не краще б зву
чало «Маяк -• ювілей
ний». Та назву цю треба 
вибороти.

її пропозиції чіткі:
ПЛаїі ДеСЯТИ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ ВИКО: 
пати па місяць раніше, кожному відділу 
перевиконувати денні плани па 6—12 
крб., комсомолкам навчатися в техніку
мах і інститутах.

— А якщо не. підуть покупці, — за
сумнівався дехто. — Як план виконаємо? 
А ще й перевиконати треба.

Задумались дівчата. Бо й правда, бувають 
дні. коли до магазину приходить мало людей.

— А може, ось іцо, — почала ще невпевнено 
Зоя. — Якщо гора не йде до Магомста.., -

Пташко, яка, до речі, першою в Кірово
граді почала виготовлення півфабрика- 
тів з відходів.

В будь-яку погоду в комсомольсько- 
молодіжному магазині «Маяк» затиш
но. Тепло випромінюють посмішки Раї 
Щукіної, Люди Костенко, Ніни Данни- 
кової і їх подруг, затишок створений їх 
турботливими руками.

В, ВЕРНИГОРА.
м. Кіровоград.
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ВСАДУ гупають яб
лука. Червоні, жов
ті, білі... А Тихонов! Лу- 

к’яновичу бачаться та-* 
кого ж кольору раке
ти, що падали на об
палену вогнем землю 
з першу імперіаліс
тичну.

Земля... Про неї ма
рили його дід, батько, 
брати, сестри. Тх було 
восьмеро — шестеро 
хлопців і двоє дівчат. 
Старший брат Микола, 
що служив матросом 
на «Славі», і солдати 
Яким та Пилип були 
зв'язані з членами 
РСДРП, розклеювали 
революційні листівки, 
закликали зстазати за 
золю.

Спробував і Тихін 
Лук’янович окопного 
життя. А коли позі яз 
перший революційний 
зітер, прихопив солдат 
гвинтівку та й подався 
з рідні краї.

1918-й рік. Австро- 
німецькі загарбники 
плюндрували україн
ську землю. Брати 
Михайловські органі
зували партизанський 
загін. Та куркулі по- 
зрадницькому вбили 
голову ревкому Пили
па, розправилися з 
Миколою та Якимом. 
За їх смерть помстив- 
ся Тихін.

Колгосп імені Котов- 
ського в тридцяті ро
ки називався іменем 
12-річчя Жовтня. Кіль
ка тисяч гектарів зем
лі і кілька десятків сі
мейств у колгоспі.

Куркулі шкодили чим 
могли. Ховали зерно, 
труїли скотину.

Було над чим заду
матися першому голо
ві Тихонові Лук'янови- 
чу Михайловському. 
Допомагали поради 
бідняків, листи з ЦК 
КП України. В 1931 
році зітхнули колгосп
ники з полегшенням. 
Урожай видався на 
славу. І коли на стан
цію попливла перша 
червона валка — 120 
підвід з хлібом, — на 
першій підводі сидів 
голова. Хотілося влас
норучно одержати 
першу квитанцію за 
здану пшеницю.

Перша валка, перша 
квитанція, перший го
лова... Все було пер
шим, все було новим. 
Вдячиа пам’ять людей 

-завжди береже у собі 
спогад про того, хто 
був першим.

Нині Тихін Лук’яно- 
зич пансіонер, живе зі 
своєю дружиною На
талією Іванівною в Кі
ровограді. Вечорами 
сходяться на його по
двір'я піонери і ком
сомольці, і тоді довго 
не скінчаються /опові
ді ветерана про рево
люцію, про громадян
ську та Вітчизняну вій
ни. Про . тих, що були 
першими...

В. ШУЛЬГА.
Новомиргородський 

район.

ф ФАКТИ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУСРІБНАСТЕЖКА Графіт... Він м'який, як шовк, і 
блискучий, як срібло. Глянеш на кон
вейєр, і здається, що то не поро
шок, а довжелезна срібна стежка. 
Цікаво, що тягнеться вона не тільки 
в різні куточки нашої Батьківщини, а 
й у Японію, Англію, ФРН. Вісімнад
цять країн світу купують продукцію

Заваллівського графітового комбі
нату.

Графітники прагнуть працювати 
так, щоб їх срібна стежка була ще 
довшою. Вже з першій декаді жовт
ня колектив підприємства виконав 
завдання перших двох років п’яти
річки. На сьогодні понад план тут 
вироблено близько 3 тисяч тонн по
рошку. Собівартість однієї тонни

продукції знижено на два карбо
ванці.

Напередодні свята серед тих, хто 
здобув цю перемогу, називають іме
на комсомольців — учасника респуб
ліканського фестивалю молоді фло
татора Зіну Білу, слюсарів Олек
сандра Калюжного, Бориса Саков- 
ського та багатьох їх ровесників.

Ф. ЛЕВИЦЬКИИ.

ПОКАЗУЮТЬ 
МОЛОДІ 
УМІЛЬЦІ

КИЇВ, 1 листопада. 
(РАТАУ). Сьогодні тут від
крито виставку технічної 
творчості учнів і працівни
ків училищ професійно-тех
нічної освіти Української 
РСР, присвячену 50-ріЧчю 
Великого Жовтня.

На виставці, розташованій 
у міському профтехучилищі 
№ 26, виставлено близько 
двох тисяч оригінальних, 
часом незвичайних своєю 
новизною експонатів. Тут 
макети Київської ГЕС, шах
ти «Петровська-Глибока», 
вугільного комбайна, діючі 
моделі різних машин і ус
таткування, телевізори і ра
діоприймачі з різними ці
кавими пристроями, зразки 
сучасного чоловічого і жі
ночого одягу. Привертають 
увагу відвідувачів і: вироби 
вихованців училищ при
кладного мистецтва — тон
ко виконане різьблення по 
дереву, вироби з кераміки, 
різні скульптури. Особливо 
оригінальні експонати де
монструють учні профтех
училищ Донецького, Дніп
ропетровського, Київського, 
Львівського і Запорізького 
обласних .управлінь - профе
сійно-технічної освіти.
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ХЛІБОРОБСЬКА 
СИЛА

Резолюція дала землю 
кому вона по праву 

має належати, — народові, 
д здійснення ленінського 
кооперативного плану при^ 
вело до глибоких соціаль» 
но-економічних змін на се
лі, В нашій області 200 ти
сяч' ганських господарств 
об’єдналися в сільськогос
подарські артілі. При допо-

З 
літопису 
наших 
здобутків

мозі держави ці артілі 
зміцніли, оснастилися тех
нікою.

у 1918 році в Єлчсазет- 
градському повіті було ли
ше 5 тракторів, в тому чис
лі три поламаних. У 1930 
році широкі лани обробля
ли вже близько 700 тракто
рів. Зараз у колгоспах і 
радгоспах області працює 
понад 20 тисяч тракторів в

15-сильному обчисленні, 
2200 зернозбиральних ком
байнів, 12,5 тисячі вантаж
них автомобілів і багато 
інших сільськогосподар
ських машин і механізмів, 
Споживання електроенергії 
за 1959—1965 роки збіль
шилося більш як у 6 разів. 

Значно збільшилося ви- 
рооництво зерна і техніч
них культур, м’яса, молока 
та іншої продукції. Якщо в 
1913 році середній урожай 
сільськогосп о д а р с ьких 
культур складав 10,4 цент
нера з гектара, то в 1966 
році було одержано по 
23,4 центнера з гектара на 
всій площі посіву, або в 
2,25 раза більше.

З ШЕКСПІРОМ НА «ТИ»
Велика Жовтнева соціа

лістична резолюція вперше 
за всі віки зробила люди- 
ну-трудівника господарем 
своєї країни і оточила кож
ну людину турботою, ство- 
Рила ас* умови для гармо
нійного розвитку особи.

Напередодні революції з 
Єлисаветградському повіті 
було 85 бібліотек з книж
ковим фондом 25,6 тисячі 
томів, тобто з середньому 
по 300 книг на бібліотеку. 
Клубів на селі зовсім не 
було. Зате в позіті було 129 
церков, 26 в’язниць.

Зараз в області 1090 клу
бів, 862 бібліотеки . з за
гальним фондом книг май
же 10 мільйонів, 1200 кіно
установок.

До революції з кожних 
ста жителів лише семеро 
вміли читати і писати. За
раз в області понад 20 ти
сяч робітників, службов
ців і працівників сільсько
го господарства мають ви
щу освіту, 37,9 тисячі — 
середню спеціальну.

В Єлисаветградському 
повіті налічувалося 89 місь
ких і 407 сільських шкіл, 
які відвідували переважно 
діти багатих. Нині з облас
ті 948 загальноосвітніх шкіл 
щодня відвідують майже 
193 тисячі дітей робітників, 
колгоспників і службовців. 
Крім того, до послуг тру
дящих — 66 середніх шкіл 
сільської і робітничої МОЛО
ДІ, 24 заочних школи.

До революції в повіті 
налічувалося 802 вчителі, 
тепер їх близько 16 тисяч.

Тепер з Шекспіром чи 
Франком, з Пушкіним чи 
Шевченком на «ти» і робіт
ник, і колгоспник,

М. СІРИК, 
заступник завідуючо
го Будинком політ
освіти обкому КП 
України.

/'------------- —----------------—

Криляться 
крани 
на обрій

Репортаж
Бюро обкому ЛКСМУ постапоаляе 

нагородити пам’ятним Червоним пра
пором обкому ЛКСМУ

...комсомольсько-молодіжну бригаду 
імені XXIII з’їзду КГІРС будуправлін- 
ня № 1 тресту «Кіровоградсільбуд» 
(бригадир Олексій Голик, груйкомсорг 
Лідія Юрковська)...

АВТОГРАФИ
Обертається сонце роликом. 
Перемелює зерна слів.
Я прибув до Олекси Голика,
У бригаду каменярів.
Над риштовками жарти криляться, 
Тут мовчанка живе нечасто. 
Піддаються безжальній критиці 
Виконроби, круте начальство. 
Імітуючи тепле літо, 
Осінь гріється в позолоті.
Щось гукає Юрковська Ліда, 
Це комсорг. Ну про неї — потім. 
Ось Трипутін Сашко, по вправності

8 стор,

З БРИГАДНОГО ЩОДЕННИКА

1. Недільник
Комбінат побутовий рано 
Зустрічає нас далебі.
Зорять клумби сухі бур’яипо, 
Захаращено зирка двір.
І співають лопати наші 
Про порядок подвір’я й вулиці, 
Навіть сонце, пізніш піднявшись,

Бо неділя, і те дивується. 
Ми працюєм своїм загоном. 
Виповняємо шалом очі. 
«Молодці» — шепчуть нам газони. 
«Молодці» — чистий двір шепоче...

1

Півстоліття... В історії роз
витку людства — мізерно ма
лий строк. 1 за це ж півсто
ліття в нашій країні вихова
на людина нового типу з не
відомою раніше психологією 1 
мораллю. Переконаний діяч, 
що усвідомлює своє значення 
нині і в майбутньому, вірний 
комуністичним ідеалам, гото
вий до боротьби за них. Лю
дина, якій притаманний зоря
ний політ мрії, дбайлива ді
ловитість, самовіддана віра п 
наші цілі і тверезе уміння 
зважувати слова і діла, праг
нення осмислити дійсність,
сміливо дивитися правді в
очі. Людина активної думки 
і ^тіівннх почуттів. Це го- 
иой-да НЗШЄ досягнення. Гс 
лоана гордість країни, 
відзначав свій золотий юві
лей.

Ленінський комсомол — різ
номанітне за віком, освітою, 
соціальним складом та інте
ресами середовище, в якому 
людина ця робить перші кро
ки. її змужнінню і росту 
сприяє- ідейна, політичнії та 
ділова атмосфера молодіжної 
спілки. Саме вона формує > 
загартовує її характер.

Виховання можливе тільки 
в дії. Комсомол дає людині, 
що вступає в життя, цю мож
ливість. Для освоєння необ- 
жнтн.х районів Сибіру. Дале
кого Сходу і Крайньої Півно
чі з їх ударними будовами, 
цілиною їдуть сотні тисяч мо
лодих людей — навстріч сво
їй долі. Постають серед тунд
ри і хащів, у пустелях і на 
пічній мерзлоті нові міста: 
Братськ і Рудний, Дивно- 
горсьх і Сонячний, Качканар 
і Ііорільськ, Айхал... Молодих 
людей веде не спрага слави, 
ие гонитва за довгим карбо
ванцем, не тільки романтика, 
а перш за все почуття обо
в'язку перед суспільством, 
прагнення знайти своє місце 
в його справах. Ось кілька 
слів з промови знатного буді
вельника Братської ГЕС. ор
деноносця, кавалера «Почес
ного значка ВЛКСМ» Бориса 
Гайиуліна на VIII Пленумі 
ЦК ВЛКСМ: «Ні. ие шукачі 
пригод, не користолюбці їха
ли в ці необжиті місця, а лю
ди з гарячим серцем, для 
ЯКИХ ЦІЛЬ життя — Віддати 
свої сили людям, бути 
нуди покличе їх партія, ком
сомол!».

Висока ціна цих слів.

НЕ МИНУЛИКОРЧ АГІНСЬКІ ЧАСИ
Го
їло

там,

Висока ціна цих слів, вони 
підтверджені героїчними спра
вами, Зовсім недавно одна з 
найбільших у світі Братська 
імені 50-річчя Великого Жовт- 
пя ГЕС запрацювала на пов
ну потужність. Перегорніть 
газети останніх днів, подиві
ться на перші полоси. Все 
ЧІЙ^іб’еми вступають до лд- 
ДК Одна Красноярська І'ЕС — 
«а 100 «Волг.овбудів»? До 29 
жовтня — Дня народження 
В-ІКСА1 на ударних комсо
мольських будовах стали дію* 
'ш.мн 4« об’єктів. В цих будо
вах праця, розум, енергія • 
почуття молодих..,

Колись американський спс" 
Пізліст Моріап, збентежений 
■силами будівництва Мос
ковського метрополітену, ска
зав: «Мої розрахунки щодо 
грунту _ підтвердилися. Я 
тільки недооцінив людський 
матеріал — помилився и ли>- 
яя* Я повинен відзначити 
СМІЛИВІСТЬ і енергію КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ молоді». Але «по- 

і розрахунки» західних 
спеціалістів продовжуються І 
'Згодні, Коли почалось бу
дівництво залізниці Абпкан — 
•аиціет — траси мужності, як 
вдзвали її пізніше, що її ВІ>' 
"ДДо прокласти через непро
відні болота, плавні, горн * 
‘-аеяі, буржуазна преса віщу-

нл

вала про неможливості буду
вати дорогу за такий корот
кий строк. Та вона була по
будована. Знову недооцінка 
людськогб матеріалу. Хто ж 
вони, люди, що здійснюють 
фантастичні проекти?

Микола Горбачов. Дев’ять 
тундрових десантів на рахун
ку. Дев’ять десантів — це де
в’ять разів жити з самого по
чатку. Топився в ополонці, 
трохи не загинув від голоду. 
Був різноробочнм — зараз 
кращий бригадир будівельни
ків. Був рядовий комсомо
лець — нині член ЦК ВЛКСМ. 
На грудях — орден Леніна. 
Якщо ти, читачу, бував
ударних комсомольських. то 
знаєш таких, як Горбачов. 
1 знаєш, що вони дивуються, 
коли їх називають героями. 
Вони вважають, що просто 
працюють.

Відмінною особливістю мо
лодої людини наших днів е 
почуття господаря свого під
приємства, заводу, будови, 
якій до всього є справа, яка 
несе відповідальність за все, 
що відбувається в колективі, 
на виробництві. В країні 
здійснюється економічна ре
форма, перехід підприємств, 
організацій і установ на п’я
тиденний робочий тиждень. 
Соціально-економічна ефек
тивність цих заходів залежить 
і від діяльності комсомоль
ських організацій. Майже пів
століття тому в пайвіддалені- 
ших кугочка'х країни прозву
чав ленінський закляк: учити
ся! Народна, молодіжна п 
основному своєму складі, 
культармія цовела наступ на 
неписьменність. За парту сіли 
ті, хто володів лише «грама
тикою бою» і «мовою бата
рей». Битва за знання триває 
і сьогодні. Та як змінити тем
пи бою! Вдумайтеся в уже 
звичні цифри: якщо в 1936 ро
ці в складі ВЛКСМ лише 
кожний шостий комсомолець 
мав вищу чи середню освіту, 
то сьогодні — вже кожен 
гий.

Сьогодні в його рядах кан
дидати, доктори ”"'л
країні відоме і 
па — лауреата . 
мії, доктора < 
тнчних наук, 
ВЛКСМ. Такі, 
лю:оть молоду 
телігенцію, яка 
бітниками і селянами 
новий світ.

Все більше зростає 
молодих до вивчення 
систсько-ленінської С 
і все більше виникає неоохід 
ність будувати г£...............
роботу па науковій 
Розвиткові цього 
сприяла і

ДРУ-

Всій~:і наук.
ім’я Журавльо- 
Ленінської пре- 
фізико-матема- 

члена ЦК 
як він, уособ- 
радянську іи- 

разом З РО- 
будує

потяг 
марк- 

філософії 
з неоохід- 

громадську 
ослові, 

процесу 
нау ково- сприхла і — "

теоретична конференція «мо
лодь і соціалізм», проведе^ 
весною цього року ЦК 
разом 
СРС.Р.

Одне з центральних 
даль комсомолу — в,,1£ 
класового підходу до 
дійсності. Турбіни С

перша

з Академією наук

"".Т ззв- 
'вихованіїя 
-э явищ 

< у буДЬ-ЯКОІ
ГЕС. будуть працювати без
результатно, якщо молодий 
інженер чи робітник не усві
домлюють, в ім'я якої со
ціальної мети засвічуються 
вогні па Ангарі і Єнісеї.

Молода 
днів — 
зброєю 
свою 
треба, 
життя. Саме це почуття веде 
мільйони юнаків і дівчат по 
місцях революційної, бойової 
і трудової слави радянського 
народу. їх веде величне ба
жання особисто доторкнутися 
до історії, пройнятися самою 
суттю подій, перетворень. 
Влітку цього року з Ленін
граді відбувся вже третій Все
союзний зліт тих, хто крокує 
по слідах батьків. Біля за
рослих травою бомбових вирв, 
зірваних бліндажів і підніж
жя пам’ятників міцніє в мо
лодих серцях почуття вірнос
ті подвигові батьків.

Люди комсомолу... Овіяні 
славою імена Папки Корчагі- 
на, Зої Космоде.м’янської, 
Олександра Матросова, моло
догвардійців... Комсомол дав 
Батьківщині героїв мирного 
часу: Валентину Гаганову, 
Кузьму Ссвсринова, Юрія Га- 
гаріна... їх славнозвісності 
передували роки напруженої 
прані, підпорядкування різ
них своїх інтересів очному 
головному: принести більше 
користі своїй Батьківщині.

Василь Капустін. Секретар 
Нижньо-Удіиського міськкому 
комсомолу Іркутської області 
талановитий комсомольський 
працівник, людина рідкісної 
душі і характеру. Сьогодні 
його немає з нами. Колись у 
його записній книжці з’явив
ся цей запис: «Вчора я ді
знався випадково: мені зали
шилось дуже мало жити. Лі
кар сказав: «Рік-два»...

Нічого не змінилося я роз
порядку його дня. І ніхто, на
віть рідні, не знали, що була 
така розмова. Він ще довго, 
більше року працюпав. Хто 
може сказати, ціною яких ду
шевних зусиль 
ранку давап 
«Вставай, іди, 
та..».

людина наших 
патріот, готовий зі 
п руках захистити 

Батьківщину, а якщо 
тоі іі віддати за неї

він кожного 
собі наказ: 
Чекає робо- 

Його останній лист на
писано секретарю міськкому 
партії:

«Тільки вам. моєму духов
ному батькові і партійному 
наставникові, я можу сказати, 
що випробування смертю, з 
того часу, як я дізнався, що 
приречений, коштувало мені 
багато...

ї якщо я переміг себе, пе
реміг всі болі душевні I фі
зичні, го лише тому, що знав: 
знаходжусь на відповідально
му партійному завданні і не 
виконати його не маю права*.

...Ми вдивляємося я облич
чя попередніх комсомольських 
поколінь: «Як витримали? Як 
змогли?» Та в наших Діях 
люди «комуністичного дале
ка» також будуть черпати си
ли для нових звершень, нових 
перемог.

Кельмою муляра і пензлем 
художника, цілинною бороз* 
пою тракториста і різцем 
скульптора, злетом ракети I 
рядком поета залишить Ком- 
сомол-67 пам’ять про себе в 
історії нашої Батьківщини.

Ні, ке пройшли і не про
йдуть хорчагінські часи! І 
«Марш ентузіастів» — наш 
марші

Не зрівняється з ним ніхто. 
Він соліст. У самодіяльності 
Знають всі його. Баритон.
За концертну діяльність приз іще 
Можна Віщ вручить. Мастак! 
Ах, пробачте, забув за прізвище, 
Познайомтесь, прошу, — Кошмаїс 
Комсомольських сімнадцять долей 
Та таких, що па цілий трест! 
Бригадир же Олекса Голик — 
Кандидат у КПРС...
День розмотується, не гається, 
Тануть промені і хвилини.
І під пружні шнури рівняються 
Гострорсбрі пласкі цеглини. 
Будівельники із правилками 
Підправляють звичайні огріхи^ 
І на стінах дзвінких розшивками 
Залишають свої автографи.

ІНТЕРВ’Ю З ГОЛИКОМ
— Молодий колектив наш- зовсім, 
А вірніш буде, молодіжний.
Не у всіх, відповідно, досвід 
І знання красномовно різні. 
Але все Ж МИ ХОТІЛИ вийти 
Па змагання із кимсь охоче, 

' І тепер ось червоний вимпел
Береже нашу честь робочу.
— А бувають у вас невдачі
В плануванні, в роботі тощо?
— Так, як правило, це нестача 
Чи то цегли, чи може, розчину.

2. 6 жовтня 1967-го
День сурмить оксамитним голосом. 
Голіік сяє, ну звісна річ, 
Вируша він туристським поїздом 
По місцях, де бував Ілліч. 
Проводжаєм Олексу гідно. 
Побажань голубий розмай.
І говорить Пушкова Ніна: 
«Ти ж усе там запам’ятай». 
Бригадир наш ніяковіє, 
Мов, і сам знаю, це, аякже. 
До побачення, Олексію! 
По приїзді усе розкажеш.

3. Агіткулм бригада 
Сатирична шрапнель вражаюча. 
Кілограмом здається грам. 
«Жертви», може, і ображаються, 
А проте аплодують нам. 
Дістається від пас п’яницям
І прогульникам пайміціїіше. 
І дошкульний куплет іскриться 
На обломленім вістрі тиші. 
Не загинула марно праця 
«Композиторів» і «поетів», 
І чекають нас, і бояться 
На сусідніх тепер об’єктах.

ЛІДА ЮРКОВСЬКА
Без претензій в життя іду я, 
Не шукаю гучної долі.
А живу, як і всі. Працюю
І навчаюсь в вечірній школі. 
Заповітне усі ми маємо,
Що з дитинства нам серце муляє. 
Я ось мріяла бути маляром,

Ось і зараз немає крана, 
Ну, а кладка не може ждать. 
І доводиться нам щоранок 
Перемички вручну тягать. 
Правда, робимо це жартуючи, 
Перемички звемо їдуче: 
«Коли ми вас несем — «несучі», 
Коли крап вас везе — «везучі» 
—- Ну( а .як ваші зобов’язання? 
Чи ие будуть вони порожніми? 
— Це пнтащія давно розв'язане. 
Ми підводить себе не можемо.

* * *
І завзято шаріють лиця, 
Кладка в небо росте, здіймається. 
Кельмн срібними блискавицями 
У руках молодих займаються.

Ну а стала, як бачте, муляром, 
Та за цим не журюся вельми. 
Бо свій шлях уявляю чітко.
Я б тепер не змінила кельму 
На щетинисту довгу щітку.
Я будову люблю, як люблять 
Подорожню посестру дужу. 
Тут самотність скептичну гублять, 
А знаходять велику дружбу.
І нічого, що на долонях 
Водяні мозолі стираєм. 
Променисте своє сьогодні 
Ми нагально переганяєм. 
Хай нам' важко бува і скрутно 
І зринає неуспіх в пам’яті. 
Ми будуєм своє майбутнє, 
Ну а це вже не просто, знаєте.
І натруджений, і щасливий 
Окриляє надії час.
Ми ке знаємо слів красивих. 
Але справи красиві в нас.

ЗАМІСТЬ КРАПКИ

Я виходжу з кімнати, звідти, 
Де стіннівки, столи фарбовані, 
Де на вікнах — фіранки світлі. 
Уявляєте, як це здорово! 
Що у «будці» у виконробеькій 
По-домашньому тепло, заіишно.,, 
І веслують по-комсомольськя 
Мої друзі у будні завтрашні... 
І коли я болію часто 
Тим, як жив і тепер що значу, 
Тоді я свою юнь вихрасту 
Па високих рнштовках бачу.

Валерій ГОНЧАРЕНКО. 
Фото Пі КОВПАКА, 

м. Кіровоград. 
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ЛИСТОПАДА 1907 РОКУ2
Район (місто) Район (місто)

візінннй спектакль.
друга. (М). 22.00 — «Українські 
самоцвіти». (К). 22.40 — «Полі
гон». Третя новела з роману 
О. Гончара «Тронка». (К).

ШВИДШЕ ЗА ВСІХ 
1 ВИЩЕ ЗА ВСІХ

Льотчик-випробувач Михайло Комаров устано
вив новий світовий рекорд. 5 жовтня в польоті по 
замкненому 500-кілометровому маршруту на од
номісному серійному надзвуковому винищувачі 
«Е-266» конструктора А. І. Мікояна він розвинув 
середню швидкість 2930 кілометрів на годину.. 
Тим самим побито світовий рекорд, що належав 
на цій дистанції американському льотчикові 
В. Данієлю — він дорівнював 2644 кілометрам на 
годину.

Світовий рекорд льотчик і всі, хто допомагав 
йому В ПІДГОТОВЦІ і здійсненні цього польоту, при
свячують наступному 50-річчю Радянської влади.

(ТАРС).

ІТАК злегка здригав
ся, коли його круте роз
крилля пробивало хма
ри, потім знову наста
вав розмірений плин, 

лише рокіт моторів ясно підкрес
лював повітряну мандрівку. Яку 
там мандрівку! Менше двох го
дин польоту, а скільки тривоги, ду
мок. Он задивився в овальне вікон
це Василь Босий, морщить чоло Бо
рис Кукленко, намагається бути 
спокійною Валя Сугак... Здавалося 
б, кожний зайнятий чимось своїм. 
Та це лише з першого погляду, а 
насправді всіх єднає одна думка: 
Москва! Далеко за степами та пе
релісками залишилося рідне місто, 
попереду — Москва. Вже сьогодні 
вони, учасники «Ятраня», мають ви
ступати на столичній сцені.

Хвилювався і керівник ансамблю 
Анатолій Михайлович. Більше року 
тому було взято курс на Москву. 
Про це знав кожен учасник танцю
вального колективу і прикладав усі 
зусилля для здійснення заповітної 
мрії. І ось- вона — пропливає під 
крилом з усіма своїми таємннчостя- 
ми і щедротами.

— Що день грядущий нам го
тує? — декламує хтось.

— Те, що будемо відсиджуватися 
в готелі... — з жалем відповідає Кри- 
вохижа.

Це вже коли прибули до столиці. 
Зразу ж виявилося, що машина, яка

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ 
підготовка до 
здачі в експлуа

тацію до 50-ї річни
ці Великого Жовтня 
першої черги За
гальносоюзного телевізійного центру 
Останкіно. Пою робота разом з Мос
ковським телевізійним центром (МТЦ) 
забезпечить передачу чотирьох програм 
телебачення, в тому числі і кольорової 
через нову радіопередавальну станцію.

І рндцятикілометровіиї радіус дії, 
який має нині ЛП'Ц, буде збільшений 
на сто кілометрів. Телеглядачі, іцо зна
ходяться на відстані ста тридцяти кі
лометрів від телецентру, будуть впев
нено приймати програми останкінської 
станції, а мешканці Великої Москви 
підмовляться від зовнішніх телевізій
них антен, які тепер з успіхом будуть 
замінені кімнатними або вмонтованими 
в телевізори.

Жителі дев’ятнадцяти міст Сибіру 1 
Середньої Азії побачать на екранах

своїх телевізорів передачі з Москви, 
які передбачається регулярно вести по 
системі «Орбіта» через штучний супут
ник Землі «Молння-1».

Найновіша техніка, що нею облад
нується Загальносоюзний телевізійний 
центр, дозволить підвищити якість те
левізійного зображення і звукового су
проводу.

Після закінчення будівництва цієї 
величезної споруди загальна площа 
всіх її приміщень складе 173 тисячі 
квадратних метрів, а об’єм — мільйон 
кубічних метрів.

На знімку: верхня частина телевізій
ної вежі нової радіопередавальної 
станції.

Фото 1. ДЕННСЕНКА. (АПН).

везла костюми, десь у дорозі затри
мується.

Довелося виступати не десятого 
жовтня, як було запрограмовано, а 
лише наступного дня. Тут вже хви
лювання зникло, воно переросло в 
гармонію механічних рухів, в розмі
рений пульс загального ритму. І не 
дивно: поруч мали виступати десят
ки нансильніших самодіяльних ко
лективів всієї країни.

Російська Федерація виставила чо
тири колективи. Гарно танцюють 
хлопці й дівчата! Та суворе жюрі 
відбирає найліпші номери, з чоти
рьох колективів робить од>ш.

1 ось на сцену переглядового залу 
викликаються ятрапці. Москвичі вже 
знають їх. У залі пожвавлення.

Бурею оплесків 
хореографічна картина «На 
берегах «Ятраня».

Члени жюрі вітають нову 
«Молодість Країни Рад».

А коли вдарили закаблуки 
ського «Гопака», здавалося, 
поринула 
хвиля...

Ятрапці 
маються, 
три танці 
концерт!

Летіли 
заключного 
ще задалеко. Та кожну 
пу ятранні витрачали на ре
петиції. Здавалося, що в спорт-

нагороджується
щедрих

україн- 
в зал 

дев’ятибальна морська

— на сьомому небі: обій- 
вітають одне одного. Всі 

пройшли на заключний

дні за днями, а до 
концерту було 

годн-
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залі стадіону «Жовтень», де що
дня збиралися учасники худож
ньої самодіяльності, зійшлися не 
хореографи, а ювеліри. Відточу
вали, шліфували кожен такт, кожен 
бодай незначний рух.

І ось прийшов довгожданий день, 
Другий.
Третій!
Вони, оці дні, добрим відлунням 

пронизали серця кіровоградців.
— Такий колектив, як «Ятрань», 

сказав режисер заключного концер
ту Тихомиров, — є кращим зразком 
мистецтва...

І знову дорога. Далека дорога до 
затишного степового Кіровограда.

В серцях добрий настрій, в ру
ках—мистецькі «трофеї». Велика зо
лота медаль, Диплом першого ступе
ня і звання лауреата Всесоюзного 
фестивалю самодіяльного мистецтва! 
Керівник заслуженого самодіяльно
го ансамблю УРСР «Ятрань» А. М. 
Крпвохнжа також отримав золоту 
медаль і Диплом першого ступеня. 

В. ІОР’ЄВ.

фото: виступає лауреат Всесоюз- 
фестивалю самодіяльного мнете- 
анса.мбль «Ятрань».

Фото В. Ковпака.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 4 листопада. Перша 

програма. 9.50 — Передача, при
свячена 50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 
(М). 15.30 — «Слухай нас, Бать
ківщино». (Кишинів). 15.50 —\ 
Передача, присвячена 50-річчю 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. (М). 18.35 — До 
50-річчя Великого Жовтня. Ре
портаж з музею В. і. Леніна. 
(К). 19.00 — Першість СРСР з 
футбола. «Спар гак» — «Дина
мо» (Київ). В перерві — теле- 
вісгі. (К). 20.55 — «Чигаючи Те
зи ЦК КПРС». (М). 21.00 - 
Спеціальний випуск телевізій
них новин. (М). 21.20 — «Кур’єр 
Кремля». Прем’єра телеспектак
лю. Перша частина. (М).

НЕДІЛЯ, 5 листопада. Перша 
програма. 10.20 — «День слави 
героїв революції». Урочисто- 
траурна церемонія на Марсово
му полі. (Ленінград). 11.55 — 
Урочисте засідання ЦК КП Ук
раїни і Верховної Ради УРСР, 
присвячене 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Трансляція з Жовтневого 
Палацу культури. (К). 1-1.50 — 
Урочисте засідання Ленінград
ського обкому і міськкому 
КПРС, обласної і міської Рад 
депутатів трудящих, присвячене

ВЖЕ МАЙЖЕ 2 роки 
курсує містом авто

бус, виготовлений з мета
лолому, що його зібрали 
учні нашої школи. І ось 
знову звістка: піонери та 
комсомольці 27-1 зібра
ли 30 тонн брухту і ви
бороли перше місце се-

І тролейбус 
ваш
ред шкіл Кіровограда. 
Тепер перший міський 
тролейбус також буде 
носити нашу шкільну 
прописку. Першими па
сажирами на ньому бу
дуть кращі металошука- 
чі школи.

А. САРЖЕВСЬКИй, 
учень 27-ї серед
ньої школи.

50-річчю- Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. (Ленін
град). 17.30 — Святковий кон
церт. (Ленінград). 19.30—«Клуб 
кікомандрівників». (М). 20.30 — 
Теленовини. (М). 21.00 — «Ку
р’єр Кромля». Прем’єра теле
спектаклю. Друга частина. (М). 
22.00 — «Українські самоцвіти». 
(К). 22.40 — Літературний те
атр. О. Гончар. «Тронка». Тре
тя передача. «Полігон». (К).

ПОКАЗУЄ - 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СУБОТА, 4 листопада. 9. 50— 
Передача, присвячена 50-річчю 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. (М). 15.30 —
Для школярів. «Слухай нас. 
Батьківщино!» (Кишинів). 15.45 
— «Читаючи Тези ЦК КПРС». 
(М). 15.50 — Передача, присвя
чена 50-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. 
(М). 18.35 — Дніпровські нови
ни. 18.55 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 19.00 — Футбол. 
«Спартак» — «Динамо» (Київ).
20.55 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 21.00 — Спеціаль
ний випуск телевізійних новин. 
(М). 21.20 — «Кур’єр Кремля». 
Телевізійний спектакль. Частина 
перша. (М).

НЕДІЛЯ, 5 листопада. 10.20 — 
«День сланії героїв революції». 
Урочисто-траурна церемонія на 

Марсовому полі. (Ленінград).
11.55 — Урочисте засідання ЦК 
КП України і Верховної Ради 
УРСР. присвячене 50-річчю Ве
ликої Жовтнепої соціалістичної 
революції. (К). 14.50 — Урочис
те засідання Ленінградського 
обкому і міськкому КПРС, об
ласної і міської Рад депутатів 
трудящих та концерт, присвяче
ні 50-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 19.30— 
«Клуб кіномандрівннків». (М). 
20.30 — Телевізійні новини. (М). 
21.00 — «Кур’єр Кремля». Теле-
У-- ----------------------------------- -

@ ПОКАЗУЄ .МИКОЛАЇВ
СУБОТА, 4 листопада. 9.50 •»- 

Передача, присвячена 50-річчю 
Великої Жовтневої соціалістич
ної' революції. (М). 15.30 — Для 
школярів. «Слухай нас. Бать
ківщино!» (Кишинів). 15.45 — 
«Чигаючи Тези ЦК КПРС». (М). 
15.50 — Передача, присвячена 
50-річчю Великої Жовтневої Со
ціалістичної . революції. (М). 
18.35 — Документальний фільм.
18.55 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 19.00 — Футбол. 
«Спартак» — «Динамо» (Київ).
20.55 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 21.00 — Спеціаль
ний випуск телевізійних новин. 
(М). 21.20 — «Кур’єр Кремля». 
Телевізійний спектакль. Частина 
перша. (М).

НЕДІЛЯ, 5 листопада. 10.20 — 
♦День слави героїв революції». 
Урочисто-траурна церемонія на 
Марсовому полі. (Ленінград).
11.55 — Урочисте засідання ЦК
КГІ України і Верховної РаДн 
УРСР, присвячене 50-річчю Ве
ликої Жовтнепої соціалістичної 
революції. (К). 14.50 — Уро
чисте засідання Ленінградсько
го обкому і міськкому КПРС, 
обласної і міської Рад депутат 
тів трудящих та концерт, при
свячені 50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 
19.30 — «Клуб кіпомандрівпіі- 
ків»^ (М). 20.30 — Спеціальний 
випуск телевізійних новин. (М). 
21.00 — «Кур’єр Кремля». ТСЛС- 
візійний спектакль. Час піна дрУг 
га. (М). 22.00 — «Українські
самоцвіти». (К). 22.40 — «Полі
гон». Третя новела з роману 
О. Гончара «Тронка». (К).

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ 
на „Молодий комунар“

ІІА

Иопоукраїнський 
Кіровоград 
Бобріїиецькіїй 
Долннськпй 
Кремгссівський 
Олександрія 
ІІовомнргородський 
Новоархангсльський 
Олександрійський 
Малописківський 
Зпам’янський

Передпла
чено при
мірників 

2200 
2107
ИЗО 
1003
1000 
100Ö

’ 079
924 
911
905
900

Добровеличківськпй 
Онуфріївськнй 
Кіровоградський 
Устннівський 
Голопапівський 
Петрівськнй 
Гайворонськнй 
Ульяновський 
Компаніївський 
ІИльшанськпй 
Олександрійський 
Новгородківський

Передпла
чено при
мірників

811
809
798
772
708 
024
587
572
WÄ
551
528
509
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