
НАД ТОБОЮ, УКРАЇНО, 
СТИГНЕ СВІТЛОДЕННЯ...
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пленуму ЦІЇ ЛКСУІ України
творчих силКраїна Рад у розквіті 

вступила в друге півстоліття соціалістич
ної ери. Під випробуваним керівницт
вом Комуністичної партії радянський на
род пройшов героїчний шлях боротьби 
і перемог, побудувавши за короткий іс- 
торичний строк соціалістичну державу з 
потужною індустрією, високорозвине- 
ним сільським господарством, найпере- 
довішою в світі наукою і культурою. З 
почуттям радості і гордості за великі 
звершення, впевненості в майбутніх ус
піхах трудящі нашої республіки гідно' 
зустрічають 50-річчя Радянської України.

Визначну роль у житті нашого сус
пільства відіграє радянська вища школа 
— одне з важливих соціальних завою
вань Великого Жовтня. Нині лише на 
Україні в різних галузях народного гос
подарства і культури працює майже 
мільйон спеціалістів з вищою освітою. 
Вся дореволюційна Росія не мала й 
чверті цієї кількості фахівців.

Сьогодні в республіці працюють 136 
вищих учбових закладів,- у яких навча
ється близько 800 тисяч студентів, на 
кожні десять тисяч населення припадає 
162 студенти, більше, ніж у будь-якій ка
піталістичній країні. У нинішній п'яти
річці вузи республіки мають підготува
ти 'понад півмільйона фахівців високої 
кваліфікації.

Як визначив XXIII з’їзд КПРС, першо
рядне завдання вищої школи на ниніш
ньому етапі — дальше підвищення 
якості підготовки спеціалістів. Випускни
ки вузів повинні бути озброєні марк
систсько-ленінською теорією, володіти 
знаннями на рівні найновіших досягнень 
науки і техніки, мати необхідну еконо
мічну підготовку, вміти кваліфіковано 
розв’язувати завдання науково-технічно
го прогресу, наукової, організації праці 
і управління виробництвом.

Комсомольські організації республіки 
покликані внести гідний вклад у перет
ворення в життя величних накреслень 
партії по дальшому розвитку вищої 
школи в нашій країні.

І.
Пленум ЦК ЛКСМ України вважає най

важливішим завданням комсомольських 
організацій вдосконалення роботи по 
вихованню ідейно-загартованих, високо
кваліфікованих фахівців.

Неодмінною умовою формування 
майбутніх спеціалістів є глибоке опану
вання ними марксистсько-ленінського 

. вчення. Завдання полягає в тому, щоб 
виховувати у студентів постійне праг
нення оволодівати марксистсько-ленін
ською теорією, виробляти вміння твор
чо застосовувати її в практиці комуніс
тичного будівництва. Необхідно зміцню
вати зв’язки з кафедрами суспільних на
ук, подавати їм дійову допомогу у ство
ренні наукових гуртків і семінарів з ак
туальних громадсько-політичних проб
лем, у проведенні науково-теоретичних 
конференцій, практичних занять, вдос
коналенні змісту і методики читання 
лекцій. Слід ширше залучати студент
ську молодь до пропаганди політичних 
знань серед населення, участі в роботі і 
агітпунктів, будинків культури.

Пленум визнає за необхідне провести’ 
в 1968 році республіканський конкурсі 
студентських наукових робіт з проблем’, 
суспільних наук, історії ВЛКСМ і міжна- ( 
родного молодіжного руху, присвяче-} 
ний 50-річчю Ленінського комсомолу і 
100-річчю від дня народження В. І. Ле
ніна.

Виконуючи рішення XV з’їзду ВЛКСМ 
та XX з їзду ЛКСМУ, комсомольські ор
ганізації багатьох вузів проявляють пос
тійну турботу про поліпшення науково- 
теоретичної і практичної підготовки сту
дентів, удосконалення навчально-вихов
ного процесу. Створення і діяльність 
академічних комісій і рад, застосування 
різноманітних форм залучення студен
тів до науково-дослідницької роботи, 
посилення зв язків комітетів комсомо
лу, факультетських бюро з профілюючи
ми кафедрами — все це значною мі
рою сприяло поліпшенню навчання сту
дентів, вихованню у них глибокого інте
ресу до майбутньої професії.

Проте комсомольські організації дея
ких учбових закладів залишаються осто
ронь навчального процесу, послабили 
увагу до якості знань, не ведуть бороть
би з пропусками лекцій, порушеннями 
дисципліни, форми їх роботи однолганіт- 
ні, збіднені. У Харківському держунівер
ситеті, Одеському технологічному імені 
М. В. Ломоносова, Дніпропетровському 
хіміко-технологічному, Донецькому по- 

(Закінчення на 2-й сюр.).

ГУВ ГРУДЕНЬ. Була 
*** зима. Та відразу по- 
весніло в душах людей, 
як тільки долинула вість, 
що і Всеукраїнський з’їзд 
Рад проголосив Україну 
Радянською республікою. 
То було півстоліття то
му — ^5 грудня 1917 ро
ку. Та и сьогодні, коли 
люди згадують ту подію, 
вони добрішають душею, 
весніють...

В залі обласної філар
монії, де проходить спіль
не урочисте засідання, в 
президії — люди різних 
поколінь. 1 всі — чи то 
19-річна студентка, чи по
сивілий ветеран * револю
ції — підтягнуті, уро
чисті.

Другий секретар обко
му партії ЛІ. ЛІ. ЛЕСНЯК 
коротким вступним сло
вом відкриває засідання.

Коли стихають оплески, 
чути шелест знамен — то 
прапороносці вносять 
Прапор орденоносної Кі- 
ровоградщини і Пам’ят
ний Прапор ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів 
СРСР і ВЦРПС, яким на
городжено область за ус
піхи в перед’ювілейному 
соціалістичному змаганні.

Під загальні оплески 
обирається почесна пре
зидія засіданця в скла
ді Політбюро ЦК КПРС.

З доповіддю «50 років 
Радянської влади на Ук
раїні» виступив голова 
виконкому обласної Ради

КОЛИ
В ГРУДНІ 
ВЕСНА

СПІЛЬНЕ УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ КІРО
ВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ КП 
УКРАЇНИ І ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 
ТРУДЯЩИХ З УЧАСТЮ партійних, радян
ських і громадських організацій, 
представників трудящих Кіровогра
да ТА ВОЇНІВ ГАРНІЗОНУ, ПРИСВЯЧЕНЕ 
50-РІЧЧЮ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА УК
РАЇНІ.

депутатів трудящих П. С. 
КОШЕВСЬКИИ.

— Півстоліття тому, в 
жигті трудящих України 
Сталась подія, яка уві
йшла в історію нашої рес
публіки . визначною да
тою, світлим і радісним 
всенародним святом, — 
говорить доповідач. — В 
цей день буремного 1917 
року Перший Всеукраїн
ський з’їзд Рад, який про
ходив у Харкові, проголо
сив Україну Радянською 
республікою.

Доповідач повідав про 
яскраві сторінки боротьби 
і здобутків трудящих рес
публіки. Наша область у 
дружній сім’ї радянських 
народів теж невпізнанно 
змінилася. Випуск про
дукції промисловими під
приємствами області за 
50 радянських літ збіль
шився у 26 разів, виробі
ток електроенергії — в 
24, видобуток бурого ву
гілля — в 23 рази, вироб
ництво сівалок у порів
нянні з 1940 роком — у 
6,6 раза.

Ці здобутки далися не
легко. і учасник боротьби 
за владу Рад на Україні, 
член КПРС з 1919 року 
С. К. КОРОЛІОК своїми 
спогадами оживив ті бу
ремні роки і недоспані но
чі в боротьбі за щастя. 
Він наголосив також на 
тому, що український на
род у боротьбі за свободу 
і щастя відчував постійну 
підтримку братнього ро-

сійського та інших наро
дів нашої країни.

Про міцність традицій
них зв’язків братерської 
дружби, про сьогоднішні 
здобутки Башкирії роз
повів присутнім голова 
башкирської делегації, 
заступник Голови Ради 
Міністрів БАРСР Н. М. 
КУТУШЕВ. Він підніс у 
дар кіровоградцям кар
тину, на якій зображено 
на фоні Уральських гір 
куточок нафто н о с н о ї 
Башкирії.

Шліфувальниця ордена 
Трудового Черв о н о г о 
Прапора заводу «Черво
на зірка» В. К. КРАВ
ЧЕНКО свій виступ при
святила індустріалізації 
республіки, змінам, що 
сталися на рідному заво
ді.

1 ось вже з трибуни 
звучить голос бригадира 
тракторної бригади кол
госпу «Україна» Кірово
градського району Героя 
Соціалістичної П раці 
В. П. МЕЛЬНИЧЕНКА:

— Як приємно усвідом
лювати, що наша респуб
ліка в ювілейному році 
засипала в засіки Бать
ківщини 751 мільйон пу
дів зерна. Ми радіємо, 
що Кіровоградщина в цей 
подарунок внесла 49,6 
мільйона пудів. 1 ми ро
зуміємо, що зроблене ста
ло можливим завдяки по
стійному і мудрому керів
ництву партії.
Закінчення .на 3-й crop.).

На знімку: Президія урочистого . засідання.
Фото В. КОВПАКА.
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Про завдання комсомольських організацій вузів
по дальшому вдосконаленню роботи
по комуністичному вихованню студентської молоді

комсомольські організації вузів повинні 
активно поширювати нагромаджений 
досвід по трудозому вихованню сту
дентської молоді, залученню П Д° сУС1* 
пільно корисної праці.

Потрібно використовувати працю сту
дентів там, де цього вимагають інтереси 
справи, де вона приносить найбільшу 
користь. У зв’язку з цим особливої ува
ги заслуговує організація ударних буді
вельних загонів, залучення студентства 
до зміцнення матеріально-технічної ба
зи вузів, будівництва нових учбових 
корпусів, лабораторій, гуртожитків, 
культурно-побутових приміщень.

III.
Виховання всебічно розвинених спеці

алістів, у яких гармонійно поєднуються 
духовне багатство, моральна чистота і 
фізична досконалість, — одне з важли
вих завдань комсомольських організа
цій республіки.

Пленум ЦК ЛКСМУ відзначає, що піс
ля XV з’їзду ВЛКСМ і XX з'їзду ЛКСМ 
України комсомольські організації вузів 
стали приділяти більше уваги естетично
му вихованню студентської молоді. 
Значного поширення набула художня 
творчість, пожвавили діяльність люби
тельські об’єднання за інтересами, сту
дентські клуби і театри..

Проте комсомольські організації ок
ремих вузів Запоріжжя, Одеси, Розно, 
Полтави, Чернігова та інших міст ще не 
приділяють належної уваги питанням 
вдосконалення форм і методів естетич
ного виховання юнаків та дівчат, не ви
користовують можливостей закладів 
культури, мистецьких організацій. Комі
тети ЛКСМУ цих вузів не знають стану 
справ у студентських самодіяльних твор
чих колективах, слабо впливають на до
бір репертуару та підвищення виконав
ської майстерності.

Комсомольські організації вузів по
винні подбати, щоб майбутні спеціаліс
ти мали високі культурні запити та ху
дожні смаки, щоб студентська молодь 
глибоко оволоділа .основами марксист
сько-ленінської естетики, щоб пожвави
лась робота колективів художньої са
модіяльності, клубів та любительських 
об'єднань за інтересами. Пленум вважає 
необхідним систематично проводити ра
зом з Укрпрофрадою та відповідними 
міністерствами і відомствами республі
канські огляди студентської художньої 
самодіяльності та фестивалі аматор
ських фільмів.

Пленум ЦК ЛКСМУ зобов'язує комі
тети комсомолу постійно турбуватися 
про змістовний відпочинок вузівської 
молоді, активізувати діяльність комісій 
та штабів по організації дозвілля, повні
ше використовувати культосвітні закла
ди, разом з профспілковими організа* 
ціями приділяти більше уваги будів
ництву студентських таборів, обладнан
ню зон відпочинку, поліпшенню побуто
вих умов у гуртожитках.

- Особлива роль у формуванні гармо
нійно розвиненої особи, зміцненні здо
ров’я студентів, підвищенні їх працез
датності, готовності до захисту Батьків
щини належить фізичній культурі І спор
ту.

У багатьох вузах республіки — Київ
ському політехнічному, Одеському ме
дичному інститутах, Українській сіль
ськогосподарській академії, Київському 
Інституті народного господарства та ін
ших — комітети комсомолу домоглися 
певних успіхів в організації спортивно- 
масової роботи серед студентів. Проте 
пленум ЦК ЛКСМ України підкреслює, 
що фізичне виховання молоді ще не 
стало повсякденною турботою всіх ко
мітетів комсомолу вузів України.

Пленум вимагає від обкомів, міськко
мів, райкомів ЛКСМУ, комітетів комсо
молу університетів та інститутів широко 
залучати студентів до занять фізкульту
рою і-спортом, систематично проводи
ти масові змагання та спартакіади. Тре
ба поліпшити пропаганду технічних І 
військово-прикладних видів спорту, біль
ше уваги приділяти зміцненню навчаль
но-спортивної бази вузів, будівництву 
нових спортивних споруд і комплексів, 
оздоровчих І туристських таборів.

(Закінчення. Початок на 1-Й CTO|).). II.
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машинобу- 
інших вузів

____ '___ посередньо,
нижче своїх можливостей; тут послабле
на робота з першокурсниками, спостері
гається великий відсів, подекуди погано 
організовується виробнича практика.

Пленум ЦК ЛКСМУ вимагає від обко
мів, міськкомів, райкомів ЛКСМУ .поси
лити відповідальність комсомольських 
організацій зузіз за глибокі міцні знан
ня студентів — основи основ формуван
ня високоосвіченого фахівця, піднести 
роль .комсомолу в удосконаленні нав
чально-виховного процесу.

Важливою умовою поліпшення якості 
підготовки молодих спеціалістів є широ
ке залучення студентів до науково-дос
лідницької роботи. Пленум зобов’язує 
комсомольські організації вищих учбо
вих закладів проводити активну роботу 
по створенню наукових гуртків, подава
ти допомогу а організації дослідниць
кої роботи студентів на кафедрах, у 
проблемних і галузевих лабораторіях, 
конструкторських і технологічних бюро, 
залучати студентів до раціоналізації і 
винахідництза, виконання наукової і 
госпдоговірної тематики, реального кур
сового і дипломного проектування.

Обов’язок обкомів, міськкомів, рай
комів ЛКСМУ, комсомольських органі
зацій вищих учбових закладів — всіляко 
пропагувати науково-дослідницьку твор
чість вузівської молоді, допомагати їй 
публікувати найбільш цінні роботи. Слід 
широко залучати' студентів до громад
сько корисної діяльності, пов'язаної з 
профілем майбутньої професії.

Доручити бюро ЦК ЛКСМУ разом з 
Міністерством вищої і середньої спеці
альної освіти УРСР розглянути питання 
про встанозлення республіканських пре
мій за студентські науково-дослідницькі 
роботи та про запровадження інших за
собів заохочення студентів, які сумлінно 
вчаться, беруть активну участь у гро
мадській роботі.

Комсомольським організаціям необ
хідно посилити увагу до вечірнього і за
очного навчання молоді. Комітети 
ЛКСМУ підприємств, будов, колгоспів і 
радгоспів повинні турбуватися про ство
рення ; необхідних умов для навчання, 
боротися за підвищення успішності, по
переджати відсів молоді, яка навчається 
на вечірніх 1 заочних відділеннях вузів.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ, первинним комсомольським ор
ганізаціям республіки поліпшити робо
ту по добору і направленню юнаків та 
дівчат на навчання у вищі учбові закла
ди. Комітетам комсомолу активно допо
магати приймальним комісіям, поліпши
ти діяльність робсільфакіа, штабів по 
роботі з абітурієнтами, дбати про роз
ширення мережі підготовчих і консуль
таційних пунктіз, частіше проводити у 
вузах дні відкритих дверей, зміцнювати 
зв'язки комітетів ЛКСМУ вузів із шко
лою, виробничими колективами.

Комсомольські організації вищих уч
бових закладів покликані ширше впро
ваджувати кращий досвід роботи з мо
лодими вченими, викладачами та аспі
рантами, піклуватися про підвищення їх 
ідейного та науково-теоретичного рівня, 
залучати до активної участі в громад
ському житті.

яітехнічному, Луганському 
дівному інститутах та ряді 
багато студентів вчиться

Одне з головних завдань комітетів 
комсомолу — виховання в студентської 
молоді комуністичної переконаності, 
безмежної відданості справі Комуніс
тичної партії, палкої любові до соціа
лістичної Батьківщини, готовності до її 
захисту, глибокої поваги • до подвигу 
старших поколінь, почуття дружби наро
дів і пролетарського інтернаціоналізму.

У комсомольських організаціях вузів 
використовується багато змістовних і ді
йових форм ідейно-політичного загарту
вання молоді: диспути, політичні і дис
кусійні клуби, вечори запитань та відпо
відей, симпозіуми, конференції, політін- 
формації. Останнім часом поліпшилась 
робота по вихованню студентської моло
ді на революційних, бойових і трудових 
традиціях Комуністичної партії, радян
ського народу і Ленінського комсомолу. 
У багатьох вищих учбових закладах, зок
рема Дніпропетровської, Харківської, 
Київської, Львівської, Одеської та інших 
областей, створені клуби і музеї слави, 
гуртки по вивченню біографій визнач
них революціонерів, проводяться похо
ди місцями героїчних звершень старшо
го покоління.

Проте у виховній роботі із студент
ською молоддю деякі комітети ЛКСМУ 
допускають серйозні . недоліки. Серед 
окремої частини студентства мають міс
це аморальні вчинки, прояви нігілізму, 
байдужості.

Пленум вимагає від обкомів, міськко
мів, райкомів, комітетів ЛКСМУ вузів 
значно поліпшити роботу по формуван
ню політично зрілих, ідейно загартова
них спеціалістів, відданих справі кому
нізму. Необхідно виховувати студентів у 
дусі високої класової свідомості, непри
миренного ставлення до будь-яких проя
вів буржуазної ідеології та моралі. Вся 
виховна робота повинна бути спрямова
на на те, щоб майбутній фахівець був 
зразком виконання державного і гро
мадського обов'язку, взірцем служіння 
своєму народові.

Комсомольські організації вищих уч
бових закладів покликані й надалі буду
вати виховну роботу на прикладах геро
їки .радянського народу, кращих тради
ціях вузів, зміцнювати зв’язки з випуск
никами, створювати нові студентські 
звичаї,' обряди і ритуали.

Слід постійно турбуватись про вій
ськово-патріотичне виховання, поліпшен
ня пропаганди військово-технічних знань, 
домагатись виконання кожним студен
том комплексу «Готовий до захисту 
Батьківщини». Комітетам ЛКСМУ забез
печити активну участь студентської мо
лоді у IV Всесоюзному поході місцями 
революційної, бойової і трудової слави 
радянського народу, присвяченому 50- 
річчю Ленінського комсомолу.

Пленум визнає доцільним провести в 
1968—1969 навчальному році разом з 
Республіканським комітетом ДТСААФ 
огляд-конкурс оборонно-масової робо
ти у вузівських організаціях ДТСААФ, 
присвячений 50-річчю ЛКСМ України.

Дальшого поліпшення вимагає робота 
комсомольських організацій вузів по ви
хованню юнаків і дівчат в дусі дружби 
народів СРСР, пролетарського інтерна
ціоналізму. Необхідно розвивати і зміц
нювати зв'язки з комсомольськими ор
ганізаціями учбових закладів братніх 
республік та країн соціалістичного та
бору.

Обкоми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ,

IV.
Дальше організаційно-політичне зміц

нення первинних комсомольських орга
нізацій вищих учбових закладів, підви
щення ініціативи і активності всіх членів 
ВЛКСМ — одне з найважливіших зав
дань обкомів, міськкомів, райкомів та 
комітетів ЛКСМУ. Необхідно підносити 
громадсько-політичну активність студен
тів, виховувати в них навички організато
рів і аатажкіз колективу. Потрібно до
корінно поліпшити роботу по створен
ню і діяльності шкіл і факультетів гро
мадських професій, університетів куль
тури, студентських рад, комісій, штабів, 
добиватися, щоб кожен студент постій
но виконував комсомольське доручен
ня.

• Пленум підкреслює, що боєздатність 
первинних організацій залежить від чіт
кої роботи всіх її ланок і, в першу чер
гу, комсомольських груп. Вони повинні 
зиступити ініціаторами і практичними 
організаторами ідейно-виховної та куль
турно-масової роботи серед студент
ської молоді.

Комітетам комсомолу первинних ор
ганізацій, міськкомам, райкомам, обко
мам ЛКСМУ слід постійно аналізувати, 
своєчасно узагальнювати і поширювати 
позитивний досвід роботи комсомоль
ських груп. Пленум схвалює ініціативу 
комітетів комсомолу вузів Львівської та 
Харківської областей, які оголосили Ле
нінський огляд студентських груп, і зо
бов’язує комітети ЛКСМУ розгорнути 
широку роз’яснювальну і організатор
ську роботу по залученню кожної сту
дентської групи до участі в огляді.

Поліпшення всієї діяльності вузів
ського комсомолу значною мірою за
лежить від правильного добору, роз
становки і виховання комсомольських 
працівників та активістів. До керівницт
ва первинними організаціями слід вису
вати принципових, політично зрілих 
юнаків і дівчат, які користуються авто
ритетом серед своїх товаришів, здатні 
організувати і згуртувати їх, повести за 
собою. Комсомольський актив необхід
но виховувати в дусі_ високої сідпові- 
дальності за доручену’справу, неприми
ренності до недоліків. Потрібно ширше 
використовувати засоби морального за
охочення комсомольських активістів ву
зів.

Особливо комітети ЛКСМУ
турбуватися про те, щоб усі категорії 
вузівського активу на практиці навчали
ся організаторської та ідейно-виховної 
роботи.

Обкомам, міськкомам, райкомам ком
сомолу слід більш кваліфіковано та 
конкретно здійснювати керівництво 
комсомольськими організаціями вищих 
учбових закладів, глибоко вивчати і 
критично оцінювати їх діяльність, пос
тійно подавати практичну допомогу в 
роботі.

Пленум ЦК ЛКСМУ зобов’язує моло
діжні газети, редакції радіо і телеба
чення, журнали та видавництво ЦК 
ЛКСМ України «Молодь» всебічно і гли
боко висвітлювати питання дальшого 
вдосконалення роботи комсомольських 
організацій по комуністичному вихован
ню студентства, систематично пропагу
вати кращий досвід роботи вузівського 
комсомолу, порушувати актуальні проб
леми студентського життя, підвищення 
кваліфікації молодих спеціалістів.

ж ж ж

повинні

ВИСОКА

НАГОРОДА

Сьогодні зусилля радянського народу 
зосереджені на достроковому виконан
ні завдань п’ятирічки, яка є дальшим 
важливим кроком у створенні матері
ально-технічної бази комунізму. Вузів
ський комсомол, вся студентська мо
лодь, тісно згуртовані навколо Ленін
ської партії, вносять гідний вклад у 
здійснення історичних накреслень XXIII 
з’їзду КПРС.

Пленум закликає комсомольців, юнї> 
ків та дівчат вузів України ознаменува
ти великі дати — 50-річчя Ленінського 
комсомолу і 100-річчя від дня народ
ження Володимира Ілліча Леніна — но
вими успіхами в навчанні 1 праці, прим
ноженням здобутків вищої школи, під
несенням громадсько-політичної ак
тивності кожного юнака і дівчини.

Пленум ЦК ЛКСМ України висловлює 
впевненість, що комсомольські органі
зації вищих учбових закладів республі
ки активно допомагатимуть партійним 
організаціям у комуністичному вихован
ні висококваліфікованих спеціалістів, 
гідних нашої великої епохи — епохи 
будівництва комунізму.

За видатні заслуги трудящих РРФСР в революцій- 
пому_ р\ сі, \ Великій Жовтневій соціалістичній рево- 
люци і великий вклад у створення та зміцнення пер- 
шо1 в світі соціалістичної багатонаціональної держа
ва ;Радя’’ськпх Соціалістичних Республік,
вань’Ртпяи-'т гл~!пІЗМ’ виявлен‘ ПРП захисті завою- гГсти^тг х -пі Влад,1л™ УСП'ХИ, досягнуті в кому- 
СРСР ивгоплпп\ВаШ»Т*і’ Пре1ид1я Верховної Ради 
Соніатістшіи^ в а Рвс,.иськУ Радянську Федеративну 
люції ' РЄСПУ6Л‘КУ °Рде,10М Жовтневої рево-

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

~ Всім серцем, кожною 
своєю справою радянські 
люди завжди з партією. 
Для нас це так само необ
хідно, як дихати повіт
рям, як сіяти хліб, І так 
само природно, як радіти 
сонцю.

— Воїни гордяться ва
шими успіхами. -І не шко
дують сил, щоб досконало 
оволодіти військовою май
стерністю, — це говорить 
офіцер А. П. КОЛО- 
мієць.

Проректор Кіровоград-

ського педагогічного 
ституту доцент А. 
БОИЧУК свій виступ при
святив зростанню куль
тури республіки.

У країні, де століт
тями царат не допускав 
народ до культури, де 
неписьменність була масд- 
вою і доходила до 80 — 
90 процентів, сьогодні на 
кожних 100 працюючих 
54 мають вищу або серед
ню освіту, кожний третій 
учиться, — говорить А. П. 
Бойчук. — На території 
нашого краю до революції 
не було жодного вищого 
учбового закладу, непись-

менніст^ доходила до 9б 
процентів. Нині працює 4 
вищих і 16 середніх спе
ціальних учбових закла
дів.

Молодь знає, як діста
валося сьогоднішнє ща£- 
тя, постійно відчуває 

Ін- турботу партії про підрр- 
стаюче поколінні!. І від
імені сьогоднішніх юних 
студентка Кірово град« 
ського Інституту сільсько
господарського машино
будування Надія ДІГТЯР 
заявила, звертаючись до 
представників старшого 
покоління:

— Юність ваша, гар
тована на будовах Ком- 
сомольська-на-Амурі, на 
будовах перших п’ятирі
чок, на фронтах грома
дянської та Великої Віт
чизняної воєн, є для нас 
повсякденним дороговка
зом, маяком, по якому ми

звіряемо свій крок, рСІ 
свої вчинки, свій життб» 
вий шлях.

Дзвенить, переди в а в* 
тьСя молодий голос:

Ми, дітц Перемоги, 
вступаємо у велике жнігу 
тй, В світлих аудиторіях 
йдемо до вершин науки, 
щоб завтра всі знанні) 
|їддати на службу під
йому народу, оволодіва^- 
МО безсмертним вченням 
марксизму-ленінізму, щоб 
стати справжніми кому
ністами.

Люди з сивиною, люди, 
які билися на барикадах 
революції і на фронтах 
війни, немов молодшають, 
вслухаючись: при е м н ф 
знати, що добрі традиції 
множать молоді. Вони 
нагороджують Н а д і ф 
дружними оплесками, К9- 
ли вона від імені ровесни
ків заявила:

— Ідеали Павки Кор* 
чагіна, Зої Космодем’ян- 
ської — наші ідеали, 
справу, за яку боролися 
рони, продовжуємо ми. І 
де б це були ми, на якім 
Ділянці не працювали б, І 
гордістю несемо і будемо 
нести естафету старших 
поколінь. Ми віддаємо 
ресь свій молодечий за» 
пал, всю комсомольську 
наснагу для того, щоб з 
року в" рік кращала рідна 
Україна, щоб квітувала 
паша щедра земля під 
мирним небом.

Учасників засіда и н я 
тепло вітали піонери.

В роботі урочистого за
сідання взяв участь і ви
ступив з промовою член 
ЦК КП України, депутат 
Верховної Ради УРСР, 
заступник голови Ради 
Міністрів УРСР С. М. АН- 
ДРІАНОВ, Наприкінці

TfoftKHT ронин г. м. гуляницькии, 
член КПРС з 1917 року:

Велика Жовтнева соціалістична ре
волюція здійснила вікові сподівання 
трудящих, поклала кінець екслуата- 
ЦІЇ людини людиною, втілила в жит
тя великі ідеї соціалізму, миру, рівно
правності і дружби народів.

Український народ перший слідом 
за російським народом, за його 
прикладом і допомогою пішов по 
шляху соціалістичної революції. Ра
зом з усіма трудящими нашої Віт
чизни у спільну боротьбу за владу 
Рад внесли свій вклад і трудящі Єли- 
сааетградщини.

Пропонуємо добірку спогадів ста
рих більшовиків про ті події, підго
товлену працівниками обласного пар
тійного архіву П. О. Боковиковим та 
І. О. Пархоменком.

Вчитайся, юний друже, в ці рядки. 
І ти відчуєш подих революції, ти ще 
раз віч-на-віч зустрінешся з її бій

нями. Багатьом з них, як і тобі сьо- 
V годні, тоді було не більше двадцяти.

М. с. НЕЛЬГА, 
член КПРС з 1925 року:

«У березні 1917 року, організувавши 
безземельних солдаток, ми відібрали у 
поміщика Резникова 60 десяігии землі і 
розподілили її 
між ними.

В Компаніїв- 
ськїн волості 
найбільш рево
люційною си
лою були сол- 
дати-фро п т о- 
вики, які по
трапили додо
му в зв’язку з 
пораненням чи 
по інваліднос
ті. Вони опи
рались на бід
няків, найми
тів і солдаток.

Проголошення Радянської влади на

во

Леонід НАРОДОВИИ
ПАШ

Революціє, ти в кожному кро
ці, подиху і помислі мого наро
ду. Твоя географія — земна 
куля. Твоя історія — Вічність. 
Твоя філософія — Щастя.

Але в тебе є вороги. Твої во
роги — мої вороги. Вони про
понують нам тисячі оман, роз
ставляють облудні і підступні 
верші на наші думки 1 серця. 
- —» карасі, ми — не

(ФРАГМЕНТИ З ПОЕМИ)
Але ми — не 
для оман.

ї.
В степах ’благословилося 

на осінь, 
Огича зелень вибилась у світ. 
Я зайду в ранок і зрадію; 

ось він — 
Б.'нтежно-иіжнин літа заповіт. 
Написаний зажурою туманів, 
Оіерною прозорістю води... 
Мінорно пахнуть опади 

багряні, 
Змовкають приголомшені 

сади.
Там вітер заклопотано верстає
Газету осені, чутливу 

до подій...
і чую, як із серця проростає 
Озимина ясних моїх надій.

VI.
мене, омано.Не забереш мене, омано. 

Облиш мене, бо я потрібен, 
Бо ми з тобою не зустрінем 
Того, що жадано і ждано. 
Прощай, омано.

Знаю: тн
Ще будеш стукати у двері 
І проступати на папері, 
Але не жди мене.

Не жди!
Бо вже учинене ТЄ ТІСТО, 
З якого хліб свій буду ЇСТИ... 
Чорний чи білий,
Черствий чи теплий, — 
у ВСІ віки,

на всіх меридіанах 
Він пахне зіллям рідностепу, 
Я ним живу,

але у тебе. 
Поперек горла стане.

II.
•••У мене так багато надій. А 

Ц4 більше їх у людства. Я час- 
думаю: де корепі наших на» 

Лііі? Який чорнозем ЖИВИТЬ 1Х 
Шгодзтннмн соками?
У-*'"однть натхнення — І « 
^-Ї'/ЬіЗЮ. як гі ньому
/••Я кореневища моїх спо
єнь. І стукається в шибки 
ІРдуиів ьіільйояиосяла гіп.р 
«Ма: натхнення моє і — яат*- 
^ня народу. А потім все ста 
^зумілим: натхнення народу 
?*• Революція. Червоними- сока 

поїть< чорнозем революцп
•Зго сподівання.

VII.
я знову перед тобою, Резо- 

ЛІЯЦконче хотів зустрітись З То" 

б'між ШМІІ - полуда«. »IW

НІ.
■■•Позстання сонця запалило 

обрій *" 
Шчатують темінь промеїзі^

1 День гряде фіаЛКОвЩІ.^^,

Сурміть
• і дооркй: 

епоху, сурмачі.

ЛЕНІН;
Виїсти

IV.
Людство, прошу 

встати, 
на планету прапор

VIII.
Живемо не для оплесків. 
Живемо не для слави. 
А щоб хліб колосився 
і троянди ГОЧли.
1 щоб з нас проростали 
добрі помисли й справи, 
і щоб день був прозорим, 
і ніпб світ був цілим. 
Живемо не байдужістю, 
а болінням, тривогами, 
Стетоскопами серця

і такі ми тривогнеині, 
шо коли заспокоївсь

урочистого засідання тов. 
Андріанов С< М. вручив 
Області та місту пам’ятні 
ювілейні медалі. Другий 
секретар обкому КП Ук
раїни М. М. Лесняк І 
Перший секретар міськко
му партії 1. П. Валяв- . 
ський щиро подякували 
партії та урядові Украї
ни за нагороди.

З великим піднесенням 
прийнято вітальні листй 
ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Раді 
Міністрів СРСР, ЦК КП 
України, Президії Верхов
ної Ради і Раді Міні
стрів Української РСР.

Під звуки маршу із за
лу виносять прапори. Уро
чисте засідання закриває
ться. Присутні співають 
«Інтернаціонал».

Для учасників урочис
того засідання було дано 
великий концерт.

«1917 рік. Створений на заводі «Червона зірка» партійний осередок 
більшовиків^ не ^входив у Єлисаветградську організацію РСДРП, яка 
вважала себе об’єднаною. В цій меншовицькій організації була група, 

яка називала себе більшовиками, але зв’язку з заводами не мала. 
Члени цієї групп не платили членських внесків, не мали більшовиць
кого керівництва і вважали себе фракцією більшовиків в Єлисавет- 
градській організації РСДРП. Заводський осередок, який кількісно по
чав рости, не хотів входити в міську меншовицьку організацію і не 
оформлявся в ній, але відвідував збори, на яких завжди випихали 
гострі суперечки...

Тоді заводський осередок поставив питання організувати самостійну 
організацію більшовиків.

В серпні 1917 року із Петрограда прибув представник ЦК партії для 
інструктажу й допомоги. Після деякої підготовки 17 вересня на зборах 
було оголошено про створення (в місті) організації партії більшови
ків і вихід її з меншовицької організації. Ця подія привела до замі-. 
ікання меншовицьких лідерів...*

©------------ :----------------------------
Україні викликало на міс
цях велике революційне 
піднесення трудящих. Пов
сюди проходили повстання 
проти контрреволюційної 
Центральної Ради. Велику 
допомогу повсталим подали 
трудящі Росії».

Г. І. КОЧЕРЕЩЕНКО:

пиши заповіт.
Живемо не за вічність, 
а за день, за хвилину, 
в котрій розум прокільчнвсь 
І роздум дозрів...
Але знаємо:

кожну 
зігрівши цеглину, 
муляр цілий будинок 
навічно зігрів.
Живемо. 
Намагаємось 
чимось відзначитись, 
часом надто гарячі, 

Непокора в очах, 
їй же богу, були б ми 
синами невдячними, 
Якби кожен в повторах 
Смиренно зачах.
Якби кожен шукав 
тільки власної пристані, 
умебльованих радощів 
І добра з-під поли...
Але ж ми не наврочені, 
суєтою не приспані: 
якщо мед Із корита — 
краще з леза полин. 
Живемо.
А як часом 
нас горе придушить, 
ми тримаємо небо, 
щоб не збочився час.., 
Ми взяли від епохи 
не щілини й віддушини, 
А відчинені двері, 
що звеличують нас. 
То на те ж ми 
трипрокляті 
І на те ж ми 
тривогнеині, 
щоб ніякі грозовища 
нас не взяли! 
Щоб жили ми 
неспокоєм, щоб жили ми 
тривогами 
і щоб ми взагалі 
жили.

Життя... 
прожити 

так...»

IX.

його треба

X
Ти не кликала мене в шабель

ний похід. Мене не було, коли 
ти обливалась десятим потом 
па Магнітні і па ДиіпробудІ, я 
був пссзідомий себе, коли біль- 
моокий кровопивець Гіглср ці
лився в твоє серце... Ллє 1(0 
вважаю, що народився запізно. 
Стою за верстатом в твоєму це
ху, Революціє.

XI,
...Ще вчора
Снігурі червоногруді 
Горіли на снігу,
Як вогники малії 
Сьогодні ж — 
В хорі сонячних прелюдій 
Нуртує материнство у землі, 
д тумани лопочуть, 
Як листки молочаю, 
А з туману випурхують 
Віщі жар-птиці...
Я урочисто
Серце
Тобі доручаю — 
Ти напій моє серце

Із дзвінкої криниці. 
Дозрівають орли 
Для польоту, 
Для краси - 
Дозрівають квіти, 
Гне додолу стебло 
Живокровна важіпь 

колоскова...
І людині потрібно 
Хоч раз у житті 
Дозріти ;
Для великої думи 
І для мужнього слова.

XII.
Мовчить «Аврора». 
В Смольнім гуспс тиша. 
Не падають серця 
На петроградський брук. 
А Революція
Вулкаииться,
А Революція іскриться 
З круточолого розуму, 
З жилавих рук.
Хто я вам, 
Революціє? 
Я не тільки онук слухняний, 
Що скорився бабусі,
Бо так наказали батьки» 
Я про себе мовчу,
Та скажу про своє покоління: 
Ти дісталась йому.
Як підкорена цілина. 
А щоб вічиилось п людях 
Твоє вогняне колосіння •“ 
Треба зернами 
У чорнозем 
Відчайдушно кидатись нам. 
Це нелегко, 
Бо часом,
Лише розвссниться. 
В землю кинешся — 
Хочеш тепла, 
Щоб рости...
Та мороз... 
Але годі!
Не розмінюймось на дріояиці! 
Революціє, знаю: 
Помилялась не ти.
Революціє, вірю: 
Ти з Леніна питимеш 
Вічно,
Через паші серця 
Ти проляжеш 
У людяний час...
І ніякі підступні 
Непрохані вітчими 
Від правди твоєї 
не відділять ніколи нас, 
Як води від землі, 
Нас ніхто не відлучить 
Від тебе, 
Наші думи — червонії 
І замішана "Леніним кроз! 
Ми пір’їну взяли 
З твоїх крил — 
1 скорилося небо, ' 
Ми зернину берем 
З твого поля — 
І буде добро. 
Лін Йдемо.
Наша юність 
Задля тебе мозолить руки, 
Задля тебе кохає, 
Задля тебе гартує мечі 
До пори.
Ти — наш пічний вогонь. 
Наша мудрість 
1 наші муки.,.
Наші діти і внуки 
Поцілують твої прапорні 
м, Кіровоград.

сВ 1917 році в Єлисаветграді був організований 
військово-революційний комітет, в який ввійшли 
К. Л. Сеульський, Т. М. Гуляницький, Г. І. Ко- 
череіценко, Теличко, НІканд, Я. І. Щерба та інші.

Я, як член ревкому, 
був призначений коміса
ром комітету постачан
ня, займався постачан
ням і розподілом серед 
населення міста бороиі-

■ на і крупи.
Петлюрівські частини, 

курінь малої Ради спо
хватились. Петлюрівці 
загрожували ревкомові 
арештами. Та члени рев-

■ кому не злякались. Ми 
покликали на допомогу 
всіх членів партії і сол- ,

датів, які поверталися з фронту і в той час стояли 
на станції. Ми раптово оточили будинок і заарешту
вали в ньому членів петлюрівського штабу. Потім 
роззброїли і їх військове частини».

■ „■ ■

9

І

У Кіровоградському інституті сільськогосподар
ського машинобудування розпочато Ленінський огляд 
студентських груп, присвячений 50-річчю ВЛКСМ і 
100-річчю з дня народження В. І. Леніна.

Огляд ще більше активізував роботу груп. Створе
но школу молодого лектора, готується фестиваль 
фільмів про подвиги Ленінського комсомолу, стенд«, 
які розповідатимуть про історію комсомолу Кірово- 
градщини.

Студенти беруть активну участь у будівництві гур
тожитку, створили гуртки і секції при підшефному 
домоуправлінні № 1.

В.СИНЕНКО.

У нашій школі проведено конкурс на краще вико
нання революційної пісні, присвячений 50-річчю Ра
дянської влади на Україні. За вдалу інсценізацію і 
майстерне виконання пісні «Юний барабанщик» пер
ше місцева конкурсі присуджено п’ятикласникам.

П. ШЕВЧЕНКО, 
член гуртка «Юний кореспондент» Маловпсків- 
ської восьмирічної школи № 2.

Вечір молодих трудівниць відбувся в Центрально
му лекторії міста Кіровограда. Його організувала 
обласна секція медичних знань. Ведуча вечора О. М. 
Січкар розповіла про дореволюційну долю жінки, 
про участь нині жінок у громадському житті.

Багато цінних порад дали присутнім кандидат ме
дичних наук А. Ю. Мардхуді лікарі О. І. Кондра
шова, В. Я. Курилова, юрист А. М. Шехавизова.

Вечір закінчився переглядом хронікально-докумен
тальних фільмів.

Н. РИБАЛКО, 
референт обласної організації товариства 
«Знання»,

• !
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І. ПАРХОМЕНКО 
Ю. МОТОРНИЙ

роз-
I»

(Продовження. Початок в газетах 
за 3, 5, 8, 10, 17 І 20 грудня).

Зелений вогник над пілотською кабі
ною. Першим пірнув у безодню Олек
сій.

Аж як почав підтягувати стропи, щоб 
скласти парашут, зрозумів: приземлив’» 
ся в якесь озерце. Гіршого не придума
ти. Добре хоч, що мілко, бо вода не 
числиться в друзях парашутистів.

Другу невдачу зрозумів, коли 
виднілося й обсох: «Домброва Гурнича; 
було написано на покажчику біля 
шляху. «Оце влип. Мітив до Польщі, а 
потрапив у рейх», — вилаявся Олексій. 
До польського кордону було вісімдесят 
кілометрів.

Олексій Шаповалов перед ви
льотом у ворожий тил.

ИГ АЙПЕРШЕ, — не викликавши підозри, 
перейти кордон. Документів підхо

дящих немає, доводиться розраховувати 
на самого себе і щасливий випадок. Се
ред людей сховатися найкраще. І Олек
сій, закопавши в переліску парашут, 
виходить на шлях. Під полудень він уже 
в Сосновці. Місто як місто. Це поки що 
глибокий тил, військових небагато, а 
цивільні — то те, що й потрібно Олек
сієві для маскування. Прибравши неза
лежного вигляду, він іде до центру. Дає 
знати про себе голод, але на рестора
нах — минув їх уже кілька — польською 
та німецькою мовами пересторога: 
«Тільки для німців!».

Виникає зухвала думка: зайти. «Ви
знають за свого — й надалі щастити- 
ме”> загадав. Олексієва вимова дале
ко не бездоганна, але офіціант прийняв О Л1ХЛП ппи: їж ___ *-» ___ і за 

розвідник, 
іти легше,

■ замовлення, приніс страву. «Вважає
■ фолькедойче», — вирішив 
й Пообідав, заплатив. Тепер 
/І але куди?
Я Знайомі українські 

зупинитися. Ще раз 
Так і є, якась націоналістична організа- 
ція знайшла тут собі притулок. Хвилину 
міркував, а потім рішуче відчинив двері.

Народився й жив у Підволочиську. 
! Тепер тікаю від більшовиків. Хочу пра

цювати і своїм трудом затримати просу
вання червоних...

І----- і Ц ------------------

слова
перечитав вивіску.

примусили

Призначення на завод і 500 
марок компенсації за збитки, 
понесені під час втечі від біль
шовиків, для Яна Залеського— 
так назвав себе Олексій — 
були дуже доречними. На за
воді кого тільки немає: угор
ці, поляки, росіяни, українці, 
чехи. Швидко зав’язуються 
знайомства. Біженець Ян все 
частіше зустрічається з поля
ком Метеком Ракочі. 
російську мову і радий допо-Той знає 

могти.
При сприянні Метека через два тижні 

Олексій опиняється під Краковом.
До хати Врубля він прийшов останнім. 

Першою з’явилася сюди Ася, за нею — 
Михайлов. Група «Голос» була в повно
му зборі.
0 9 РОКИ — немалий строк. Пам’ять 

встигла відсіяти другорядні дета
лі, залишивши тільки те, про ідо забу
вати не можна. І коли ми запитуємо 
Олексія Трохимовича, що, на його дум
ку, забезпечило успішну роботу розві
дувальної групи, він рішуче говорить:

— Зв’язок з польським підпіллям. 
Можна законспіруватися до такої міри, 
що й сам від себе ховатимешся. Група 
«Голос» якось одразу знайшла межу 
між обережністю й боягузтво^ і не пе
реступала її...

... Налагодити контакти з польськими 
партизанами й підпільниками вирішили, 
як тільки вперше зібралися разом у 
хаті старого Ігнатца. Тут же намітили 
план дальших дій, уточнили паролі, яв
ки. Наступного дня Олексій вже просту
вав у той бік, де дислокувалися парти
занські загони Тадека і Гардого. Поль
ські патріоти радо зустріли радянського 
розвідника — допомогли рекомендації 
Михайла Зайонца, секретаря підпільно
го комітету Польської робітничої партії.

Після встановлення зв’язку з партиза
нами Олексій і Ася прямують до Кра
кова. «Біженці», що потерпіли від біль
шовиків, сподіваються на підтримку ні
мецької влади. Вони її одержують. Пе
ревірка документів, біржа праці — і на 
будівництві військових укріплень навко
ло Кракова стало на одного землекопа 
більше, а міський віце-прокурор одер
жав поворотку домашню робітницю... 
гітлерівська контррозвідка теж не 
• дрімає. В розпорядження керівни
ка місцевої служби абверу Гартмана 
надано пеленгатори, і вони день і ніч 
сторожко прощупують ефір. їх завдан
ня полегшується з появою Олексія та 
Асі в Кракові: розвідувальних даних так 
багато, що радіостанція Ольги працює 
значно довше, ніж обумовлено. Кільце 
навколо села Санки змикається.

... Світало, коли Ольга сіла за рацію. 
Господар хати і його дочки, які під час 
сеансів завжди знаходили роботу на по
двір’ї і слідкували, чи немає нічого пі
дозрілого, ще спали. Розвідниця не 
встигла відстукати позивні, як німець, 
нечутно вибравшись на горище, зірвав 
з її голови навушники. Дівчина не змог
ла навіть дотягтися до гранати.

Капітан Михайлов через радіостанцію 
польського загону зв’язався з розвід- 
управлінням фронту. «Продовжуйте ви
конувати завдання Ольги», — розшиф
рував відповідь, коли повідомив про 
арешт радистки.

Створити під Краковом загін радян
ських партизанів — ця думка не раз 
виникала в групі «Голос». Люди знайду
ться: он і в Тадека немало колишніх 
військовополонених, які втекли й узя
лися за зброю, та збитих над Польщею 
льотчиків. Такий загін міг би не тільки 
забезпечувати надійний радіозв’язок і 
бути базою розвідників, а й займався б 
диверсіями на ворожих комунікаціях. 
Після арешту Ольги думка про 
стає метою. Потрібен тільки 
центру.

Центр не просто дозволив, а 
зу ж прислав зброю.

До створеного Михайловим 
першими ввійшли білорус Овсій Близ- 
няков, українець Дмитро Ільєнко, ро
сіяни Семен Растопшин і Володимир 
Отченашев, башкир Саша Абдулаєв. 
Навколо цього ядра загін швидко роз
рісся до кількох десятків чоловік.

Спочатку ходили на завдання разом 
з польськими патріотами, потім і самі. 
До центру почали надходити рапорти 
про диверсії: «За три кілометри на за
хід

загін 
дозвіл

й зра-

загону

пущеновід станції Велика Касина
під укіс військовий ешелон. Знищено 

паровози й чотири вагони з солда
тами», — доповідав Михайлов. А через 
два дні знову: «Диверсією біля станції 
Воля Радзишевська рух поїздів затрима
но на 20 годин».

Далі буде.

Два

АША АДРЕСА) ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36.
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Ще не змовкла мелодія «Угорського 
танцю», а глядачі вже аплодують С. Ку
лях та В. Мнхайлнцькому, кращим са
модіяльним акторам Будинку культури 
імені Жовтня заводу «Червона зірка».

Фото Ф. ВОЛКОВА,

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 23 грудня. Перш; 
е програма. 9.55 — Об’єднай

урочисте засідання-ЦК КП Ук 
раїнн І Верховної Надії УРСІ 
з участю партійних, радянськії: 
і громадських організацій, гіред 
ставників трудящих м. КнеїГ; 
та воїнів Радянської Армії їц 
ознаменування 50-річчя УРСР 
(К). 16.45 — «Чапаєв». Худож 
ній фільм. (Кіровоград). 13.10 - 
Рапорти трудових перемог. (Кі 
ровоград). 18.30 — Святковиі 
концерт. Трансляція з Жовтне 
виго палацу культури. (К) 
22.00 — «Музика і кіно». (К) 
22.50 — В. Пстльованіїй. «Хо 
тннські новели». («Подаруної 
Якіра»). (К). •

НЕДІЛЯ, 24 грудня. Перш;; 
програма. 9.45 — Спеціальна п^ 
редача, присвячена 50-річчю Ук 
раїнської Радянської Соціаліс
тичної Республіки. (К). 13.30 — 
«Уповноважені народу», 
нецьк). 14.00 — Програма 
льорового телебачення. 
15.30 — Теленовинн. (М). 
— Музичний кіоск. (М). 16.10-1 
Наша афіша. (К). 16.15 — Для 
дітей. «Зірочка». (К). 17.00 — 
«Маленька філармонія». (Оде
са). 17.30 — «ТЕК-67». іК). 18.0С 
— Телевісті. (К). 18.20 — «Ук;
раїна очима друзів». (К). 18.3С 
— Співає «Трембіта». (Львів). 
19.00 — Передача з Москви. 
20.00 — Теленовннн. (М). 20.30 — 
«Два роки над прірвою». Ху
дожній фільм. (М). 22.05 —
Концерт. (К).

Друга програма. 17.45 — «Це 
село — могила». Телеспектакль. 
(Дніпропетровськ). <

0 ПОКАЗУЄ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Центр села Лозувате Ульяновського ра
йону. Тут відкрито краєзнавчий музей. А 
поряд з ним ось-ось на п’єдесталі постав
лять трактор, яким виїхала в поле пер
ша сільська трактористка О. І. Митрофа
нова.

Фото В. ЗЕМНОР1Я.

МИР ДИТЯМ В’ЄТНАМУ

ПРАГА, 21 грудня. 
(ТАРС). Тут відкрилась 
міжнародна виставка ди
тячих малюнків «Мир ді
тям В’єтнаму».

Па виставці представле
но 120 робіт, відібраних 
з 2400 малюнків, надісла
них з Чехословаччини, 
Радянського Союзу, ІІДР, 
Югославії, Угорщини, 
Польщі, Румунії, Швей
царії, Колумбії і Чілі.

ГОТУЮТЬСЯ 
СЕРЙОЗНО

НЬЮ-ЙОРК, 20 груд
ня. (ТАРС). Перша збір
на СРСР з хокся знову 
зустрілася з олімпій
ською збірною США — 
цього разу в місті Мін* 
пеаполісі. Чемпіони сві
ту здобули важку пере
могу — 3:2.

Наша команда грала 
непогано, але й амери
канські хокеїсти, судячи 
З усього, серйозно готую
ться до олімпіади.

премію в цьому 
оголошеному у 
чехословацьким

Першу 
змаганні, 
вересні 
комітетом захисників ми
ру, присуджено 6-річно- 
му чехословацькому хлоп
чикові Іржі Клофаку з 
міста Мельник.

Виставку дитячих ма
люнків буде показано та
кож в НДР та . в інших 
країнах.

СУБОТА, 23 грудня. 8.00 —
Програма навчального телеба
чення. 9.55 — Об’єднане уро,- 
чисте засідання Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
України і Верховної Ради Укра
їнської Радянської Соціалістів- 
ної Республіки з участю пар- 

' тійних, радянських і громад
ських організацій, нредставніР 
ків трудящих м. Києва та воїнів 
Радянської Армії на ознамену
вання 50-річчя Української Ра
дянської Соціалістичної Рес
публіки. (К). 18.30 —Святковий 
концерт. В аптрак/гТ^віАПовісгіі 
про вічний вогонь». Прем’єра 

. телевізійного фільму. (К). •
НЕДІЛЯ, 24 грудня. 9.45 —’

Спеціальна передача, прнсвячс-і 
па 50-річчю Української Ра
дянської Соціалістичної Респуб
ліки. (К). 17.00 — Для школя-і 
рів. «Маленька філармонія».! 
(Одеса). 17.45 — «Це села -•( 
могила». Телевізійний спек
такль. (М). 20.00 — Телевізійні 
новини. (М). 20.30 — Кінопро-,
грама.

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СУБОТА, 23 грудня. 9.55
Об’єднане урочисте засіданню! 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії України і Вер
ховної Ради Української Радян
ської Соціалістичної Республі
ки з участю партійних, радян
ських і громадських організа
цій, представників трудящих, 
м. Києва та воїнів Радянської 
Армії на ознаменування 50-річ
чя Української Радянської Со
ціалістичної Республіки. (К). 
18.30 — Святковий концерт. В 
антракті — «Повість про-вічний 
вогонь». Прем’єра телевізійно
го фільму. (К).

НЕДІЛЯ,.24 грудня. 9.45 —1
Спеціальна передача, присвяче
на 50-річчю Української Радян
ської Соціалістичної Республіки. 
(К). 13.30 — «Уповноважені на
роду». (Донецьк). 17.00 — Для 
школярів. «Маленька філармо
нія». (Одеса). 17.45 — «Це се
ло — могила». Телевізійний 
спектакль. (М). 20.00 — Телеві
зійні новини (М). 20.30 — Ху
дожній фільм «Вірність ма
тері».

НОВИЙ СУПЕРНИК - „КАРДІФФ-СІТІ“
ЦЮРІХ, 18 грудня. (ТАРС). У чвертьфіналі 

розиграшу Кубка володарів кубків футболісти 
МОСКОВСЬКОГО «Торпедо» зустрінуться клу
бом «Кардіфф-Сіті» (УЕЛЬС). Про це стало ві
домо після проведеного тут сьогодні жеребкуван
ня третього етапу змагань.

НАСТУПНИЙ СТАРТ
У 1971 РОЦІ

ЦЮРІХ. Президентська 
конференція Союзу євро
пейських футбольних асо
ціацій (УЄФА) визнала 
за недоцільне сполучатії 
майбутній чемпіонат Єв
ропи з відбірними іграми

ї
першості світу 1970 року. 1 
Вирішено тому наступний в 
рознграиі чемпіонату Си
ропи з футбола провести « 
в 1971—1973 роках.

(ТАРС). J

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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