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Указ Президії Верховної Ради СРСР 
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ 

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ЛЬОТЧИКА- 
КОСМОНАВТА ТОВ. БЕРЕГОВОГО Г Т 

ОРДЕНОМ ЛЕНІНА І ДРУГОЮ МЕДАЛЛЮ 
«ЗОЛОТА ЗІРКА»

За здійснення космічного польоту на кораблі 
«Союз-3», і виявлені при цьому мужність і героїзм 
нагородити льотчика-космонавта тов. Берегового 
Георгія Тимофійовича орденом Леніна і другою 
медаллю «Золота Зірка» і встановити бронзовий 
бюст героя на його батьківщині.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
М. ПІДГОРНИЙ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 1 листопада 1968 р.

ІНФО РМА ЦІННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

31 жовтня 1968 року Пленум Центрального Комітету КПРС 
продовжував роботу.

В дебатах на доповідь Генерального секретаря ЦК КПРС 
тов. Л. І- Брежнєва «Про хід виконання рішень XXIII з’їзду 
і Пленумів ЦК КПРС з питань сільського господарства» виступили: 
тт. В. В. Мацкевич — міністр сільського господарства СРСР, Ф. С. 
Горячев — перший секретар Новосибірського обкому КПРС, А. Е. 
Восс - перший секретар ЦК Компартії Латвії, М- К. Байбаков — за
ступник Голови Ради Міністрів СРСР, голова Держплану СРСР, 
3. Н. Нурієв —перший секретар Башкирського обкому КПРС, Л- А. 
Костандов — міністр хімічної промисловості СРСР, А. Є. Кочінян — 
перший секретар ЦК Компартії Вірменії, О. В. Георгієв — перший 
секретар Алтайського крайкому КПРС, 1. Ф. Синицин — міністр 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, 
А. У. Модогоєв — перший секретар Бурятського обкому КПРС.

Пленум одноголосно прийняв постанову в цьому питанні.

Пленум заслухав доповідь .Генерального секретаря ЦК КПРС 
тов. Л. 1. Брежнєва «Про зовнішньополітичну діяльність Політбюро 
ЦК КПРС».

В дебатах у цьому питанні виступили: тт. В- В. Гришин — пер
ший секретар Московського міськкому КПРС, В. П. Мжаванадзе — 
перший секретар ЦК Компартії Грузії, О. Є. Корнійчук — секретар 
правління Спілки письменників СРСР, В. О. Смирнов — бригадир 
судноскладальників Балтійського заводу імені С. Орджонікідзе, 
м. Ленінград, П. Ф. Єштокін — перший секретар Кемеровського 
обкому КПРС, В. В. Кузнецов — перший заступник міністра закор
донних справ СРСР-

Пленум ЦК одностайно прийняв постанову на доповідь тов. 
Л. І. Брежнєва «Про зовнішньополітичну діяльність Політбюро 
ЦК КПРС».

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу.

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС,
ПРИЙНЯТА 31 ЖОВТНЯ 1968 РОКУ

пго зомшньотолітгау дмьжть пождао in ш :
Заслухавши і обговоривши доповідь Ге

нерального секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. 
Брежнєва, Пленум ЦК КПРС одностайно 
схвалює і цілком підтримує діяльність По- 
літбюро ЦК КПРС.

З глибоким задоволенням Пленум ЦК від
значає, що зовнішня політика Центрального 
Комітету КПРС і Радянського Уряду зна
ходить одностайну підтримку та схвалення 

всієї нашої партії, робітничого класу, селян
ства, інтелігенції, всього радянського на
роду.

Прийнято одноголосно.

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС,
ПРИЙНЯТА 31 ЖОВТНЯ 1968 РОКУ

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ XXIII З’ЇЗДУ І ПЛЕНУМІВ 
ЦК КПРС З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Виконуючи рішення XXIII з’їзду КПРС, 
. Іг радянський народ під керівництвом Ко

муністичної партії добився великих успі
хів у господарському і культурному бу
дівництві. Високими темпами розвиває
ться народне господарство країни, не
ухильно поліпшується матеріальний доб
робут трудящих.

Відповідно до рішень XXIII з’їзду, бе- 
I резневого (1965 р.), травневого (1966 р.) 

Пленумів ЦК КПРС здійснено великі за
ходи по дальшому піднесенню сільсько
го господарства країни. Зміцнено його 

| матеріально-технічну базу. Промисло

вість почала більше виробляти для по
треб колгоспів і радгоспів тракторів, ав
томобілів, сільськогосподарських машин, 
мінеральних добрив. Широко розгорну
лись роботи по меліорації земель. Важ
ливе значення мав перехід до нової по
літики заготівель сільськогосподарських 
продуктів, яка грунтується на встанов
ленні твердих планів і матеріальному 
стимулюванні надпланового продажу 
зерна. На селі здійснено ряд соціально- 
економічних заходів, запроваджено що
місячну гарантовану оплату праці в кол
госпах, поліпшено пенсійне забезпечення 

колгоспників і робітників радгоспів.
Всі ці заходи, велика організаторська 

і політична робота партійних, радянських 
та сільськогосподарських органів, само
віддана праця колгоспників і робітників 
радгоспів, спеціалістів сільського госпо
дарства, а також допомога селу трудя
щих міста сприяли зростанню сільсько
господарського виробництва, піднесен
ню його головних галузей — рільництва 
і тваринництва, зміцненню економіки 
колгоспів і радгоспів.

Середньорічна валова продукція сіль
ського господарства за 1965—1967 рр. 

становила 75 мільярдів карбованців, тоб
то майже на 10 мільярдів карбованців 
більше, ніж у попередньому триріччі. 
Виробництво сільськогосподарських про
дуктів на душу населення збільшилось 
на.11 процентів.

Зросла врожайність сільськогосподар
ських культур, підвищилась продуктив
ність тваринництва. Середньорічні валові 
збори за ці роки досягли: зерна — 
147 млн. тонн, або на 10,5 процента біль
ше, ніж у 1962—1964 рр., бавовни-сир- 
цю — 5,9 млн. тонн, — на 20,4 процента, 

(Закінчення на 2-й стор.).

Космічний салют Жовтню
БАТЬКІВЩИНА ЗУСТРІЧАЄ ГЕРОЯ

Шість разів Москва розкривала свої обійми тим, 
хто штурмував космос. 1 листопада вона всьоме за
хоплено вітала сина нашої соціалістичної Вітчизни — 
Георгія Тимофійовича Берегового, який проклав на 
кораблі «Союз-3» ще одну зоряну трасу.

Зустріти героя космосу у Внуківський аеропорт 
прибули керівники Комуністичної партії і Радянсько
го уряду, партійні, державні і громадські-діячі, чис- 

* денні представники трудящих Москви. Свого товари
ша зустрічають льотчики-космонавти СРСР, що зро
били безприкладні польоти в простори Всесвіту. 
Гут — рідні Г. Т. Берегового.

В аеропорту присутні члени дипломатичного кор
пусу, радянські та іноземні журналісти.

... І ось повітряний лайнер «1Л-18» робить посад

ку. Космонавт іде по килимовій доріжці. Чіткий йо
го крок.

— Доповідаю Центральному Комітетові Комуніс
тичної партії Радянського Союзу, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Радянському урядові, — рапортує 
Г. Т. Береговий. — Політ космічного корабля «Со
юз-3» присвячений 51-й річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, успішно завершено. Програ
му наукових експериментів у космічному польоті ви
конано. Всі системи корабля працювали нормально. 
Самопочуття чудове. Готовий до виконання нових 
урядових завдань.

Звучить Державний Гімн Радянського Союзу. Лу
нає артилерійський салют — 21 залп на честь героя 
космосу.

Керівники партії і уряду обнімають, цілують льот
чика-космонавта. Йому міцно тиснуть руки, поздоров
ляють з успішним польотом-

Г. Т. Береговий обходить ряди зустрічаючих- Льот- 
чик-космонавт сердечно відповідає на привітання.

А далі героя космосу чекає урочиста зустріч на 
вулицях Москви. Кортеж автомашин рухається до 
Кремля наче в коридорі усмішок, привітань, палких 
вигуків на честь перемоги в космосі, на честь Радян
ської науки, рідної Комуністичної партії.

В Кремлівському Палаці з’їздів відбувся багато
людний мітинг представників трудящих Москви, при
свячений новій перемозі радянського народу в ос
воєнні космосу і зустрічі з льотчиком-космонавтом 
Героєм Радянського Союзу Г. Т. Береговим. Разом з 
москвичами в Палаці учасники Пленуму ЦК КПРС. 
Великий зал, що вміщає шість тисяч чоловік, пере
повнений.

Кремлівські куранти відлічують три години дня. 
Склепіння залу заповнює велична мелодія глінків- 
ської «Слався». Лунають бурхливі оплески. Місця в 
президії займають керівники Комуністичної партії і 
Радянського уряду- Палко вітає зал героя свята 
Георгія Тимофійовича Берегового, його друзів-космо- 
навтів.

(Закінчення на 3-й стор.).



стор. — ----------------------------------- — „Молодий комунар“------------------ —   “ листопада 1868 року .—

СТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС
(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

цукрових буряків — 78 млн. тонн, — на 
34,5 процента більше. Виробництво рису 
за останні три роки збільшилось майже 
вдвоє і досягло торік 895 тис. тонн. Під
вищились валові збори проса, гречки, а 
також картоплі, овочів, фруктів, виногра
ду, чаю. Середньорічне виробництво 
м'яса у 1965—1967 рр. збільшилось до 
10,7 млн. тонн, або зросло на 15 процен
тів порівняно з попереднім триріччям, 
молока — до 76,2 млн. тонн, або на 
21,3 процента і яєць — до 31,6 млрд. 
штук, або на 11,2 процента. Успішно ви
конувались державні плани закупок про-» 
дуктів землеробства і тваринництва. Під
вищилась рентабельність усіх галузей 
сільськогосподарського вироби и ц т в а. 
Радгоспи країни в цілому закінчили ос
танні два рони з прибутком. Збільшили
ся доходи колгоспів і колгоспників.

У 1968 році трудівники сільського гос
подарства добились нових успіхів. Вало- 
еий збір зерна в цьому році становити
ме більш як 165 .млн. тонн. План закупок 
'зерна перевиконано, в державні ресурси 
надійшло понад 68 млн. тонн. Вирощено 
добрий урожай бавовни, цукрових буря
ків, соняшнику, картоплі та інших куль
тур. Більше, ніж у минулому році, вироб
лено і закуплено продуктів тваринни- 
итза. Достроково виконано — до 25 жовт
ня державний план закупок м яса, моло
ка, яєць і вовни.

Зростання виробництва і заготівель 
продукції сільського господарства дало 
змогу збільшити товарні ресурси, повні
ше задовольняти потреби країни в про
дуктах харчування, товарах народного 
споживання і сировині, створити певні 
запаси. Споживання м’яса на душу на
селення у 1967 році було на 21 процент, 
молока і молочних продуктів — на 
15 процентів більшим, яєць на 22 про
центи, ніж у 1964 році.

Поряд з досягненнями в розвитку сіль
ського господарства є хиби і нерозв яза- 
ні питзння. Щодо обсягу виробництва 
ряду продуктів і зростання продуктив
ності праці сільське господарство не до
сягло ще рівня, передбаченого Директи
вами XXIII з'їзду КПРС на п’ятирічку. Де
які області, краї і республіки мають 
низькі темпи зростання сільськогоспо
дарського виробництва. В ряді госпо
дарств слабо ведеться робота по підви
щенню врожайності зернових та інших 
культур, а також продуктивності тварин
ництва. Все ще допускається сівба несор
товим насінням. Багато продукції втра
чається через слабку боротьбу з бур'я
нами, шкідниками та хворобами рослин 
і тварин. Не виявляється належної турбо
ти про нагромадження і внесення на по
ля місцевих добрив. Не досить ефектив
но використовується техніка. Не вико
нуються планові завдання по меліорації 
земель. У багатьох колгоспах і радгоспах 
повільно впроваджуються передові при
йоми ведення господарства, кращі фор
ми і методи організації праці та вироб
ництва, ще слабо поставлена економічна 
робота.

Високою є ще собівартість продукції, 
особливо в тваринництві, не розгорнуто 
належною мірою боротьбу за економію 
та ощадливість. Незважаючи на зрослі 
доходи, в ряді колгоспів мало направ
ляється коштів на розширення громад
ського виробництва, допускаються -над
мірності у витратах на утримання адмі
ністративно-управлінського апарату та ін
ші цілі.

Міністерство сільського господарства 
СРСР, «Союзсільгосптехніка», Міністер
ство меліорації і водного господарства 
СРСР та їх органи на місцях мають ще 
чимало хиб у своїй роботі, не виявляють 
необхідної наполегливості для повнішого 
використання резервів та можливостей 
колгоспного і радгоспного виробництва, 
не завжди своєчасно розв’язують багато 
важливих питань розвитку землеробства 
і тваринництва.

Значного поліпшення потребує органі
зація заготівель і зберігання сільськогос
подарських продуктів, особливо овочів 
та фруктів.

Істотні хиби є у плануванні капітальних 
вкладень і матеріально-технічних ресур
сів для сільського господарства, у вико
нанні деякими промисловими міністер
ствами завдань, встановлених XXIII з'їз
дом і пленумами ЦК по забезпеченню 
сільського господарства. Допускається 
повільність у створенні нових типів ма
шин, ефективних добрив і хімічних за
собів захисту рослин, затягується освоєн
ня виробництва нової сільськогосподар
ської техніки, незадовільно розв’язується 
питання забезпечення запасними части
нами. Є відставання у розвитку промис
ловості, яка переробляє сільськогоспо
дарську сировину.

Пленум ЦК відзначає, що в основі не
достатніх темпів зростання сільськогос
подарського виробництва лежить все ще 
повільне здійснення хімізації, меліорації 
земель і комплексної механізації, слабе 

впровадження у сільське господарство 
найновіших досягнень науки і передово
го досвіду.

Пленум Центрального Комітету КПРС 
постановляє:

1. Вважати найважливішим завданням 
партійних організацій, радянських і гос
подарських органів дальше неухильне 
здійснення політики партії і практичних 
заходів по розвитку сільського госпо
дарства, вироблених XXIII з'їздом, бе
резневим і травневим Пленумами ЦК 
КПРС.

Пленум зобов'язує ЦК компартії союз
них республік, крайкоми, обкоми, ок
ружкоми і райкоми "партії, радянські ор
гани, Міністерство сільського господар
ства СРСР, Міністерство меліорації і 
водного господарства СРСР, «Союзсіль- 
госптехніку» та їх органи на місцях, пар
тійні організації і керівників колгоспів 
та радгоспів вжити заходів до усунення 
наявних хиб у розвитку сільського госпо
дарства, до кращого використання всіх 
резервів колгоспного і радгоспного ви
робництва з тим, щоб забезпечити вико
нання завдань п’ятирічного плану.

2. Схвалити і визнати своєчасними, та
кими, що відповідають потребам кому
ністичного будівництва, розроблені По- 
літбюро ЦК КПРС і викладені в доповіді 
тов. Л. І. Брежнєва пропозиції про ос
новні напрями і заходи дальшого роз
витку сільського господарства СРСР.

Пленум ЦК вважає найважливішим по
літичним загальнопартійним і загально
державним завданням прискорення тем
пів розвитку сільського господарства з 
тим, щоб у якнайкоротші строки набага
то перезершити сучасний рівень сіль
ськогосподарського виробництва с краї
ні. В центрі уваги, як і раніше, повинно 
бути значне збільшення виробництва 
зерна та інших сільськогосподарських 
культур на основі різкого підвищення 
врожайності, всебічний розвиток тварин
ництва. Треба постійно дбати про поліп
шення якості продукції.

Досягти високого рівня сільськогоспо
дарського виробництва можна лише 
шляхом підведення під колгоспне і рад
госпне виробництво, а також галузі, які 
обслуговують його, потужнішої матері
ально-технічної бази. Необхідно і далі 
оснащувати сільське господарство сучас
ною машинною технікою, задовольняти 
його потреби в мінеральних добривах та 
інших хімічних засобах, провести у вели
ких масштабах меліоративні роботи.

Переозброєння сільського господар
ства на новій технічній основі повинно 
становити найважливіший напрям при 
розробці планів на наступну п’ятирічку. 
Передбачати в народногосподарських 
планах необхідні кошти і матеріально- 
технічні ресурси для повнішого задово
лення зростаючих потреб сільського гос
подарства.

3. Зважаючи на величезне значення 
застосування хімії в підвищенні продук
тивності сільськогосподарського вироб
ництва, у найближчі роки треба набага
то прискорити темпи зростання вироб
ництва мінеральних добрив, ефективних 
хімічних засобів захисту рослин і про
дуктів мікробіологічного синтезу. Зобо
в'язати Міністерство хімічної промисло
вості, Міністерство нафтопереробної і 
нафтохімічної промисловості, Головне 
управління мікробіологічної промисло
вості, Міністерство хімічного і нафтово
го машинобудування, будівельні мініс
терства, а також Дсржплан СРСР, Держ- 
постач СРСР, Ради Міністрів союзних 
республік забезпечити своєчасне вико
нання встановлених завдань по введенню 
потужностей підприємств для виробни
цтва мінеральних добрив, гербіцидів та 
інших хімічних засобів. Партійні органі
зації повинні взяти під контроль вико
нання постанови ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР про заходи по забезпечен
ню розвитку промисловості мінеральних 
добрив та хімічних засобів захисту 
рослин.

З метою глибокого і всебічного об
грунтування шляхів дальшого розвитку 
хімізації землеробства, виробництва і 
раціонального застосування найефектив
ніших видів добрив та інших продуктів 
хімії, а також правильного розміщення 
хімічної промисловості по зонах країни 
доручити Держпланові СРСР, Держкомі- 
тетові по науці і техніці, Міністерству 
сільського господарства СРСР, Міністер
ству хімічної промисловості, Академії 
наук СРСР, ВАСГНІЛ розробити перспек
тивний план хімізації сільського госпо
дарства країни.

4. Зобов'язати Міністерство меліорації 
і водного господарства СРСР, Міністер
ство сільського господарства СРСР, «Со- 
юзсільгосптехніку», партійні, радянські, 
сільськогосподарські і водогосподарські 
органи вжити всіх необхідних заходів 
для виконання програми меліоративних 
робіт, затвердженої травневим Плену
мом ЦК КПРС. Забезпечити всемірне 
розширення виробничої бази меліора

тивного будівництва, проектно-розвіду
вальних робіт, оснащення водогосподар
ських організацій технікою і матеріала
ми. Зміцнити будови інженерно-техніч
ними і масовими кваліфікованими кадра
ми, поліпшити умови праці та побуту ме
ліораторів. Держпланові СРСР і Держ- 
постачу СРСР вжити заходів до поліп
шення забезпечення меліоративного бу
дівництва. здійснюваного за рахунок 
коштів держави, а також колгоспів і рад
госпів, необхідними засобами механіза-’ 
ції, матеріалами і устаткуванням.

Пленум ЦК підтримує ініціативу ком
сомольських організацій, які взяли шеф
ство над будівництвом найважливіших 
водогосподарських об єктів, і закликає 
комсомол, нашу славну молодь ще ак
тивніше включитися в здійснення широ
кої програми меліорації земель.

Дальший прискорений розвиток на
родного господарства країни вимагає ра
ціонального використання земельних, 
еодних і енергетичних ресурсів. Доручи
ти Держпланові СРСР, Держкомітетові 
по науці і техніці, Міністерству сільсько
го господарства СРСР, Міністерству ме
ліорації і водного господарства СРСР, 
Міністерству енергетики і електрифікації 
СРСР, Академії наук СРСР, ВАСГНІЛ ра
зом із союзними республіками розроби
ти пеоспективний план на 10—15 років, 
який передбачатиме черговість прове
дення робіт по меліорації в різних зо
нах коаїни, розвиток сільськогосподар
ського виробництва на меліорованих 
землях, регулювання і перерозподіл сто
ку річок, розвиток гідроенергетики та 
інші заходи.

5. З метою задоволення потреб сіль
ського господарства в техніці для комп
лексної механізації вважати за потрібне 
забезпечити дальший розвиток виробни
чих потужностей тракторного, сільсько- 
господаоського і меліоративного маши
нобудування шляхом широкої рекон
струкції існуючих та будівництва нових 
заводів, а також удосконалення устатку
вання, технологічних процесів, організа
ції виробництва і праці в цих галузях 
машинобудування.

Здійснити заходи по поліпшенню кон
струювання, скороченню строків ство
рення і освоєння виробництва нової, 
досконалішої сільськогосподарської тех
ніки. Піднести відповідальність мініс
терств, відомств і промислових підпри
ємств, Держплану СРСР та Держпостачу 
СРСР за виконання завдань по поставці 
сільському господарству машин, запас
них частин, підвищення їх якості, надій
ності і довговічності.

6. Пленум ЦК надає великого значен
ня поліпшенню будівництва на селі. Не
обхідно зміцнити будівельні і проектні 
організації, підвищити рівень індустріалі
зації сільського будівництва, широко 
розвинути виробництво місцевих буді
вельних матеріалів, значно розширити 
будівництво на селі виробничих споруд, 
житла і культурно-побутових закладів. 
Посилити увагу благоустрою, водопоста
чанню, газифікації колгоспів і радгоспів, 
шляховому будівництзу.

7. Враховуючи велику народногоспо
дарську важливість якнайшвидшого роз
витку тваринництва, підвищення продук
тивності худоби і птиці, зниження собі
вартості виробництва м’яса, молока та 
інших продуктів, доручити Міністерству 
сільського господарства СРСР з участю 
місцевих органів, учених, спеціалістів 
тваринництва розробити і внести в Цен
тральний Комітет КПРС пропозиції, спря
мовані на значне піднесення цієї галузі 
сільського господарства.

8. Пленум ЦК вважає за потрібне збе
регти на наступне п’ятиріччя принцип 
твердих планів заготівель продуктів сіль
ського господарства. Твердий план заку
пок зерна на 1971—1975 рр. встановити 
гриблизно в тому самому обсягу, який 
визначено на нинішнє п'ятиріччя, внісши 
в разі потреби деякі корективи по рес
публіках, краях і областях. План заготі
вель рису визначити окремо, зростаю
чим по роках з урахуванням введення 
нових зрошуваних площ.

Доручити Політбюро ЦК КПРС і Раді 
Міністрів СРСР, виходячи з цього прин
ципу, до 1 березня 1969 року затверди
ти плани закупок продуктів сільського 
господарства на 1971—1975 рр. по країні 
і союзних республіках.

9. З метою збільшення виробництва і 
заохочення продажу колгоспами та рад
госпами сільськогосподарських продук
тів понад твердий план визнати за по
трібне поширити чинний порядок стиму
лювання надпланових закупок зерна на 
деякі інші сільськогосподарські про
дукти.

Доручити Політбюро ЦК і Раді Мі
ністрів СРСР розробити конкретні захо
ди в цьому питанні.

Взажати за доцільне використати час
тину коштів, одержуваних радгоспами у 
бигляді надбавок до основної ціни за 
надпланову продукцію, для преміюван

ня робітників радгоспів, спеціалістів і 
керівників господарств.

10. Партійним, радянським і сільсько- І 
господарським органам звернути особ- І 
ливу увагу на поліпшення економічної * 
роботи в колгоспах і радгоспах, дальше 
удосконалення організації та оплати пра
ці, зниження собівартості сільськогоспо
дарської продукції, підвищення рента
бельності всіх галузей колгоспного і рад
госпного виробництва, на забезпечення 
есілякого зростання продуктивності пра
ці в сільському господарстві.

11. Пленум доручає Політбюро ЦК і 
Раді Міністрів СРСР здійснити необхідні 
заходи по усуненню хиб та поліпшенню 
організації заготівель сільськогосподар
ських продуктів, розвитку промисловос
ті, яка переробляє сільськогосподарську 
сировину, холодильного і складського 
господарства з тим, щоб забезпечити 
своєчасне приймання, переробку, збере
ження продукції і повніше задоволення 
потреб трудящих в ній в усіх зонах 
країни.

12. Пленум ЦК надає особливого зна
чення підвищенню ефективності науко
вих досліджень, як неодмінній умові 
прискорення темпів розвитку СІЛЬСЬКОГО 
господарства.

Державному комітетові по науці і тех
ніці, Міністерству сільського господар
ства СРСР, ВАСГНІЛ треба значно по
ліпшити діяльність сільськогосподарських 
наукових установ і учбових закладів, 
зосередити сили вчених на вирішенні 
проблем, зв'язаних із створенням висо- 
козрожайних сортів сільськогосподар
ських культур та виведення нових порід 
худоби і птиці, хімізацією с'льського гос
подарства, меліорацією земель, механі
зацією, електрифікацією і автоматиза
цією виробничих процесів, біологічними 
способами захисту рослин, економікою 
колгоспного і радгоспного виробництва, 
науковою організацією праці. Підвищи
ти відповідальність наукових колективів 
і вчених за якість і строки розроблюва
них проблем та рекомендацій, впровад
ження їх у виробництво.

13. Зобов'язати партійні, радянські і 
сільськогосподарські органи посилити 
увагу підготовці спеціалістів сільського 
господарства у вищих та середніх учбо
вих закладах, підвищенню кваліфікації 
керівних кадрів колгоспів і радгоспів, 
насамперед бригадирів і завідуючих 
фермами, керуючих відділками, а також 
закріпленню спеціалістів на селі, ство
ренню їм необхідних виробничих та по
бутових умов. Поліпшити підготовку і 
перепідготовку кадрів масових професій 
і особливо механізаторів. Всіляко вису
вати на керівну роботу передових лю
дей колгоспного і радгоспного вироб
ництва.

14. Пленум ЦК КПРС надає великого 
значення дальшому підвищенню рівня 
організаторської і масово-політичної ро
боти партійних, профспілкових та комсо
мольських організацій серед трудівників 
сільського господарства. Треба всебічно 
удосконалювати методи і форми соціа
лістичного змагання, розгорнути бороть
бу за підвищення продуктивності праці, 
за режим економії, повне використанн’ 
всіх резервів, зміцнення державної / 
колгоспно-кооперативної власності, за 
високу соціалістичну дисципліну праці.

Розв язати великі завдання по даль
шому, більш прискореному розвитку 
сільського господарства, здійснити ши
року хімізацію, меліорацію земель і 
комплексну механізацію сільськогоспо
дарського виробництва можна лише 
спільними зусиллями трудівників села ' 
робітничого класу, учених і спеціалістів 
сільського господарства, інженерно-тех
нічних працівників промисловості — 
спільними зусиллями всього радянського 
народу. Боротьба за виконання рішень 
цього Пленуму ЦК по дальшому підне
сенню сільського господарства, його тех
нічному переозброєнню — бойова про
грама дій для всіх комуністів і всіх ра
дянських людей.

■ ЦК КПРС закликає партійні організа
ції, Ради депутатів трудящих, профспіл
ки, комсомол Глибоко роз’яснити ВС М 
тРУДяЩим міста і села рішення цього 
Пленуму ЦК, політику і плани партії в 
розвитку сільського господарства і мобі
лізувати їх на успішне перетворення на
мічених планів у життя.

Пленум ЦК з задоволенням відзначає, 
Що ініціатива колективів промислових 
підприємств, будов, колгоспів і радгос
пів, які розгорнули соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч 100-річчя з дня на
родження нашого вождя і вчителя 
В. І. Ленніа і за виконання до 7 листоп^ 
да 1970 року завдань п'ятирічки ді
стала всенародну підтримку. Пле
нум висловлює тварду впевненість 
у тому, що трудящі міста і села з 
честю виконають взяті соціалістичні зо
бов’язання і доб'ються нових успіхів У 
комуністичному будівництві в нашій 
країні.



8 стор. „Молодий комунар“

Космічний салют
Жовтню

(Закінчення).

Дорогі товариші, друзі! — Звертаєть
ся до присутніх Г. Т. Береговий. У льот- 
чиків-космонавтів стало доброю тради
цією перед вильотом на космодром прий
ти до ленінського Мавзолею на Красну 
площу, відвідати квартиру і кабінет Во
лодимира Ілліча Леніна в Кремлі. Ду
маючи в ті хвилини про наступний 
космічний політ, ми вирішили присвяти
ти його 51-й річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Багатодобовий 
політ переконливо показав, що корабель 
«Союз-3» — це чудовий космічний апа
рат, принципіально новий щодо конструк. 
ції,здатний вирішувати велике коло ви
пробувальних, науково-дослідних, експе
риментальних завдань.

На закінчення герой-космонавт заявив, 
що піклування партії і уряду, любов на
роду надають радянським космонавтам 
невичерпних сил, кличуть на нові звер
шення на славу любимої Батьківщини.

Після виступу Г. Т. Берегового слово 
було надано Генеральному секретареві 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєву, тепло зустрі
нутому присутніми.

Сьої одні у нас, радянських людей, ве
лике свято, говорить тов. Брежнєв. Ми 
вшановуємо славного енна радянського 
народу, члена нашої Комуністичної пар
тії, льотчика-космонавта Георгія Тимофі- 
йовича Берегового, який повернувся з 
космосу після польоту на кораблі «Со- 
юз-3».

«Л. І. Брежнєв характеризує Георгія 
Тимофійовича Берегового як людину, яка 
уособлює найкращі риси радянських лю
дей. Береговий — виходець з робітників, 
сам робітник Донбасу, потім льотчик, ви
хованець Ленінського комсомолу, кому
ніст, відважний боєць в роки війни. Ра
зом з іншими радянськими воїнами, вір
ний ідеям пролетарського інтернаціона
лізму, він ніс визволення народам Євро
пи, воював на своєму грізному штурмо
вику в небі Угорщини, Румунії, Чехосло- 
ваччини.

Треба мати наполегливість, волю, без- 
завітну відданість ідеалам комунізму, 
щоб присвятити себе складній і велико
трудній справі, стати льотчиком-космо-

навтом. Ось вони, справжні люди, 
справжні герої нашого часу! —- звертає
ться до космонавтів тов. Брежнєв. Дещо 
більше семи років минуло з дня першого 
в світі польоту в космос, здійсненого ра
дянською людиною — Юрієм Гагаріним. 
Строк невеликий, але як далеко за ні 
роки пішла вперед наша Батьківщина у 
вивченні космічного простору.

Тов. Брежнєв повідомляє, що Прези
дія Верховної Ради СРСР за подвиг, 
зроблений під час польоту на кораблі 
«Союз-3», нагородила товариша Берего
вого орденом Леніна і другою «Золо
тою Зіркою» Героя Радянського Союзу. 
Йому присвоєно звання «льотчик-космо- 
навт СРСР» і військове звання генерал- 
майора авіації. Від імені партії, уряду, 
радянського народу Л. І. Брежнєв від 
щирого серця поздоровляє Георгія Ти
мофійовича Берегового з високою, заслу
женою нагородою, дякує всім, хто зро
бив можливим цей політ, хто вклав свій 
талант, знання і досвід у створення кос
мічних кораблів.

На закінчення своєї промови тов. 
Брежнєв говорить:

— Ми зустрічаємо нового героя кос
мосу в обстановці всенародного трудо
вого і політичного піднесення. З великою 
енергією радянські люди, борються за 
дострокове виконання п’ятирічного пла
ну, вони роблять усе для того, щоб гідно 
зустріти велику дату — сторіччя з дня 
породження Володимира Ілліча Леніна.

Славний шлях першої в'"світі соціа
лістичної’ держави, створеною Леніним, 
свідчить про те, що радянські люди здат
ні резв-’язати будь-які завдання, подола
ти будь-які труднощі, виявити чудеса 
мужності і героїзму в досягненні великих 
цілей.

Б залі вибухає овація. І знозу хвиля 
бурхливих оплесків проноситься по залу. 
Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорний щиро поздоровляє Г. Т. 
Берегового, вручає високі урядові наго
роди героєві, що проклав новий зоряний 
слід Жовтня в космічних висотах.

(ТАРС).

НАГОРОДИ—КРАЩАЛА
З нагоди 50-річчя Ленінського комсомолу правлін

ня Укоопспілки і президія республіканського комі
тету профспілки працівників держторгівлі і спожив
чої кооперації відзначили кращих молодих коопера
торів. Серед відзначених — велика груца молоді Кі- 
ровоградщини

Значком «Відмінник радянської споживчої коопе
рації» нагороджено О. А. Жикул — кухаря-кондите- 
ра Ульяновської раїїспоживспілки і Г. Г. Качур — 
товарознавця Ново.миргородської райспоживспілки.

Почесні грамоти одержали Ж. К. Горобець — про
давець культмагу Маловисківської райспоживспілки, 
Т. Я- Дудник — майстер харчокомбінату Доброве- 
личківської райспоживспілки, М. С. Слинявий —• за
відуючий відділом магазину Голованівського міськ- 
коопторгу, В. Ф. Колосовий — завідуюча кондитер
ським цехом Олександрівської райспоживспілки.

Багатьом молодим кооператорам оголошено подя
ку правління Укоопспілки і республіканського комі- 
тету профспілки. в ЯНЧАРУК.

ВИ
НАМ
ПИСАЛИ

Молодь із Соколовськпх хуто
рів Кіровоградського району в 
листі до редакції скаржилася 
на незадовільну роботу клубу, 
неякісне демонстрування філь
мів.

Редакція попросила Кірово
градський районний відділ ку
льтури допомогти молоді. Заві
дуючий відділом С. Ф. Кау- 
шан повідомив, що факти, ви
кладені в листі, підтвердилися. 
З першого жовтня колгоспний 
клуб передано на бюджет Чер- 
няхівської сільської Ради, яка 
вживає заходів до поліпшення 
його роботи. Партійна органі
зація та правління колгоспу 
затвердили посаду художнього 
керівника. Вжито заходів, щоб 
кіноустановка безперебійно за
безпечувалася електроенергією 
потрібної напруги.

Володимир Б/ХЗИЛЕВСЬКИЙ

•*»

квітники
Порану ліс безмовний, ніби тундра, 
Як у пустому храмі, крок лункий, 
Стоять дуби — ошатні любомудри, 
Піднявши чола в безмір голубий.
Тут грунт пахтить парфумами і глеєм, 
В пронизливій стоокій тишині, 
Тут ясени в оранжевих киреях 
Сумирно крамарюють день при дні.
1 падають їх різьблені банкноти 
В обійми трав, у суміш золоту, 
А віддалік червоні крапки глоду, 
Мов краплі крові, стигнуть на льоту. 
Преславний лісе!

Із ясних хоромів 
Не прожени мене, не прожени, 
Дарма, що помаранчові корогви 
Вже підняли стрункі твої сини. 
Ще всгиінеться,

по пахви в чистім злоті

З ОСІННЬОГО ЗОШИТА
Ачей не раз заманеться пливти. 
Присядь зі мною, дай наснагу плоті, 
Високістю своєю просвіти.
В цю заметіль приглушену 

жовтневу.
Свій мудрий дух полиш на незабудь, 
Нелегко в світі бути просто древом, 
Людиною — подвійно тяжче буть. 
Мовчать дерева,

сосни дженджуристі
В нетлінних льолях весело мовчать, 
їм _ соснам — легше,

в полум’ї барвистім
Тому й мовчать, що нічого втрачать. 
Однак, прощай!

Вже відбулися лови,
І кожен лист душі моїй болить, 
Глибинно й пружно назріває слово, 
Ще мить одна — і ліс загомонить.

Будиночок на березі морськім, 
Притулок кимось кинутий дощатий,
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А. ДІБРОВНИЙ. 
Монументалісти.

ф В ОБКОМІ ЛКСМУ

Переможці „ПРОМЕНЯ-68“
Підбито підсумки фотоконкурсу «Промінь-68». Перше місце присуджено фотокореспон

денту газети «Молодий комунар» В. К. КОВПАКУ за знімки «Землі окраса», «Шахтар» та се
рію «Ятранці повернулися!». Друге місце—фотокореспонденту газети «Кіровоградська прав
да» А. Т. ДІБРОВНОМУ за знімок «Перекриття Дніпра» і студенту Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарського машинобудування В. Д. ЛОГВИНУ за знімок «Монтажник» 
Треті місця присуджено оператору Кіровоградської телестудії А. Б. БУДУЛАТЬЄВУ за зні
мок «Хліб», військовослужбовцю В. О. КРЮКОВУ за знімок «Спрага», радіомеханіку 
ШВЛП О. М. ПЕТРОВУ за знімок «Швидкість».

Переможців конкурсу відзначено преміями і Почесними грамотами обкому комсомолу.
Роботи керівника фотогуртка обласної станції юних техніків Т. І. МЕХЕДИ, фотокорес

пондента Кіровоградської районної газети «Зоря комунізму» Ф. І. ПЛАХТІЯ та ряду інших 
товаришів відзначено заохочувальними преміями.

Групу учасників конкурсу нагороджено грамотами обкому ЛКСМУ за активну участь у 
конкурсі. —

Подаємо кілька знімків переможців фотоконкурсу «Промінь-68».

А. БУДУЛАТЬЄВ 
Весілля.

Не обійти його, не розпрощатись, 
Він весь в мені, я загубився в нім.
Я загубився в нім, його душа 
Ще береже мій слід і кожен порух,
І дівчинки тієї теплий подих,
і чайки крик, і моря дикий шал. 
О море, море, дерзновенний звір, 
Воно в ту ніч то люто гоготало, 
То стишувалось нагло, то гортало 
Сувої хвиль, як голубий папір, 
То било в дамби, то, сягнувши зір, 
В розгоні навіженій реготало.
І дивно було бачить вдалині 
Старої баржі обрис незворушний, 
Буїв червоних злети відчайдушні 
Та бакенів приглушені вогні.
1 дивно було чути дивну мову — 
Слова неординарні і гучні: 
Та дівчинка читала Гумільова, 
Зіпершись на перила приставні.
А потім маяка недремні чати,
Згук корабля і несказанне щось... 
Котився місяць у хмільне мовчання. 
В сум’яття її лагідних волось.
О світе милий,

над будинком тим,
Ти був тоді так щедрим на принади, 
Підводивсь день здивовано І радо, 
З обличчям ясночолим І зірким.
1 обрій був, і був міраж чудесеи,
І десь отам в задимленій імлі

Своїм життям жила струнка Одеса, 
Піднявши в обшир щогли кораблів.

1
О

На тротуари, спраглі тротуари 
Крапчастий трунок небо пролило, 
Озоном пружним місто продуло, 
З будинків квапно висипали пари, 
В грайливих’ сплесках зпсселіло скло 
На вітражах, при заході стожаром, 
І загубилось в гаморі людськім, 
На клумбах канни здружено повстали, 
1 випростали згорблену поставу 
Акації у скверику міськім.
І я спішу, спішу — хутчіше в дім, 
В мені самому теж щось проясніло, 

/ Так топко, так непевно провесніло,
ІЦо я боюся спопеліти в нім, 
Спіткиугися І не звладатп просто, 
Шамани гь легіт за моїм вікном, 
Гойдає парк І диха тиша гостро 
Під лампочки мусянжопим крилом. 
1 в тиші тій, порожій і глухій, 
Німує стіл, як Робінзоніп острів, 
А те — непевне — рве мене наосліп. 
Шаліючи в напрузі грозовій. 
Ще слів нема, лиш музика німа, 
Нуртуючи, шукає пмісту, ритму, 
1 я не знаю — захлинуся рндма, 
Чи скам’янію, як печаль сама. 
...Впокорена, надійна І стрімка 
Чаклує біля аркуша рука.
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(СПОЧАТКУ звернула на себе увагу фраза в 
7 репортажі, який передаьався по радіо з Ме

хіко: «Великий приз з внїздки» завоював 
радянський спортсмен Іван Кізнмов на коні 
Іхор, якого вирощено на одному із кінзаво- 
дів України». Недільний номер «Правды» 
уточнив: «...якого виростив колектив Олек
сандрійського кінного заводу Кч'ової радської 
області».

Збори були короткими. І ось автобус везе 
мене на кінзавод. В кишені «Правда» з під
кресленим червоним олівцем повідомленням із 
столиці XIX олімпійських ігор. Чомусь весь 
час приходять на пам’ять пісні, в яких 
мчать тачанки і ескадрони кавалеристів, зу
стрічний вітер розвіває грнвн, і чується грім 
копит. Згадуються картини з далекого дитин
ства, коли артільний конюх дядько Кіндрат, 
«змилостившись» над нами, хлопчаками, да
вав нам зморених важкою роботою коней, 
щоб ми їх скупали у річці. З яким захоплен
ням неслись ми тоді верхи на худих спинах во
роних, гнідих і сірих в яблуках коней по вули
цях села, впившись голими п'ятками в їх худі

ціалістн, жокеї. І ось тепер, коли гостро по
стало питання про корінне поліпшення роботи 
по вирощуванню на заводі коней української 
породної групи, сюди прийшло кілька коня- 
рів-спеціалістів. 1 ще одне заважає олексан- 
рійцям, щоб поставити конярство.на широку 
наукову основу: недостатня кількість сіноко
сів, випасів. Кінзавод має бути спеціалізова
ним господарством, до цього ж часу він за
лишається господарством багатогалузевим.

Така вона, проза древньої професії коня
рів. Я бував з «начконом» Вячеславом Ста- 
шевськнм в конюшнях, зустрічався з робіт
никами, спеціалістами конярської справи. Всі 
вони горять бажанням удосконалювати виро
щування породних коней, добре розуміються 
у своїй роботі. Одне у них було прохання — 
треба конярству приділити більше уваги. Га
лузь це прибуткова. Адже коні, яких тут ви
рощують, придатні для всіх видів кінного 
спорту і для сільськогосподарських робіт. Про 
це свідчать заявки, які надходять з усіх об
ластей і республік. Правда, з нашої області 
придбати коней української породної групи

КОНЮ МІЙ, 
коню...

РОЗПОВІДЬ ПРО РОМАНТИКУ ДРЕВНЬОЇ ПРОФЕСІЇ КОНЯРІВ 

І ПРОЗУ БУДНІВ

(З ЛІРИЧНИМИ АВТОРСЬКИМИ ВІДСТУПАМИ)

боки. А згодом, підрісши, ми сідали на коней, 
культивували кукурудзу і соняшники. 1 пізні
ше, як випадала можливість, я із задоволену 
ням брав у руки віжки. Та все рідше і рідше 
траплялае» нагода запрягти коней, правити 
ними. Тепер все більше на машинах, на ма
шинах. Ось і зараз дивлюсь у вікно автобу
са, і тільки вряди-годи зустрічається підво
да. 1 то якось сиротливо притискається вона 
до узбіччя, даюнн дорогу «ЛАЗам» і 
«МАЗам». Витісняє техніка коня з дороги. У 
містах і знаки встановила автоінспекція — «кі
ньми проїзд заборонено!». Кінь, який скіль
ки віків служив людині, став ніби пасинком, 
Якимсь архаїчним «гужовим транспортом». 
Звичайно, було б смішним у наш, XX вік, про
тиставляти коней машинам, але ж коням 
треба було б приділити більше уваїи. Взага
лі, це тема для іншої розмови, до явої автор 
має намір повернутися найближчим часом.

Сходить поступово кінь з арени, відтісня
ють його машини, та завжди він залишається 
в дитячих іграх. А побувавши на кінзаводі, я 
побачив, що і дорослі «хворіють» кіньми. Я 
зустрів тут людей, які люблять свою роботу, 
докладають чимало зусиль і свого досвіду, 
щоб вирощувати таких красенів, як герой 
Олімпіади Іхор. А скільки легенд тут можна 
почути про коней, про їх прив’язаність до лю
дини, про їх вірність вершникові, винахідли
вість. Правда ж, тут про коней говорять, як 
про вірного друга! В кабінеті директора кін- 
заводу висить кар піна, на якій художник зо
бразив коня. Розповідають, що цей гнідий 
врятував життя одному з воєначальників, і 
в клубі, у фойє зразу кидається у вічі «Та
чанка» Грекова. 1 скрізь, скрізь — розмови про 
коней, навколо коней. Навіть посаду старшо
го зоотехніка по конярству перейменували тут 
— начкон. А хлопчиків, юних вершників, на
зивають — конхлопчики.

Олександрійському кінному заводові № 174 
понад ЗО років. До війни тут вирощували ко
ней для Червоної Армії. Частим гостем на 
заводі бував С. М. Будьонний. Добрим словом 
згадують старожили маршала, великого знав
ця коней. У війну кінзавод сильно постраж
дав. Довелося починати все спочатку. Нала
годжували господарство Д. Шаповалов. Д. 
Дробот, М. Голосенко, Н. Барабась та інші. 
Не один десяток років працює на завод! бри
гадиром маточної бригади Д. Шаповалов. Са
ме тут потрібне неабияке вміння ноняра, щоб 
одержати добре поголів’я, щоб із покоління в 
покоління відбирати і передавати кращі якос
ті породи.

Працює на заводі й чимало молоді. В ос
новному хлопців можна зустріти о тренерсь
ких відділеннях. Після уроків приходять юні 
любителі верхової їзди — школярі середньої 
школи. Учень десятого класу Олександр Га- 
расюта вже більше року працює з кіньми, 
його ровесники заздрять, коли Сашко бере на 
Альпіністі перешкоди. «Нічого, втішає їх тре
нер Б. Москаленко, навчитесь і ви». І знову 
відають в сідла Василь Максюта і Анатолій 
Дяченко, знову їм дає настанови жокей На
дія Москаленко. Хто знає, можливо, через 
кілька років вони стануть такими ж вправ
ними вершниками, як майстри спорту Олек
сандр Пуртов і Ада Пахомова, які працюва
ли колись на заводі. Колись? Чому? Був пері
од і зовсім недавно, коли конярству було на
несено велику шкоду, і завод, можна сказа
ти, тримався на ентузіазмі його робітників. 
Зараз тут відбувається щось схоже на те, ко
ли підновлюють вирубаний ліс. Для цього 
потрібні роки і роки. Тоді, коли на конярст
во махнули рукою, покинули кінзавод добрі спе-

побажав лише один колгосп «Україна» із 
Знам’янського району. Доцільно запитати: 
хіба степовик відучився від сідла, хіба в 
нашій області не можуть бути свої класні 
вершники, чемпіони.

Коней на заводі вирощують чудових. Вони 
не раз брали призи на обласних, республі
канських і всесоюзних змаганнях. В минуло
му році на IV Спартакіаді народів СРСР на 
конях, вирощених на заводі, ряд нагород за
воювали провідні вершники країни. Майстер 
спорту Ада Пахомова виборола «Малий 
приз на внїздці», виступаючи на жеребці 
ісход. Майстер спорту В. Матвеева виграла 
конкур' «Мисливський клас» на жеребці Ма
невр. Іван Кізнмов, виступаючи иа відомому 
вже нам жеребці Іхор, став володарем «Ве
ликого призу з внїздки».

І ось цього разу на Олімпійському іподро
мі «Кампо Марте» радянська школа кінного 
спорту одержала визначну перемогу. Іван

кізнмов, оухіалтер за професією, завоював 
золоту медаль в змаганнях на «Великий приз 
по внїздці». Він виступав на коні по кличці 
Іхор, якого виростили олексадрійські конярі. 
Виїздка — чи не найскладніший і найважчий 
вид змагань. Від коня і вершника вимагаєть
ся чітке виконання програми, яка має щось 
споріднене із своєрідним мистецтвом. Іхор 
продемонстрував слухняність, грацію, момен
тальну реакцію, витримку. Як він почував се
бе в Мексіці, виходець з кіровоградських 
степів, нам це не відомо. Ми лише знаємо, що 
кінь, якого виростили на Олександрійському 
кінзаводі, підтримав перед усім світом фірмо
ву марку заводу. Золота медаль Олімпіади — 
яскраве свідчення доброї роботи олсксандріи- 
ців по вирощуванню власних коней.

В. ГАНОЦЬКИЙ,
спецкор «Молодого комунара».

Олександрійський кінзавод № 174.

Фото автора.
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КИЄВІ
На матч ЗС жовтня з 

тбіліськими одноклубни
ками київські динамівці 
вийшли з особливим на
строєм — він міг стати 
для них вирішальним у 
боротьбі за чемпіонський 
титул. Хоча темперамент
ні південні одноклубни
ки були настроєні аж ні
як не миролюбно, госпо
дарі поля добилися тако
го необхідного єдиного і 
в той же час золотого 
очка, звівши матч вні
чию — 0:0. Набравши 
55 очок після 36 ігор, во
ни уже за два тури до 
кінця чемпіонату СРСР 
в третій раз забезпечили 
собі золоті медалі.

Московські динамівці 
на своєму полі розгро
мили аутсайдера — кіро- 
вабадське «Динамо» з 
рахунком 6:1. Результати 
решти матчів не принес
ли сенсацій за винятком 
великої перемоги в Мін
ську місцевих динамівців 
над кутаїським «Торпе
до» з рахунком 4:0.

У цьому турі була ще 
одна нульова нічия в 
Куйбишеві між «Крилами 
Рад» і «Локомотивом».

В Одесі «Чорномо
рець» переміг «Арарат» 
— 1:0, в Ленінграді «Зе
ніт» з тим же рахунком 
уступив ростовчанам. Ал- 
ма-атинський «Кай р а т» 
провів два м’ячі у воро
та луганської «Зорі». В 
Ташкенті «Пахтакор» і 
«Шахтар» зіграли вні
чию — 2:2.

31 жовтня у Москві 
місцеві торпедівці й 
спартаківці так і не з’ясу
вали своїх стосунків у 
боротьбі за срібло та 
бронзу. Багатий на гострі 
моменти матч закінчився 
з рахунком 3:3.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 2 листопада. Пер
ша програма. 9.00 — «Гімнасти
ка для всіх». (М). 9.45 — Теле
новини. (М). 10.00 — «З днем
народження». Музично-розва
жальна програма. (М). 10.30 — 
Суботній репортаж. (М). 11.00— 
Наша афіша. (К). 11.05 — Ху
дожній фільм «Казка про царя 
Саптана». (К). 12.30 — Фільм- 
концерт «На привалі». (К). 
13.15 — «На комсомол рівняємо 
крок». Рапорт піонерії Узбекис
тану на честь 50-річчя ВЛКСМ. 
(Ташкент). 13.30 — «Здоров’я*. 
Науково-популярна програма. 
(Ростов-на-Доиу). 14.00 — Для 
дітей. «Хто нас пізнає?» Літера
турна вікторина. (Дніпропет
ровськ). 14.45 — Реклама. (К>. 
15.20 — І. Зверев. «Просто так, 
прогулянка». Телеспектакль. 
(К). 16.30 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 18.00 —
Молодіжна програма «Погляд». 
(К). 19.00 — «На меридіанах
України». (К). 19.30 — «Вірна
дочка народу», 
дня народження . г
ської. (К). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (?“. 
Художній фільм . 
русалкою». II серія. (К). 22.35— 
Фільм-концерт. (К).

НЕДІЛЯ, 3 листопада. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім-

До 100-річчя з 
Е. Ярошпн- 

' ' ” 1 
(М).‘ 21.00 — 
«Перстень з 

• і псі __.

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вуа Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-45-3$, від« 

ділів - 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградскою 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

06104414

К. БЕРЕСТ

(Продовження. Початок в №№ 123,
124 — >25 та 127).

його ЗАИВОВано гля»Ув на сусіда. Десь він теж бачив 

мНинЛУщппіпТ ПР°Д°ПИСУВ‘Т> той, - я зустрічав тебе у По
мічній у відділку залізниці. Правильно?

_ Можливо, — неохоче відповів Вовченко.
ничнкі111 1 Га ” не по|'’’,л,,вся> — задоволено промовив заліз-

* 3 °!.м батьком працював трохи
ВДІЙ ГмткК'і ’ ’г В н НС Л|°бнв, коли чужі люди згаду- 
попепнр ііпмі Звичайно, прийде час, і той, кому належить, 
м іппгя „°МУ чссне ,м я- а поки що... поки що хлопець намагався уникати таких розмов.

~ ПРОШИЙ чоловік був Кирило, — душевно продовжував 
СУСІД. ~ Кращий машиніст відділку!

П0ТСПЛ'?"- Нарешті він пізнав у своєму спів- 
оесідипкові Степана Івановича Коваленка, якого не раз ба
чив з батьком.

Іак куди ж це ти прямуєш?
— Додому...
Коваленко здивовано подивився на Василя.
— Ти що, не знаєш, що Марія Григорівна евакуювалась?
— Куди? — стрепенувся хлопець.

. На схід. Як і всі, А в будинку вашому зараз чужі люди
— Хто?
— Не пам’ятаю точно.

ЇЦ° ж тепсР робити? — розгублено запитав Василь.
— Т-так, становище... — залізничник уважно подивився на 

хлопця. — Діватись тобі зараз, дійсно, нікуди. Залишається 
одне — їхати у Помічну.

— Чого? Адже у мене тепер, як кажуть, ні кола, ні двора...
— Марія Григорівна, я думаю, скоро повернеться. Хіба во

на зможе далеко від’їхати з чотирма дітьми? А будинок, 
що ж, відібрати треба, — твердо сказав вій.

— Не чекав я від вас, Степане Івановичу, такої поради...
Коваленко присунувся ближче і сказав, понизивши голос, 

щоб його не чули останні:
— Ось що, Василю. Нагадаю тобі для ясності, що ми то

вариші з твоі'м батьком не тільки по роботі. В одній парт- 
організаціі були. Знаю, як боляче тобі за батька... Після 
приїзду зразу йди в управу за новими документами. Вима
гатимеш повернути будинок. Врахуй, твій будинок, — наго
лосив він на останньому слові, — нам дуже згодиться. І най
головніше — просись на роботу в театр. Адже ти непогано 
грав на сцені.

Василь, нічого не розуміючи, дивився на Коваленка.
— Тут, брат, така справа, — продовжував залізничник, — 

недавно в цьому театрі почав працювати якийсь Шмурло, 
син місцевого куркуля. Пого батько в тридцяті роки був за
суджений за бандитизм. Стріляв у сільських активістів...

Коваль згадав замучених фашистами місцевих жителів Ок
сану Глембецьку, Катерину Романову, Івана Петрикова.

— Одним слозом, страшний час, і діяти нам треба дуже 
розумно, щоб по-дурному головами не накласти. Ось ми хо
чемо йому гачок підкинути. Думаю, клюне. Цей петлюрів
ський недобиток надто бурхливу діяльність розвинув. Твоє 
завдання — довідатися, чим він там займається і з ким зв’я
заний. 1 пам’ятай, обережність зараз — теж зброя.

Вовченко випростався, розправив плечі, позбуваючись гні
тючого почуття безпомічності. " 
був не один. Він відчув плече 
тія залишила в тилу ворогч.

4. СЕРЕД

Тепер комсомолець Вовченко 
бійців-комуністів, котрих пар-

ВОРОГІВ
Барчевсі.кий швидко одужував. Павло все частіше думав 

про те, що робити далі. Дістатися зараз до фронту було май
же неможливо. Доводилося на деякий час затриматися тут. 
У зв’язку з цим необхідно було подумати про квартиру. За- 
лншатиси у Тамари він не міг. По-перше, не хотів наражати 
її на небезпеку і, по-друге, боявся тієї близькості, яка по
ступово і непомітно народжувалася між ними.

З настанням темряви Павло, як часто це робив останнім 
часом, пішов побродити по станції. Міцніюче здоров’я вима
гало руху, і він займався ночами вивченням селища. Барчев- 
ський досить вільно почував себе на його вулицях, знав, де 
і яка знаходиться організація окупантів, військова частина. 
Кожна така прогулянка дозволяла узнати щось нове про фа
шистів.

Ось дорогу йому перегородила широка смуга світла, що 
падала з відкритого вікна на тротуар. «Що нового на фрон
ті?» _ донісся до нього хриплий старечий голос. Павло обе
режно заглянув у вікно. За столом сиділо двоє німців. 
Один — літній, у залізничній формі. Другий, трохи молод- 

• ший, — у мундирі маііора військово-інженерних військ. По
серед столу — напівпуста пляшка коньяку.

— Скрізь іде успішний наступ... — ліниво відповів майор^
— Вінкель, ми з тобою достатньо попрацювали разом, щоб 

бути відвертими. Може, ти мені поясниш, чому ми так довго 
І топталися під Одесою? Чому досі йдуть бої під Севастопо- 
I лем? І взагалі; — уже не ховаючи роздратування, закінчив 

старий, — чому ми ще воюємо, коли фюрер обіцяв за три 
І тижні поставити Росію,на коліна?

(Далі буде).

І
иастпка для дітей. (М). 9.15 — 
Теленовини. (М). 9.30 — Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Альбом природи». (М). 
11.00 — «Для вас, жінки». Теле
журнал. (Рига). 11.30 — «Наша, 
афіша». (К). 11.35 — «Влада му
зики». Телефільм. (К). 12.30 — 
Для школярів. «На комсомол 
рівняємо крок». Рапорт піоне- 
рії Киргизії на честь 50-річчя 
ВЛКСМ. (Фрунзе). 12.45 - Для 
дітей. «Дударик». (К). 13.15 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. «Орлята вчаться літа
ти». (М). 13.45 — «Музичний
кіоск». (М). 14.15 — «ТЕК-68».
(К). 15.00 — Дж. Прістлі. «Док
тор Солт від’їжджає». Теле
спектакль. (К). 17.00 — «Отелло

І
’чип

з Дюлазахі». Нова кінокомедія. 
(К). 19 00 — Назустріч з’їзду
композиторів України. Концерт 
з творів композиторів Львова, 
Одеси, Харкова. (К). 21.30 — 
«Сім днів». Міжнародна про
грама. (М). 22.15 — «Камертон 
доброго настрою». (Харків).

Іigj» і гшикіггР щасні« ♦
о*

Щиро вітаємо зі світлою, щасливою подією в житті — 
одруженням лікаря Олександрійської районної лікарні 
Надію Іванівну НЕСІНУ та першого секретаря Олек
сандрійського райкому ЛКСМУ Михайла Пилиповича 
ГРОМОВОГО.

Справжнього, великого вам щастя, друзі!

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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