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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ЗБОРИ 1
КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
АКТИВУ ОБЛАСТІ

Вчора, 13 липня, відбулися збори комсомольського 
активу області. Головуючий оголошує, що учасника- 

/■' ми зборів обласного комсомольського активу є навіч
но занесені в списки обласної комсомольської орга
нізації наші земляки, що полягли смертю хоробрих, 
І ероі Радянського Союзу В. Є. Колісниченко, Л. С. 
Маніта, І. К. Конько, І. Ф. Індик, Є. М. Жердій, 
П. В. Ве.лігін. Присутні вшановують пам’ять загиб
лих героїв вставанням і хвилиною мовчання.

Було обрано почесну президію в складі Політбюро 
ЦК КПРС.

З доповіддю «Про підсумки червневих Пленумів 
ЦК КПРС і ЦК КП України та завдання обласної 
комсомольської організації» виступив перший секре
тар обкому партії М. М. КОБИЛ ЬЧАК.

КИЇВ, 11 липня. 
(РАТАУ). Сьогодні сто
лиця України тепло й 
гостинно зустріла учас
ників фестивалю радян
ської і чехословацької 
молоді, який стартував 
у Львові. Сотні юнаків і 
дівчат з букетами квітів 
зібралися рано-вранці 
на Київському вокзалі. 
Привокзальна площа 
прикрашена державни
ми прапорами ЧССР, 
СРСР та УРСР.

нівський житловий ма
сив, Палац спорту. З ви
соти придніпровських 
круч гості милувалися 
красенем Славутичем, а 
потім на пароплавах зро
били екскурсію по ДНІП
РУ-
Увечері в Зеленому те

атрі на Виставці передо
вого досвіду в народно
му господарстві Україн
ської РСР відбувся ве
чір - зустріч делегатів 
фестивалю з молоддю

ДРУЖБА
О восьмій годині ран

ку спеціальні поїзди зу
пиняються біля перону. 
Студентки Київського 
медінституту Віра Ля
шенко, Надя Левченко і 
Галя Устименко підно
сять гостям хліб-сіль.

До трибуни підходять 
керівники делегацій, які 
прибули на фестиваль,— 
голова ЦК ЧСМ Миро
слав Заваділ, заступник 
голови ЦК ЧСМ, голова 
ЦК ЧСМ Словаччини Ро
берт Гарінчар, секрета
рі ЦК ЧСМ Зденек Гра
біца та Інджіх Полєднік, 
секретар ЦК ВЛКСМ 
Ю. В. Торсуєв, секретар 
Київського 
партії- В. О. 
секретарі ЦК 
члени бюро та 
рі Київських 
міськкому і 
комсомолу, 
дружби відкриває пер
ший секретар Київсько
го МК ЛКСМУ Костянтин 
Масік.

Оркестр виконує дер
жавні гімни ЧССР, СРСР 
та УРСР.

З вітальним словом 
виступає секретар ЦК 
ЛКСМУ О. С. Капто. 
Промову - відповідь ви
голосив член Президії 
ЦК ЧСМ Беджіх Барох.

Гості й молодь міста- 
героя прямують до па
м’ятника В. І. Леніну, 
ЩО височить в центрі 
Києва. Почесну вахту тут 
несуть комсомольці, пі
онери. До підніжжя 
пам’ятника лягають яс
краві букети квітів. На 
червоній стрічці одного 
з вінків — напис че
ською та російською 
мовами: «В. І. Леніну
від чехословацької мо
лоді». Потім були покла
дені вінки на могилу Не
відомого солдата і до 
пам’ятника воїнам_ че
хословацької армії, які 
загинули в боях з фаши
стськими загарбниками 
під час визволення міс
та Києва.
Посланці дружньої кра

їни ознайомилися з істо
ричними й архітектур
ними пам’ятниками міс- 
та. Вони побували біля 
пам’ятників Т. Г. Шев
ченку» Богдану Хмель
ницькому, генералові ар

ії М. Ф- Ватутіну, огля
нули університет, Руса-

міськкому 
Бойченко,

ЛКСМУ, 
секрета- 
обкому, 

райкомів 
Мітинг

міста, активістами 
вариства радянсько-че
хословацької дружби.

КИЇВ, 12 липня. 
(РАТАУ). Сьогодні закін
чився фестиваль дружби 
радянської і чехосло
вацької молоді, присвя
чений 50-річчю Великого 
Жовтня. Він перетворив
ся на чудове свято єд
нання молоді д’аох брат
ніх країн. Під девізом 
«Дружба навіки» у Льво
ві, Вінниці, Хмельницько
му і Києві проходили 
численні маніфестації, 
бесіди, дискусії та інші 
цікаві зустрічі. Юнаки і 
дівчата обговорили ряд 
проблем, які хвилюють 
сучасну молодь. Відбу- 

відверта, дружня 
роль 

ідейно-

То-

лася 
розмова про 
ВЛКСМ і ЧСМ в 
політичному загартуван
ні підростаючого поко
ління, про виховання мо
лоді на революційних, 
бойових і трудових тра
диціях радянського та 
чехословацького наро
дів.

Учасники 
одностайно затаврували 
ганьбою 
які розв'язали воєнні дії 
у В'єтнамі і на Близько
му Сході, висловили со
лідарність з народами 
Азії, Африки та Латин
ської Америки, що бо-

фестивалю

імперіалістів,

рються за своє соціаль
не і національне визво
лення, за мир і соціа
лізм. Молодь Радянсько
го Союзу і Чехословач- 
чини ще раз продемон
струвала глибоку 
ність ідеям 
Жовтня, свою готовність 
продовжувати 
цінну справу, розпочату 
старшими поколіннями.

Ранком 12 липня учас
ники фестивалю побува
ли на підприємствах, в 
науково-дослідних інсти
тутах столиці України, 
на будівництві Київської- 
Комсомольської ГЕС, 
зустрілися з молоддю 
міста-героя. В другій по
ловині дня делегати мо
лодіжного форуму зіб
ралися в Жовтневому 
палаці культури на вечір

вір-
Великого

револю-

НАВ
дружби. Дівчата в ук
раїнських національних 
костюмах вручили деле
гатам фестивалю букети 
квітів.

Великий зал палацу в 
святковому вбранні. В 
глибині сцени — прапо
ри ЧССР, СРСР і УРСР, 
емблема фестивалю. На 
балконах вітальні лозун
ги. *

Місця в президії зай
мають заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР 
П. Т. Тронько, секретар 
Київського обкому КП 
України В. М. Дмитрук, 
секретарі Київського 
міськкому КП України 
О. П. Ботвин і В. О. Бой
ченко, голова виконко
му Київської міської 
Ради депутатів трудящих 
М. Й. Бурка, голова ЦК 
ЧСМ Мирослав Заваділ, 
заступник голови ЦК 
ЧСМ, голова ЦК ЧСМ 
Словаччини Роберт Га- 
ренчар, секретарі- ЦК 
ЧСМ Зденек Грабіца та 
Інджіх Полєднік, секре
тарі обкомів ЧСМ, сек-

——, „
ретарі і члени бюро ЦК 
ЛКСМУ, “ " 
кому 1 
ЛКСМУ, 
сомолу міста Києва, по
чесні гості фестивалю.

На вечорі був присут
ній віце-консул ЧССР в 
Києві Ярослав Доубрава.

Короткою вступною 
промовою вечір відкрив 
перший секретар Київ
ського обкому ЛКСМУ 
Л. А. Пустовойтов.

Оркестр виконує дер
жавні гімни ЧССР, СРСР 
і УРСР.

З словами привітання 
виступили Герой Соціа
лістичної Праці, крутиль
ниця комбінату штучно
го волокна С. С. Вер- 
бицька, генерал армії, 
двічі Герой Радянського 
Союзу Д. Д. Лелюшен-

Київського об- 
та міськкому 

райкомів ком—

В обговоренні доповіді взяли участь перший сскре- і 
тар Кіровоградського міськкому ЛКСМУ А. НІЦОЙ, [ 
молодший науковий співробітник Кіровоградської 
сільськогосподарської дослідної станції Н. ЗІПЧЕН- і 
КО, військовослужбовець Кіровоградського гарнізо
ну В. ЛАРІОНОВ, перший секретар Олександрій- , 
ського міськкому ЛКСМУ 1. УРИЦЬКИЙ, групком- ' 
серг Знам’янського локомотивного депо В. ГРИ
ШИН, перший секретар Бобринецького райкому • 
ЛКСМУ В. КРИШЕВИЧ, секретар комітету комсо- І 
молу колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельсько- 
го району П. ВАСИЛЬЄВ.

Із заключним словом виступив перший секретар 
обкому партії М. М. КОБИЛЬЧАК. і

Учасники зборів одностайно прийняли резолюцію, 
в якій від імені комсомольців, усієї молоді Кірово- 
градщинн підтримали і схвалили політичну лінію і ' 
практичну діяльність ЦК КПРС, ного Політбюро і 
Радянського уряду, спрямовану на припинення агре
сії Ізраїлю, на підтримку арабських держав, що за
звали віроломного нападу, на відвернення небезпеч
них наслідків агресії.

Комсомольський актив з великим піднесенням 
прийняв вітальні листи ЦК КПРС і ЦК КП України, і 
Комсомольці, вся молодь Кіровоградщиии, відзна- Г 
чається в листах, з глибоким задоволенням сприй
няли Тези ЦК КПРС «50 років Великої Жовтневої і 
соціалістичної революції» і покладуть їх в основу 
своєї практичної діяльності. О

І
ко.

Секретар ЦК ЛКСМУ 
О. С. Капто від імені 
комсомольців і молоді 
республіки вручив гос
тям вітальний адрес. З 
словом-відповіддю вис
тупив голова ЦК ЧСМ 
Мирослав Заваділ.

Слово надається сек
ретареві ЦК ВЛКСМ 
Ю. В. Торсуєву. Від імені 
ЦК ВЛКСМ він висловив 
велику вдячність ЦК КП 
України, урядові рес
публіки, партійним і ра
дянським органам, а та
кож усім товаришам, які 
брали участь у підго
товці і проведенні фес
тивалю, за велику допо
могу і підтримку в орга
нізації цього молодіж
ного свята дружби.

Гостям були вручені 
пам'ятні подарунки від 
ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ.

Потім приймається ві
тальний лист на адресу 
ЦК КПРС і ЦК КПЧ.

Знову звучать гімни 
ЧССР, СРСР і УРСР.

На закінчення відбув
ся великий концерт.

Знайомтесь: комсомолка Олена Іщик з колгоспу Імені 
Дзержмнського Компаніївського району, одна з кращих 
молодих доярок.

Фото В. КОВПАКА

В ДУСІ ЦІЛКОВИТОЇ ЄДНОСТІ
11 — 12 липня в Будапешті відбулась 

нарада керівників комуністичних і ро
бітничих партій та глав урядів соціаліс
тичних країн — Болгарії, Угорщини, 
НДР, Польщі, СРСР, Чехословаччини і 
Югославії.

Нараду проведено у відповідності з 
домовленостю, досягнутою на москов
ській зустрічі керівників комуністичних 
і робітничих партій і глав урядів зазна
чених країн 9 червня ц. р. про підтри
мання постійного контакту в питаннях 
становища на Близькому Сході, яке 
створилось в результаті агресії Ізраїлю 
проти арабських країн.

Учасники наради констатували, що 
окупація Ізраїлем територій, захоплених 
ним в результаті агресії, яка триває, 
означає зневажання основних принци
пів статуту ООН і міжнародного права, 
посягання на суверенітет і територіаль
ну цілісність арабських держав. Своєю 
загарбницькою політикою правлячі кола 
Ізраїлю, за якими стоять агресивні сили

імгтеріалізму, насамперед США, кида
ють виклик миролюбним силам в усьому 
світі.

Учасники наради знову підтвердили, 
що братні партії і соціалістичні країни 
рішуче підтримують і далі підтримувати
муть дружні арабські держави в їх 
справедливій боротьбі за ліквідацію на
слідків агресії Ізраїлю і насамперед за 
негайне виведення ізраїльських військ 
із загарбаних ними арабських територій, 
рони висловилися за ще повніше вико
ристання відповідних засобів, які від
повідають інтересам боротьби проти аг
ресії, за відновлення миру на Близько
му Сході.

Учасники наради обмінялись інфор
мацією про політичну підтримку, яку 
подає кожна з їх країн дружнім араб
ським державам.

Нарада проходила в товариській ат
мосфері, в дусі цілковитої єдності.

(ТАРС).

XIII ПЛЕНУМ ВЦРПС 
ЗАКІНЧИВ РОБОТУ
11 липня в Москві за

кінчив свою роботу XIII 
пленум ВЦРПС. Пленум 
прийняв розгорнуту по
станову. В ній говори
ться, що пленум ВЦРПС, 
виявляючи одностайну 
волю робітників і служ
бовців нашої країни, ціл
ком і повністю схвалює 
рішення черв н е в о г о 
Пленуму ЦК КПРС. Пле
нум закликав профспіл
кові організації, всіх ро
бітників і службовців ще 
еищє підняти прапор со
ціалістичного змагання, 
добиватись неухильного 
зростання продуктив
ності праці, поліпшення 
якості продукції, підви-

щення ефективності ви
робництва.

Пленум ВЦРПС висло
вив глибоку впевненість 
у тому, що радянські 
профспілки ще тісніше 
згуртують свої ряди на
вколо Комуністичної 
партії, і запевнив ленін
ський Центральний Ко
мітет, що профспілки 
СРСР і надалі будуть 
вірною опорою партії, 
віддадуть всі свої сили 
й енергію перетворенню 
в життя рішень XXIII 
з’їзду, червневого Пле
нуму ЦК КПРС, внесуть 
гідний вклад в ознаме
нування 50-річчя Вели
кого Жовтня.

(ТАРС).

А



Твій

дім

села. З високого п’є- 
на пшеничний 
ім’я якого но- 

колгосп. 
ось-ось буде ін- 
ньому ставити-

Попід бруківку — розкіш
на лісосмуга. А з протилежно

го боку — рядок молодих тополь, 
ясенів. Шляхом йдуть двоє: сол
дат і літній хлібороб.

Юнак:
— Гарно тут зробилося за два 

роки. Аж втішно, що це до твого 
рідкого села така краса просте
лилась.

А чоловік:
— Це все Митько, Дмитро Га

сіца з своєю комсомолією вима
лював.

Околиця 
дестала задивився 
лан М. В. Фрунзе, 
сить лозуватський

—■ А трохи далі 
ший п’єдестал. На 
муть трактор, якого вперше виве
ла на нашу ниву ангелінка Олек
сандра Іванівна Митрофанова.

Сільська вулиця вистелена ка
менем, заквітчана яблуневим, виш
невим віттям. Обабіч — новенькі 
хати.

— Отаких вже з’явилося більше 
двохсот, — не без гордощів мо
вить хлібороб. — Що не рік, то й 
тридцять, сорок новосіль. І най
більше молодожони просять на та
ке свято, Ото, хлопче, відпочинь 
трохи після армії та одружуйсь. 
Колгосп тобі й шифер дасть і де
ревину. І в хату мебльовий гарні
тур купить.

Ось і центр Лозуватої. Захлю
паний блакиттю і сонцем красує
ться біля колгоспного садка Па
лац культури. Там — і зал па 
650 місць, бібліотека, читальний 

зал, кабінет політосвіти, кімнати 
для гуртківців. Біля Палацу — 
ялини, квітники.

Поруч — площа. Там — велич
ний монумент. На камені викарбу- 
ване обличчя двох заскорбочених 
жінок. Ще кілька малюнків — 
зображення воїнів - визволите
лів. Між цими зображеннями — 
великі плити, на яких написи імен 
лозуватчан, що не вернулись в 
своє село з далеких фронтових до
ріг.

Нижче Палацу культури — ста
діон, обсаджений ясенами.

До стадіону притулився ще один 
сквер. Там — знову пам’ятник. 
Цей вже невідомому солдату.

А коло школи на п’єдесталі — 
постать рідного Ілліча.

Іде хлопець селом. А йому нав
стріч широкими вікнами усміхаю
ться нова колгоспна поліклініка, 
магазини, поштове відділення, ка
фе. Нарешті — будипок-музей 
Героя Радянського Союзу Архнпа 
Самійловича Маніти, односельча
нина лозуватців, який повторив 
у Берліні подвиг Олександра Мат- 
росова...

Дивувався солдат. І любо ста
вало йому, споглядаючи на таку 
новизну.

А то ж було ще не все. Вата
жок артільних комсомольців 
Дмитро Гасіца зі своїми друзями 
самотужки беруться вирівняти 
всі сільські вулиці, прикрасити 
вербами береги ставків, продов
жують упорядковувати площі і 
скверн біля двох бригадних клу
бів, які недавно споруджені. Юна

ки та дівчата Лозуватої взяли 
шефство над тваринницьким та 
механізаторським містечками. Там 
теж має бути краса.

ЛОЗУВАТЕ — не виняток в 
Ульяновському районі. При

ваблюють своєю своєрідною кра
сою Кам’яна Криниця, Синьки, 
Грушка, Луполове, Вільхове, Да
нилова Балка. В Синьках, наприк
лад, серед нових хліборобських 
будинків комсомольці місцевого 
колгоспу «Батьківщина» посадили 
парк Щасливих. Народжується 
дитина — тут садять яблуню чи 
черешню, одружується колгосп
ник — теж приходить в парк 
Щасливих. У Вільховому біля но- 
возбудованого Палацу культури 
юнаки та дівчата посадили парк, 
а на вході в нього встановили 
бюст одному з перших ватажків 
колгоспу Григорію Івановичу Ро- 
гозінському. Молодь Даннлової 
Балки в наймальовничішому ку
точку села ось-ось відкриє пам’ят
ник Пантелеймону Рибіцькому, 
першому комсомольцю, який заги
нув у сутичці з куркулями. Па
м’ятник зводиться за комсомоль
ські збереження.

Завидні прикраси напередодні 
ювілейного свята — 50-річчя Ве
ликого Жовтня в селі Надлак, Но- 
воархангельського району. Сотні 
нових будинків, палац культури, 
музична школа, побутові майстер
ні, сітка риштувань біля стін май
бутньої середньої школи. І садки, 
садки...

А хто був байдужий, завітавши 
в село Комишувате, Новоукраїн-

рідний

ського району? Аж од самої авто
стради простелилась сюди ас
фальтна дорога. В селі — багато
кімнатні типові будинки для кол
госпників. Там — і парове опа
лення, і газ. В центрі Комишува- 
того — На постаменті погруддя 
знатного односельчанина комишу- 
ватців Двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова. Навколо 
юнаки та дівчата місцевого кол
госпу імені XX з’їзду КПРС по
садили сквер. В нім — алеї, клум
би, квітники, в нім декоратив
ні кущі, каштани.

А нині молоді хлібороби разом 
з своїм ватажком Л. Кухаренко 
порядкують біля Палацу культу
ри, готуючи місце для парку.

Юнаки та дівчата на вули
цях, де прокладаються тротуари, 
вони — на риштуваннях ґ"' 
дов Комишуватого.

Село будується, село 
ться в красу. Наимиліші 
барви кладе на його лоно 
Вона ж і сама є чарівною 
сою того села, і. . . 
споруди, садить яблуні і червоні 
гвоздики. м ШЕВЧУК,

спецкор «Молодого комунара».

поводу-

вбирає- 
сонячні 
молодь, 
прикра- 

де зводить нові ...І
ВІД РЕДАКЦІЇ: Видруковуючи 

цей матеріал, ми сподіваємось, що 
наші читачі напишуть в своїх лис
тах про обличчя рідного села, про 
те, що заважає зробити ного при
надним, гарним, про те, як їх ро
весники — молоді хлібороби—тво
рять ту красу, готуючись до юві
лейного свята.

здиву

оде
ЙЭ

Радяться 
ідеологічні 
працівники
У Києві закінчив робо

ту всесоюзний семінар- 
нарада завідуючих бу
динками політичної осві
ти ЦК компартій союз
них республік, обкомів 

І і крайкомів партії, скли-
. каний відділом пропа

ганди ЦК КПРС. В його 
роботі взяли також 
участь працівники від
ділів пропаганди і агіта
ції ЦК ВЛКСМ, ЦК і об
комів ЛКСМУ, журналу 
«Политическое самооб
разование», всесоюзно
го радіо.

На семінарі-нараді об
говорено підсумки пар
тійного навчання, захо
ди по його дальшому 
вдосконаленню та підви
щенню ідейно-теоретич
ного рівня занять в по- 
літшколах і на семіна
рах, по поліпшенню ро- 

і боти з пропагандистами,
і Велика увага була приді

лена питанням пропаган
ди та вивчення Тез ЦК 
КПРС «50 років Великої 
Жовтневої соціалістич
ної революції», роботи 
будинків і кабінетів полі
тичної освіти у зв’язку з 
підготовкою до святку
вання піввікового юві
лею Радянської влади.

(РАТАУ).

----------------------------------------------

Стрічаються вони на світанку. На околиці Надлака. 
Разом спішать до польового стану тракторної бригади. 
Разом виводять свої трактори на ниву, де набираються 
сили молоді рослини кукурудзи.

Хочуть сільські активісти писати про Валентину Ро
маненко до стінної газети. Бо ж знову, доглядаючи по
сіви качанистої, чбїири гектари понад завдання впора
ла. Пишуть і одразу згадують про Валентину Безуглу — 
подругу В. Романенко. Цікавляться, як вона працює. 
Обліковець з радістю повідомляє:

— Обидві Валі на одній лінії...
Лине над артільними ланами вечір. Вертаються по

други додому. На околиці села розлучаються. Та нена
довго. Через годину — зустріч в сільському Палаці 
культури. Тут починається репетиція Надлацького на
родного хору. Серед кращих співаків — Валентина Ро
маненко та Валентина Безугла, трактористки, подруги, 
дві комсомолки, слава про яких лине не тільки в орде
ноносній артілі «Зоря комунізму», а й в усьому Ново- 
архангельському районі.

На фото: В. Безугла (ліворуч) і В. Романенко.
Фото В. Ковпака.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

Радянським Союз подає допомогу Пакистану о освоєнні природних багатств. 
На фото: радянські геодезисти на зйомкзх місцевості,

ПОДОРОЖ
У БЕЗСМЕРТЯ

Уявіть соб) місто, вулицю, 
до жили паші улюблені герої, 
де навіть кожен камінь збе
рігає їхній крок. Тоді стаєш 
чистішим, бо кожний твій по
дих вимірюється відданим за 
тебе життям.

Так почуволи себе комсо
мольці Балахісського вугле
розрізу А. Аністратенко, 
Ф. Довгополий, Н. Кадигроб, 
які, перебуваючи о Донбасі, 
відзідали місто Краснодон.

— Ось ці лілеї. здається,

зривала на ріці Уляна Гро
мова, — сказала Ніна Кади
гроб.

— А на цій вулиці без
страшний Ссрьожа Тюлевім 
підпалив фашистське куб
ло... — розповідали гостям 
місцеві жителі.

Вугільники відвідали па
м’ятник молодогвардійцям І 
дали клятву — бути у всьому 
схожими на своїх ровесників.

М. КУЛИБАБА.
с. Балахівка,
Петрівський район.

КИЇВ, 11 липня. (РАТАУ). 
Столицею України заво
лодів фестиваль самоді
яльного мистецтва. З ран
ку в Київській філармо
нії, Палаці культури пра
цівників харчової про
мисловості, Будинку вчи
теля і Будинку вчених, 
Жовтневому палаці куль- 

Голос
тури проходили творчі 
конкурси. За право нази
ватися найкращими зма
галися сьогодні посланці 
Закарпатської, Чернігів
ської, Черкаської і Крим
ської областей.

Хоч на оглядах і не на
лежить гучно виражати 
свої почуття, виступи ба
гатьох колективів присут
ні зустрічали оплесками. 
Вже сама поява на сцені 
Чигиринського народного 
хору викликала палкі 
симпатії глядачів. Земля
ки Богдана Хмельницько
го в гаптованих козацьких 
жупанах люблять народні 
пісні, що народилися в 
їхньому краю. Промовис
то пролунали з їх уст ста
ровинна пісня про слаз- 
ного козака Нечая і су
часна — про чигиринський 
край.

Не тільки високим ви
конавським рівнем, а й 
цікавим репертуаром по
радували самодіяльний 
народний хор «Полісся» 
колгоспу «Авангард» села 
Іванівки Чернігівського 
району, академічний хор 
Сімферопольської обл- 
профради та інші. Тм од
наково доступні народні 
твори і найскладніші кла
сичні речі.

Танці Закарпаття були 
представлені і хореогра
фічною комп озицією 
«Безсмертя», яку виконав 
свалявський колектив, ве

селою «Гуцулкою», при
везеною з села Вільшани 
Хустського району.

Цього дня в конкурсі 
взяли участь також шпо- 
гянські і ватутінські тан
цюристи з Черкащини, 
ансамбль «Прилучанка» з 
Чернігівської області, тан
цювальний колектив з Се
вастополя, ялтинська цир
кова група.

Ввечері в Жовтневому 
палаці культури з вели
ким яскравим концертом 
виступили самодіяльні ар
тисти Чернівецької і До
нецької областей.

КИЇВ, 12 липня. (РАТАУ), 
Учасники армійської ху-

не обходиться без ніжної 
ліричної мелодії.

Нестримні солдатські 
танці, сповнені вогню і 
завзяття, давно завоювали 
симпатію глядачів. Армій
ські артисти-любителі при
везли в столицю України

Шевченкового
дожньої самодіяльності 
принесли сьогодні на сце

ну республіканського фес
тивалю не тільки подих 
сили і відваги, гарячий за
пал життєлюбства і не
стримної енергії, а й хо
роші та різноманітні сма
ки в музиці, піснях, тан
цях.

Не схожі творчі почер
ки колективів, які пред
ставляють Київський, При
карпатський, Одеський 
військові округи та Чер- 
вонопрапорний Чорно- 
морський флот. Але у ви
борі репертуару у них 
багато спільного. Надійні 

захисники недоторканних 
рубежів нашої священної 
землі з натхненням вико
нують твори, присвячені 
Жовтневій револ ю ц і 7, 
проникнут! високим пат
ріотизмом, палкою лю
бов ю до своєї матері-Віт- 
чизни, рідного народу, 
Комуністичної партії.

Солдатське дозвілля не 
уявити без задушевної 
пісні — згадки про рід, 
ний край, про кохану дів, 
чину. Не дивно, що кожен 
виступ численних солістів 
та вокальних ансамблів

багато своєрідних свіжих 
номерів. Це хореографіч
на композиція «Прапор

крок
Жовтня», танцювальна 
картинка «За влащу Рад„ 
женіЄЖ^ ТаНЄЦЬ “врод
жені Жовтнем» тощо.

у концертних прогоа 
мах були не лише 
«армійські» номери. Силу 
' вм>ння демонстрували 
партерні акробати, ‘ 
нальнии жанр пред^ав’ 
ляв на сцені М. ВуЦа у 
Дожній свист яітаври, баян, 'ЯКйбмаиРабан. 
конало володіє * АОС'

нішнього8ЄднТНфЯЄсС^0г°Д' 

ною програмою °НЦеРт- 
яльних колективів цМОді,-

ГІВСЬКОЇ і 3 “ В Черні-
областей, з якоюРПаТСЬкої 
Ступил-и В ПОика* ви-
Раїнського др‘ЩЄНні Ук- 
театРУ імені їв ЛТИЧн°го 

■— __ ’ 43 Ранка.
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МОЛОДОМУ ПРОПАГАНДИСТУ

„Психологічна розвідка“ 
з одного погляду

Георгій Поляновський — один з перших комсо
мольців Новоукраїнського району. Нині __ про
фесор Московської консерваторії, мистецтвозна- 

Ж вець. Його майже 50-річний досвід лекційної ро- 
Р боти багатий на пошуки і знахідки. Вийшла книга 

Г. Поляновського «Записки лектора». Уривки з 
неї, напевне, зацікавлять молодого лектора, під
кажуть багато корисного.

ЛЕКТОР на трибуні. Пе
ред ним — лампа, 

обов’язково склянка во
ди або чаю. Не квапля
чись, лектор «звільняє» 
свій портфель: тут і дже
рела, звідки беруться ци
тати, і вирізки з газет та 
журналів, і записки, і, на
решті, рукопис — текст 
лекції. В залі так само ти
хо, але ледь вловимий 
дух нудьги і розчаруван
ня вже пронісся по рядах 
людей. їх багато. Вони 
чекають. Але між ними і 
лектором на трибуні не 
намітилося жодного кон
такту. Навпаки. Уже ви
никла стіна. «Буде чита
ти», — думає багато слу
хачів і з занепокоєнням 
спакують за тим, як на 
трибуні виростає гірка 
р знокаліберних матеріа
лів.

Нарешті, трибуна до
статньо «обладнана», лек
тор береться за склянку, 
робить ковток і говорить 
дороге нам всім слово 
«товариші», як якесь ма
гічне заклинання, як сак
раментальну формулу. Це 
спово лектор вимовляє, 
прямо дивлячись в ауди
торію, зустрічаючи сотні 
націлених на нього допит
ливих очей. Часто трап
ляється, що ця зустріч 
очима лектора й аудито
ри, взаємне знайомство і 
немов би «психологічна 
розвідка» залишаються 
єдиною формою взаємно
го контакту протягом всі
єї лекції. Протягом півто
ра годин сотні пар очей 
людей, які слухають лек
цію, уже не зустрічають 
погляду лектора, бо він 
спрямований на рукопис 
чи книгу, що служить 
джерелом цитат.

Ні, не цього чекає ря
довий слухач від лекціїї 
Він чекає не читання на
писаного чи надруковано
го тексту, а живої, безпо
середньої і темперамент
ної мови: великої розмо
ви на хвилюючу його те
му, великої тому, що в 
розмові мають бути по
рушені важливі пробле
ми, поставлені значні пи
тання і на багато з них 
дані відповіді. Завдання 
лектора полягає в тому, 
щоб по ходу лекції заче
пити слухача за живе, збу
дити в ньому активний 
ін-ерес до змісту лекції, 
примусити його безвід
ривно, із захопленням 
слухати не текст лекції, а 
и зміст, розкритий в жи
вій людській мові, що 
звернена якраз до цієї 
аудиторії, якраз до цих 
слухачів.

Не можна, протипоказа
но підносити будь-якій 
аУДИторії читання незмін
ного, раз і назавжди «за

твердженого тексту». Такий

текст, зрозуміло, може 
існувати і в надруковано
му вигляді. Але він має 
бути лише «заготовками» 
лектора, фундаментом бу
дови. Його призначен
ня — впорядкування дум
ки, уточнення черговості 
висловлених положень, 
самоперевірка, самокон
троль.

Звертаючись до народу, 
до аудиторії недиферен— 
цінованої, як кажуть про
сто — різноманітної, лек
тор повинен досконало 
знати свій предмет. Він 
повинен вміти в кожній 
даній, навіть непередбаче
ній обстановці не тільки 
не розгубитися, а й зібра
ти цю аудиторію воєди
но, знайти для своєї лек
ції — якраз даної лек
ції — єдино можливу 
форму, образи, слова, які 
точно і переконливо ви
словлюють ідею лекції. 
Лектор повинен оволоді
ти аудиторією — не ста
ратися сподобатись їй, 
пристосовуючись до її 
смаків, а направити ті 
смаки, і, якщо треба, змі
нити їх. Скажуть — це ро
бить будь-який досвідче
ний педагог, який любить 
свою справу. Ні. Є суттє
ва різниця між роботою 
педагога і лектора. У пе
дагога — стабільна ауди
торія. Педагог знає свою 
аудиторію, знає її сильні 
і слабкі місця, знає по
іменно кожного учня і ін
дивідуалізує своє став
лення до кожного.

Лектор же приходить в 
аудиторію, з якою він зу
стрічається вперше. Він 
не знає людей, до яких 
звертається, йому не ві
домий рівень їх знань, і 
майже завжди він зустрі
неться з безліччю їх ви
мог, інколи й з протиріч
чями.

І треба вміти підібрати 
ключ не тільки до свідо
мості слухачів, а й до доб
рої волі в засвоєнні почу
того. Лектор повинен ім
понувати слухачам не 
тільки начитаністю, еру
дованістю, а, головним чи
ном, вмінням поважати 
свою аудиторію, з кого б 
вона не складалася, спов
на ділитися своїми знан
нями, передавати слуха
чам те, що є для них і но
вим, і цікавим, і корис
ним, що розширює розу
мовий і духовний круго
зір. Як тільки аудиторія 
повірила в цю силу і 
здатність лектора — за
безпечено увагу, буде, як 
кажуть, свята тиша.

Із усього сказаного яс
но, що лекторська діяль
ність — це професія, і до 
того ж професія складна, 
що вимагає великих 
знань, багатого досвіду, 
високої майстерності.

Великої

Є В БЕРШАД-
С Ь К О М У 

районі Вінни
цької області 
чудове місце — 
Чорний л і с. 
Сюди, за ле
гендами, збира
лися в роки за
силля поль
ської шляхти 
гайдамаки та 
побратими Ус- 
тнма Кармелю« 
ка.
Вітчизняної вій

ни Чорний ліс став базою місце
вого партизанського і підпільного 
руху проти німецько-румунських 
окупантів. З невеликих підпільних 
груп тут виних спочатку невели
кий бойовий партизанський загін 
«Прибужець», а потім уже влітку 
1943 року він виріс у великий за
гін «Буревісник».

Гайворонський район Кірово
градської області — сусідній з 
Бершадським. Тому й вирішили 
учні Гайворонського сільського 
професійно - технічного училища, 
закріплюючи матеріали про пар
тизанський рух в роки Великої 
Вітчизняної війни, який вивчався 
па уроках суспільствознавства, по
бувати в місцях, де жили й боро
лись народні месники.

Ще торік восени дві групи уч
нів — 41 і 46 — влаштували ту
ристський похід на місце колиш
нього табору партизанського за
гону «Буревісник». До станції 
Устье з Гайворона їхали поїздом, 
а там — пішки через Малу Ки- 
риївку на партизанський ліс.

Як тільки вийшов загін з станції 
Устье, був створений штаб похо
ду, розвідка, а група перетвори
лася в тимчасовий партизанський 
загін. По знаках, що виставляю
ться розвідниками, дійшли до Чор
ного лісу, і тут, біля могил в пів
денно-східній його частині, поча
лася розмова про бойові справи 
партизан, про героїзм радянських 
людей в роки Великої Вітчизняної 
війни.

Всі з цікавістю розглядають 
місце табору, слухають розповідь

колишніх підпільників і партиза
нів Івана Антоновича Свідрука, 
Тодосія Дементійовича Гайового.

Коли йшла розмова з Іваном 
Антоновичем Свідруком про пар
тизанські діла, виникла думка, що 
непогано було б відновити одну з 
землянок. Іван Антонович (він 
працює помічником бригадира 
комплексної бригади місцевого 
колгоспу, а в роки війни був віс
товим командира загону) пообі
цяв, що з колгоспниками при по
годженні з лісництвом відновлять 
землянку.

— А що, хіба ми не вміємо 
майструвати?! — заявили на дру
гий день на уроці суспільство
знавства ті, що повернулися з 
походу.

Хутко був влаштований «пар
тизанський» табір, розбиті намети.

О шостій годині ранку — всі 
до роботи. Комсорг групи Василь

два. Верх покрили лісовим дерном.
Тепер на вході в землянку вста

новлена табличка, виготовлена уч
нями училища з написом:

«Ця землянка відбудована уч
нями 46 групи Гайворонського 
сільського професійно-технічного 
училища Кіровоградської області 
на місці штабу одного із філіалів 
загону «Буревісник» на честь 
50-річчя Радянської влади і 100- 
річчя з дня народження В. І. Ле
ніна.

У відбудові взяли участь учні 
7-го класу Гайворонської школи 
№ І.

Прохання до всіх, хто тут по
буває, зберігати цю реліквію».

Тепер у нас є своя «партизан
ська база» в Чорному лісі.

К. КОВПАК, 
викладач Гайворонського 
сільського професійно-тех
нічного училища.

Землянка в Чорному лісі
Гаразда пішов на
зустріч групі екс
курсантів — учням 
7 класу Гайворон
ської школи № 1, 
які в цей день теж 
вирішили побува
ти в місцях бойо
вої слави парти
зан.

«Партизанський» 
розвідник провів 
учнів тими ж 
стежками, якими 
раніше йшла 46 
група учил и щ а. 
Звучить рапорт 
голови загону при
булих школяріз, 
що юні будьонівці 
добре дійшли до 
лісу й готові при
ступити до роботи 
по відбудові зем
лянки.

До двох годин 
дня землянка була 
відбудована. Дов
жина її — шість 
метрів, ширина —

Ви пам’ятаєте:
Планету на руки візьму я,
Серцем зігрію своїм...

Це слова поетеси з Олександрійської 
швейної фабрики Світлани Сахарової. Во
на — творець віршів, вона — творець добро
го настрою. Бо хто ж не зна«, що вироби 
олександрійських швей — завжди доброго 
гатунку. А ще Світлана — комсомольська ак
тивістка. Зараз дівчина замислилась над но
вим рядком вірша. А за мить, дзвінкоголо
са, вона побіжить у цех з приемною нови
ною:

— Дівчата, ми вжа план виконали. Пра
цюємо в рахунок серпня.

Фото Г. КОМЛЄВА.

СТКЩО Я СКАЖУ, що Раї- 
■** са Мицул стала піонер- 

вожатою за покликанням, 
то це не буде банальною 
фразою. Інакше не розці
ниш той факт, що, нагород
жена срібною медаллю, 
випускниця зразу ж після 
школи пішла в райком ком
сомолу проситись піонер
ським ватажком.

ВИПУСКНИК 
ІДЕ в життя

ДУША 
ПІОНЕРІ!
Вона, що називається, 

душа піонері? школи. Ціка
вим походом, розповіддю, 
екскурсією уміє захопити 
дитячу фантазію. А вони за 
нею прямо-таки по п’ятах 
ходять.

На очах в усіх переростає 
Раїса з піонерського ватаж
ка у вихователя. Вирішила 
остаточно присвятити себе' 
цій неспокійній професії. А 
спеціальність здобуває за
очно в Кіровоградському 
педагогічному інституті на 
фізико-математичному фа
культеті.

1. БАНТИШ, 
директор Панчівської 
8-річної школи.

Для вашого 
відпочинку

Робоча п’ятиденна. Для ба
гатьох тисяч трудівників Ук
раїни це вже стало звичним — 
два вихідних дні на тиждень. 
На новий режим роботи пере
ходить дедалі більше підпри
ємств республіки.

Змінюють години своєї ро
боти музеї, виставки, магази
ни. Чимало приємних додатко
вих суботніх турбот додалося 
і у працівників мистецтв. З 15 
липня радіо і телебачення Ук
раїни вводять нові суботні 
програми.

Ось тільки деякі з них:
«Для дому, для сім’ї». Це 

будуть найрізноманітніші по
ради. Педагоги розкажуть про 
виховання дітей. Біля мікро
фона виступлять також лікарі, 
художники, модельєри, куліна
ри, садоводи, квітникарі.

«Наша консультація». її ве
стимуть юристи га профспілко
ві працівники.

Приємні сюрпризи для тих, 
хто працює з двома вихідними 
днями, підготувало і телеба
чення. В суботу його блакит
ний екран світитиметься на 
три години більше — 12 годин 
замість 9. Програма телебачен
ня н суботу розширюється за 
рахунок концертів, цікавих 
вистав.

(РАТАУ). "

ПІСНЯ І ПОЛЕ

Сила заспіву
Ніхто не оголошував про збори, ніхто не ви

ряджався в святкову одіж, а просто, після ро
боти, зібралося біля клубу кілька хлопців. Об
личчя смаглі, руки з вузлуватими жилами па
шіли силою, здоров’ям. І оворили про сс, про 
те, потім якось затурбовано звернувся до ДРУ* 
зів помічник комбайнера Василь Фоміченко:

— Жнива почалися, а щось наших артистів 
не чути.

— Розспівуються, •— вставив репліку Іван 
Прокопенко.

Тут якраз підійшло іце кілька хлопців, дів
чат. Загомоніли гучніше. Адже не всім було 
відомо, що хоч наша агіткультбригада ще й не 
виїздила в поле, та не сиділа без діла. Бо і 
пересувний вагончик, і нова програма, і полів
ки — то нелегка справа. А найголовніше —

репетиції: розучували нові пісні, танці, готу
вали сатиричні куплети і вірші.

Чому я почав свою розмову якраз з бесіди 
комсомольських активістів? Бо це питання 
хвилювало їх, бо самі вони (хто навіть не міг 
щось виконувати на сцені) приклали немало 
зусиль для культурного відпочинку колгосп
ників.

Дехто вважає, що коли починається той чи 
інший період основної роботи, то слід нуль 
уваги приділяти іншим. Розуміємо, що жни
ва — неабияке напруження. Готуючи агіт
бригаду, паралельно з ним, ми обладнали на 
фермі кімнату тваринника, допомогли тракто
ристові Володі Ступаченку перекрити хату та 
інше. Одним словом, комплекс роботи комсо
мольського активу має немалу амплітуду.

Зараз, як ніколи, відчуваю авторитет комсо
мольського комітету. Нещодавно підходить до 
мене Анатолій Просянюк. Вираз обличчя збуд
жений:

— Запишіть в комсомол...
Звернувся і слюсар Микола Ступаченко: 

«Прийміть...»
І часто доводиться задумуватися, перекону

ватися, що здружена робота комсомольського 
активу якраз і є гнм заспівом, що кличе лю
дину в поле. Бо початок гарної пісні починає
ться з музики доброго колосу.

Микола СТУПАЧЕНКО, 
секретар комсомольської організації кол
госпу імені Куйбишева Вільшанського 
району.
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Вони 
знаходять 
дорогу

НОВИНИ ЕКРАНУ

В другій половині ЦЬОГО МІ
СЯЦЯ обласна конторе кіно
прокату випускає на екрсни 
Кіровограда та області цілий 
ряд нових фільмів. Серед 
них немало картин про мо
лодь.

«САША-САШЕНЬКА». Не ду
майте, що професія маляра 
дуже нецікава. Головне, щоб 
у людини було почуття гро
мадської відповідальності за 
доручену справу. Тоді будь- 
яка професія стане твор
чою — така думка авторів 
фільму.

Це — музична комедія. Во
на про молодих I для моло
дих.

Є таке дівчисько — Саше.
Саше — мрійниця, роман

тична натура. їй — вісімнад
цять, І вона входить в життя 
з усім запалом юної, чистої 
душі. Вона мріє стати ар
тисткою, космонавтом, ще 
кимось...

Можливо, так воно І буде. 
Та головне те, що характер 
дівчини, її погляди на життя, 
її ставлення до навколишньо
го світу не залишають сум
ніву в тому, що вона буде 
справжньою людиною землі 
рідної.

Картина аСаша—Сашенька» 
виробництва кіностудії «Біло- 
русьфільм». В головних ролях: 
Н. Селезисва, Л. Пригунов, 
Ю. Медведев, Н. Шацька.

«МІСЯЧНІ НОЧІ». В центрі 
фільму — образ молодого 
хлопця Сашка, якому дово
диться пройти складний шлях 
від байдужості до відкритої 
боротьби Із злом, косністю, 
злочинним ставленням до 
суспільної власності.

Сашко приїхав у гості до 
діда-лісника. Далека лісо
ва глухомань Із світлою річ
кою, вважав хлопець, — чу
дове місце для спокійного 
відпочинку. Та всюди, де « 
життя, виникають конфлікти, 
вирішуються складні питання 
взавмин між людьми. Сашко 
мимоволі стає свідком бо
ротьби з браконьєрами, всту
пав в небезпечний двобій, 
перемагає.

Автори фільму режисер 
Ю. Решетников та драматург 
Ю. Севела не закінчують кі
ноповість остаточною розв’яз
кою. Бони лишають право за 
глядачем додумати дальший 
розвиток подій. Виробництво 
кіностудії «Мосфільм».

«ЗУСТРІЧ У ГОРАХ». У без
хмарне сине небо спрямовані 
вершини гір, зеленими схи
лами повільно посуваються 
отари овець. Чути пісню. Це 
співає хеосурський чабан. 
Пісню підхоплює дівчина. 
Раптом з’являються вороги- 
ІновірцІ. Вони нападають на 
чабана. Дівчина біжить у се
ло, щоб сповістити про на-

пад, а чабан мужньо оборо
няється... „і

Фільм «Зустріч у горах» по
ставив режисер М. СанішвІлІ 
за сценарієм П. Грузинсько
го та М. СанішвІлІ. >- V.

«У КОЖНОГО СВОЯ ДОРО
ГА». Мамбет Асанханов прожив 
нелегке життя. Чого він 
тільки не бачив на своєму 
аіиуі Воював у громадянську, 
бився на фронтах Вітчизняної 
війни, а більше будував. В 
його роки люди йдуть на 
пенсію. Але Мамбет не може 
залишити роботу.

Молоді монтажники, яиі під 
його керівництвом прокла
дають високовольтну ЛІНІЮ, 
спочатку зустріли нового бри
гадира насмішкувато й недо
вірливо. Робота в. горах не
легка. Тут І молодому важко, 
а він літній... Та з кожним 
днем зростала повага хлопців 
до свого бригадира. Мвмбет 
не лише згуртував їхній не
дружний колектив, але при
мусив замислитися й про 
сенс їхнього життя.

Крім згаданих новин екра
ну, глядачі найближчим ча
сом зможуть переглянути 
«Листи з острова Дивоків», 
«Довге щасливе життя», «А 
тепер суди...» за мотивами 
п'єси О. Корнійчука «Сторін
ка щоденника» та Інші.

На знімку: кадр з фільму 
«Місячні ночі»,

Президент
ДВОХ

академій

Одинадцять років — з 1783 по 
1794 рік — на чопі двох акаде
мій Росії — Академії наук і Ро
сійської академії — була Кате
рина Романівна Воронцова- 
Дошково. Це була єдина о світі 
жінка — президент двох академій,

Катерина Романівна рано зали
шилась без матері і виховувалась 
у дядька — М. І, Воронцова, 
впливового вельможі. Вийшла за
між у 16 років. Але це но пере
шкодило їй, як твердять сучасни
ки, бути письменницею, педаго
гом, філологом, знавцем мис
тецтв, редактором, натуралістом, 
композитором і хірургом.

Незважаючи на те, що К. Р, 
Воронцова-Дашкова була графи
нею, а за чоловіком — княги
нею, вона почувала себе погано 
при дворі, значну частину свого 
життя була в неласці, на заслан
ні і вигнанні, Її друзями були не 
всесильні палацові временщики, 
а Вольтер, Дідро, А. Сміт та ін
ші прогресивні діячі того часу.

Герцен — її шанувальник і бі
ограф — вважав «Записки» Даш
ковой документом надзвичайно 
важливим для вивчення XVIII сто
ліття,

(РАТАУ),

Кіровоград сьогодні. Нові будинки на вулиці Фруизе. 
Фото В. КОВПАКА.

ПГ РИ ДНІ, з 7 по 9 липня 1967 року 
олександрівці були свідками гострих 

поєдинків сільських спортсменів області. 
Фінал обласної спартакіади зібрав 160 
чоловік легкоатлетів з 19 районів, 8 чо
ловічих волейбольних команд — пере
можців зональних змагань, 2 футбольні 
команди: колгоспу імені Чкалова Ново- 
миргородського району та колгоспу «Іс
кра» Олександрівського, що боролися в 
фінальному матчі за кубок облради 
ДССТ «Колгоспник» «Золотий колос».

Спартакіада сільських спортсменів, що 
почалася в січні цього року, стартувала 
в колективах фізкультури колгоспів, рад
госпів, ' міжколгоспбудів і відділеннях 
«Сільгосптехніки». Змагання проводили
ся з десяти видів спорту: важкої атле
тики, шахів, шашок, настільного тепіса, 
гирьового спорту, ручного м’яча, футбо- 
ла, волейбола, легкої атлетики. В спар
такіаді взяло участь 125 тисяч сільських 
спортсменів. За цей час було встановле
но 67 рекордів районів і 26 рекордів об
ласті. 92 спортсмени виконали норму 
першого розряду. 708 — II розряду, 
4956 — III та юнацького розрядів. Про
ведення змагань за програмою спарта
кіади значно зміцнило матеріально-тех
нічну базу колективів фізкультури. В 
селах упорядковано і побудовано 132 
комплексних майданчики, 3 спортивні за
ли, в розпалі будівництво семи район
них стадіонів на 5 тисяч місць кожний, 
водна станція в Олександрівці.

Спартакіада повсюди проходила, як 
могутній засіб агітації і пропаганди ма
совості спорту.

Переможцями обласної спартакіади, 
як і торік, стали збірні команди Ново- 
українського району, які набрали з усіх 
видів змагань 204,5 очка, на другому міс-

ці збірні команди Долинського району — 
200 очок, на третьому — Кіровоградсько
го району — 197 очок. Володарем кубка 
«Золотий колос» вперше став колектив 
фізкультури колгоспу ім. Чкалова Ново- 
миргородського району.

Серед легкоатлетів переможцем вияви
лась збірна команда Новомиргородсько- 
го району, на другому місці спортсмени 
Кіровоградського району, на третьому — 
Новоукраїнського. Кубок облради з во
лейбола завоювала чоловіча команда 
Олександрівського району.

Спартакіада показала окремі слабкі 
місця збірних команд деяких районів. 
Так, якщо в минулому році збірна 
команда Ульяновського району зайняла 
друге місце, то в цьому році вона лише 
на 11 місці. В першу чергу це сталося 
в результаті незадовільної організації 
роботи районної ради ДССТ «Колгосп
ник» (голова В. С. Контієв). Тут не ви
ставили команд на зональні змагання з 
волейбола та ручного м яча і одержали 
з цих видів спорту нулі.

Як і торік, не приділили належної ува
ги підготовці збірних команд з усіх ви
дів спорту в Новоархангсльській район
ній раді (голова А. І. Суботінов). Вна
слідок цього район посів 19 місце.

Фінал спартакіади повинен стати стар
том нових змагань в колективах фізкуль
тури. Він показав, що там, де створено 
умови для систематичних занять спор
том, де спортивні організації разом з 
комсомолом вболівають за масовість, 
дбають про майстерність, там і справи 
ідуть добре.

В. СОЛОНЧЕНКО, 
голова обласної ради ДССТ 

■ «Колгоспник».

і

уудожню ГІМНАС-
ТИКУ як вид спорту 

на факультеті фізвихо- 
вання Кіровоградського 
педінституту почали 
культивувати не так дав
но. Команда дівчат у ми
нулому році на спарта
кіаді педагогічних вузів 
України зайняла четвер
те місце.

Склад команди з ху
дожньої гімнастики цьо-

ДРУГЕ КОЛО

КОЛИ ГРАТИМЕ 
«ЗІРКА»?

ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ завод ім. Кознцького ви
пустив перші сто телевізорів «Радуга», на 

яких можна приймати кольорові телепередачі і 
звичайну чорно-білу програму.

КОЛЬОРОВІ
ТЕЛЕВІЗОРИ

> -•< -.

СУБОТА, 13 липня. Перша про
грама. 11.00 — Тепепісті. [К]. 
11.10 — «Костянтин Заспокой». Ху
дожній фільм. (К). 14.25 — Для 
школярів. И. Лапін. «Машенька 
біленька». Прем’єра телеспектак- 
яю. [М). 13.20 — Телефільм «Зе-

леие кільце». [Кіровоград]. 13.43— 
Для Дітей. «Капронові сіті». Ху
дожній фільм. [Кіровоград]. 17.00 
— «Клуб кіномандрівників». (М). 
18.00 — На V Московському між
народному кінофестивалі. [М]. 
19.00 — До 50-рІччя Великого 
Жовтня. «Молодість Бобринця». 
(Кіровограді. 20.00 — Республі
канський фестиваль художньої са
модіяльності. (К). 22.40 — «Весе
лий кінескоп». (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — Для 
старшокласників «П’яте чверть». 
(Дніпропетровськ). 11.10 — Ху
дожній фільм «По тонкому льо

ду». [Дніпропетровськ]. 15.20 — 
Для школярів. «Операція «СІ- 
РІУС-2». | Ленінград). 16.15 — 
«Симфонія дружби І братерства». 
Концерт з творів львівських ком
позиторів до 50-рІччя Великого 
Жовтня. (Львів). 16.45 — Телевіс- 
ті. (К). 19.00 — Суботній репор
таж. (К). 19.30 — «Куйбишевський 
художній музей». Телефільм. (К). 
20.00 — Ю. Еддіс. «Срібний бір». 
Спектакль Московського театру 
Імені Євг. Вахтангова. (М). 22.30 — 
«ЕНСПО-67». (М). 22.40 — Що
денник Спартакіади народів 
СРСР. (М).

АША ААРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

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

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

Під
МОЛДАВСЬКІ 
МЕЛОДІЇ

го року майже не змі
нився. До неї в основ
ному входять третьо
курсники.

Закріпити успіх коман
ди, а також виступити 
кожній спортсменці кра
ще, ніж минулого ро
ку, — ось до чого праг
не цей дружний колек
тив, який очолює тренер 
В. С. Викова. Валентина 
Семенівна багато часу 
віддає роботі з кожною 
студенткою окремо. В 
залежності від особли
востей гімнастики, її на
хилів і підготовленості 
підбирає музику, рухи. 
Значно усклвдн и л а с я 
цього року довільна про
грама. Так, Л. Слободе- 
нюк виконує вправи зі 
скакалками під молдав
ські мелодії, Н. Вин
ник — вправи з шарфом 
під композицію вальсе, 
Л. Курганська — вправи 
з стрічкою — під мазур
ку. Багато уваги приді
ляє тренер елементам 
хореографії.

Зараз команда готує
ться до матчової зустрі
чі п’яти міст, яка прохо
дитиме в Кіровограді. 
Тут перевіриться готов
ність спортсменок до 
спартакіади.

В. СЕРГЄЄВ.

Вчора у другій підгру
пі другої групи класу 
«А» розпочалася завер
шальна частина XXIX 
чемпіонату країни з фут- 
бола. Для «Зірки» друге 
коло починається візита
ми в Харків (13 липня) і 
Запоріжжя (18 липня). 
Згадаємо, що, приймаю
чи «Металіст» і «Мета
лург» у себе, кіровоград- 
ці віддали їм три очка й 
лише одно записали на 
свій баланс.

А потім для наших 
футболістів відкриється 
широка смуга прийомів, 
яка може стати вирі
шальною в закріпленні 
команди вгорі турнірної 
таблиці: п’ять матчів під
ряд на своєму полі! 
23 липня в Кіровограді 
грає «Авангард», 29-го —> 
«Дніпро», 3 серпня 
калузький «Локомотив», 
9-го — калінінська «Вол
га», 15-го — СКА (Київ).

Господарі поля мають 
чудові шанси закріпити 
свій успіх. В першому 
колі «Зірка» забрала у 
цих команд 5 очок, в то
му числі 4-у киян і 
дніпропетровців. Слід 
думати, що «Зірка» праг
нутиме й надалі виправ
дати репутацію грози 
лідерів. Що ж до аван- 
гардівців Жовтих Вод і 
калузьких залізничників, 
то тут справа йде про 
реванш: обом командам 
кіровоградці програли.

Нелегко доведеться на
шим землякам у Сімфе

рополі н Миколаєві 22-го 
і 27-го серпня. Адже 
«Таврія» і «Суднобудів
ник», які замикають тур
нірну таблицю, докла
дуть всіх зусиль, щоб 
вдома відігратися за по
разки в Кіровограді.

У наступних шести ту
рах виїзди чергуються з 
прийомами. Тут кален
дар складений так: 1-го 
і Аго вересня нашими 
гостями будуть волжани 
з Горького і Ярославля, 
12-го і 19-го вересня 
«Зірка» подорожуватиме 
на південь — до кишн- 
нівців і одеситів, а за
кінчить цей місяць дво
ма матчами на своєму 
полі — 24-го з тульським 
«Металургом», 29-го — 
з армійцями Львова.

Важким буде для 
«Зірки» фініш чемпіона
ту. їй доведеться «роз
плачуватися» за сприят
ливі умови кінця першо
го кола і зробити чотири 
виїзди. Та ще й куди: 
4-го жовтня кіровоград- 
ців чекатимуть у Львові 
(«Карпати»), 9-го — у 
Вінниці, 14-го — у Воро
нежі і 19-го — в Сара
тові. Грізні суперники, 
хоч троє з них («Локо
мотив», «Труд», «Сокіл») 
в першому колі й склали 
зброю перед «Зіркою». 
Сподіватимемося, що й 
цього разу рона буде 
гострішою у кіровоград- 
Ців.

М. МАР’ЯНЕГІКО.

Редактор в. ПОГРІБНИЙ.
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