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КОНФЕРЕНЦІЇ

досвід знам'янських 
ринників, які перейшли на 
двозмінку і п’ятиденкуї 
критикує тих, хто не під-« 
хопив доброго починання. 
Зокрема, це стосується 1 
онуфріївців, Олександрів-» 
ців, устинівців.

— У вересні 1965 ро
ку, — продовжує М. Си
ротюк, — бюро обкому 
ЛКСМУ схвалило починан
ня комсомольців і молоді 
артілі імені XX з'їзду 
КПРС Новоукраїнського 
району і оголосило об
ласне соціалістичне зма
гання між комсомоль
сько-молодіжними колек
тивами молочно-товарних 
ферм за збільшення ви- 
роЬництва продуктів тва
ринництва, поліпшення 
культурно-побутових умов 
для тваринників. Зараз в 
області 92 колективи мо
лочно-товарних ферм, де 
працюють 1127 чоловік. 
За два роки при активній 
участі комсомольців і мо
лоді збудовано і обладна
но 27 будинків та 51 кім
нату тваринників, упоряд
ковано тваринницькі міс
течка.

Доповідач розповідає 
про підготовку в області 
механізаторських 
зокрема навчання дівчат- 
механізаторів. За 4 роки 
на Кіровоградщині підго
товлено більше 1150 ан- 
гелінок.

М. Сиротюк аналізує 
роЬоту молодіжних колек
тивів, які перейшли на 
п'ятиденний робочий тиж
день, підкреслює, як мо
лоді виробничники бе
режливо витрачають мате
ріали, сировину, борються 
за економію 
часу, зміцнення 
ДИСЦИПЛІНИ, 
ПІДХОДЯТЬ 

завдань. Наприклад, ком
сомольці Кіровоградсько
го агрегатного заводу, 
взявши за головний на
прямок у своїй діяльності 
економію ріжучого ін
струменту, заощадили вже 
551)0 карбованців. А комп
лексна бригада мулярів 
управління № 1 тресту «Кі- 
ровоградсільгоспбуд» на 
спорудженні тільки од-

• ного нового будинку зеко
номила

> цеглин.
Значне 

доповіді
• зові роботи штабів і за- 
■ гонів «Комсомольського
і прожектора».

— Ленінський комсомол 
вступив у 50-й рік свого 
існування, — сказав далі 
доповідач, — і молодь 
орденоносної Кіровоград- 
щини накреслює нові ру
бежі своєї діяльності.

Згадуються ініціатори 
ювілейного змагання — 
комсомольсько - молодіж
ні колективи токарів тре
тього механоскладального 
цеху заводу «Червона 
зірка», тракторної брига-' 
ди колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангель- 
ського району, молочно
товарної ферми колгоспу 
«Правда» Знам'янського 
району, олександрійських 
хліборобів, які вже ство
рили ЗО комсомольсько- 
молодіжних механізова
них ланок, які вирощува
тимуть кукурудзу та цук
рові буряки.

Значне місце в доповіді 
займає розповідь про 
патріотичне виховання мо
лоді. М. Сиротюк розпо
відає про досвід педаго-
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ОБРАНИЙ XV КОМСОМОЛЬСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ

Члени обкому:

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ,
ОБРАНА XV КОМСОМОЛЬСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ

конфе- 
комісії

Ковальов А. О. 
Кондрескул Л. М. 
Куликов Б. Г.
Нестеренко В. М.

Галушко О. Б. 
Голубицький В. В. 
Григораш Д. О.
Даценко І. Ф.

від- 
Під- 
сте-
ДИ-

Носко Л. П.

Сугак Т. М.

Федорова Л. І.

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМУ,

На оріанізаціііному засіданні ре
візійної комісії обласної комсомоль
ської організації, обраної 
ренцією, головою ревізійної 
обраний Л. О. ДЕЙНЕКА.

Дейнека Л. О. 
Жердієв В. М. 
Іванченко В. І. 
Кириченко В. М.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУ

(Закінчення на 2—3-й 
стор.).

Відбувся організаційний пленум 
обласного комітету ЛКСМУ, обра
ного XV обласною комсомольською 
конференцією.

Пленум обрав першим секретарем 
обкому ЛКСМУ М. Д. СИРОТЮ
КА, другим секретарем — М. Г. 
ГАЙДАМАКУ, секретарями — Т. П. 
ЛАЩЕВСЬКУ і С. И. КУЛАПНУ, 
позаштатним секретарем — М. О. 
СУХОМЛИНА.

Членами бюро обкому ЛКСМУ 
обрані Г. М. ВАЛУЄ В, М. Г. ГАЙ
ДАМАКА, В. А. ДОЛИНЯК, В. А. 
ЖУЧЕНКО, С. Й. КУЛАГІНА, 
Т. П. ЛАЩЕВСЬКА. А. І. НІЦОЙ,

В. О. ПОГРІБНИЙ, М. Д. СИРО
ТЮК, М. О. СУХОМЛИН, Ю. Г. 
ЦЕЛИХ.

Пленум затвердив завідуючих від
ділами обкому комсомолу. Завідую
чим відділом комсомольських орга
нізацій затверджений В. А. ДОЛИ
НЯК, завідуючою відділом пропа
ганди і культурно-масової роботи — 
Т, П. ЛАЩЕВСЬКА, завідуючою 
відділом шкільної і студентської мо
лоді — С. Й. КУЛАГІНА, завідую
чим відділом оборонно-масової ро
боти — О. К. КАСЬЯНЕНКО, за
відуючим фінансово-господарським 
відділом — В. П. КОЛОМІЄЦЬ,

завідуючою загальним відділом — 
В. Д. МОРОЗ.

Редактором газети «Молодий' ко
мунар» затверджений В. О. ПО
ГРІБНИЙ.

Начальником обласного штабу 
«Комсомольського прожектора» за
тверджений М. Г. ГАЙДАМАКА.

Агафонова Л. О. 
Андреев В. М. 
Барабаш П. М. 
Бобрик В. М. 
Бондаренко Г. I. 
Бурлачснко В. В. 
Бур'янська В. Г. 
Валуев Г. М. 
Ваисович В. А. 
Вахрамеева Г. О. 
Власюк Т. П.
Гайдамака М. Г. 
Гозбенко Л. С. 
Гордовин В. О. 
Громовий М. П. 
Гуйван К. 1. 
Давидяк В. А, 
Долиняк В. А. 
Дуденко М. О. 
Духов О. А. 
Дяченко В. I. 
Ермаков Г. I.

Бондаренко Л. С. 
Василенко А. І, 
Грабовий М. О. 
Гуртовий А. В. • 
За дорожня Г. О. 
Запорожчук В. А. 
Ковальова Г. П.

>
Жученко В. А. Лига М. Сиро по к М. Д.
Зінченко А. П. Лупннос Н. І. Сиченко М. 1.
Карпенко М. Т. Масловська Н. 1. Скляр О. 1.
Касьяненко 0. К. Масляєва Л. І. Смаглюк. В. М.
Кобильчак М. М. Малихін В. 1. Стоянова 1. Ф.
Коваль К. Ю. Мороз В. Д. ? Ступко М. І.
Коверга П. Д. Моторний В. 1. Сухомлин М. О.
Коломієць В. П. Мошуренко М. П. Танська В. О.
Компанієць С. С. Наконечний В. В. Тимофеев М. М.
Кондратенко А. 1. Наконечний Л. М. Тимченко Г. В.
Кондратенко М. Т. Ніцой А. 1. Тнхоступ Л. Г.
Корніець В. О. Онищенко Р. М. Ткаченко В. Г.
Коротченко А. 1. Остапенио І. В. Ткаченко Г. Г.
ікостк’чик Л. Ф. Палій Г. А. Уваровська Л. В.
Кучугурна Г. 1. Пасічник Н. В. Урицький І. М.
Красковський М. А. Поглод М. В. Федорова М. М.
Краснощок П. Т. Погрібний В. О. Хомутенко П. 1.
Крейтор П. М. Погрібний С. 1. Хомугепко Т. М.
Крншевич В. П. Рагулін А. В. Целнх ІО. Г.
Крючок О. М. Рак Л. Д. Черній А. В.
Кузнецова Л. Я. Ружин Л. А. Шатал юк Л, М.
Кулагіна С. Й. Русавська В. Ю. Шевцова Ю. ІО.
Лашевська Т. П. Русанова С. І. Яснновський Б. С.

Кандидати в члени обкому:
Колодій М. 0. Орел М. Ф. Сокур В. Д.
Кривий Ф. Т. Рубан В. Г. Сокуренко Т. П.
Кулик Г. Г. Руднев Ю. С. Холодій Н. 1.
Куцевол Г. Д. Рябокучма М. С. Чупріна 3. В.
Литвиненко О. І. Сергета Г. Д. Шевченко О. О.
Моторний Ю. Д. Сідненко В. І. Янчуков С. М.

Світання вони стріли в 
центрі Кіровограда. Хлі
бороб і машинобудівник, 
шахтар і доярка, муляр і 
залізничник, вишикував
шись в колони, ранковим 
містом під червоним роз
криллям знамен, з пісня
ми перших комсомольців 
пройшли до пам'ятника 
рідному Іллічу, ще раз 
присягнулись на вірність 
революційним ідеалам, на 
вірність партії і поклали 
коло п’єдестала квіти. А 
потім понад 600 молодих 
кіровоградців, делегатів 
XV обласної комсомоль
ської конференції, зібра
лись в просторо/лу залі 
філармонії. 1 знову зри
нули жовтневі мелодії. 
Раптом усілась тиша. Ко
жен чекав, що ось-ось бу
де оголошено про 
криття конференції, 
нялася завіса. І перед 
півчанами з явились
вовижні постаті. Стояли в 
сірих шинелях і шапках- 
корчагінках юнаки, стояли 
в червоних хустинках дів
чата. За столом випростав
ся хлопець, одягнений в 
шкіряну куртку. Ось він 
усміхнувся і відкрив... Ill 
з'їзд комсомолу Країни 
Рад. Зринула революцій
на пісня. Ненароком в 
натхненні акорди вплели
ся слова:

— Ленін! Ленін!..
І поруч делегатів з’їзду 

стала велика і проста лю
дина, поруч комсомольців 
став Ілліч. І звернувся до 
молоді з полум яним сло
вом...

L-.ей театралізований 
фрагмент показали деле
гатам конференції само
діяльні актори Кірово
градського будинку куль
тури імені Калініна.

Відкрилась конферен
ція. За столом президії — 
члени бюро обкому пар
тії, обкому комсомолу, 
ветерани революції, герої 
праці. Хвилиною мовчан
ня вшановуються ті ком
сомольці, що не поверну
лися в рідний дім з дале
ких фронтових доріг, ті, 
кому поставлено обеліски.

Слово для звітної допо
віді про роботу обкому 
ЛКСМУ надається першо
му секретареві обкому 
комсомолу М. Сиротюку. 
Він докладно розповідає 
про те, як 93-тисячний за
гін комсомоли Кірово- 
градщини зустрів піввіко
вий ювілей Великого 
Жовтня, як йде навстріч 
іншому святу — золотому 
ювілею Спілки.
— Шістдесят дев’ять пер
винних комсомольських 
організацій колгоспів, рад
госпів, підприємств, бу
дов, транспорту, — каже 
доповідач, — нагородже
но Червоними прапорами 
обкому ЛКСМУ, міськко
мів та райкомів комсомо
лу, вісімдесят два ком
сомольсько - молодіжних 
колективи — пам’ятними 
червоними вимпелами. А 
Кіровоградська і 
Новоукраїнська 
комсомольські < 
ції нагороджені 
ними прапорами 
сомолу України, 
мольсько-молодіжна 
лочно-товарна ферма кол
госпу імені Кірова Зна- 
м’янського району наго
роджена Пам'ятним чер
воним прапором ЦК 
ВЛКСМ.

Доповідач розповідає 
делегатам про хід ювілей
ного змагання молодих 
звитяжців, про новизну в 
їх діяльності, згадує про

міська і 
районна 

організа- 
Пам’ят- 

ЦК ком- 
, комсо- 

мо-



2-3 стор,

НАРОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

ОБЛАСНИЙ ШТАБ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
ПРОЖЕКТОРА», ЗАТВЕРДЖЕНИЙ 
ПЛЕНУМОМ ОБКОМУ ЛКСМУ

НАШ КРОКу

Здійсшоючи рішення XXIII з’їзду* КПРС і XXIII 
з’їзду КП України, трудящі .Української РСР гідно 
зустріли 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 
революції та 50-річчя Радянської України і досяглії 
в ювілейному 1967 році нових успіхів у розвитку 
всіх галузей народного господарства і дальшому під
вищенні життєвого рівня. Про це говориться в пові
домленні Центральною статистичного управління при 
Раді Міністрів УРСР про підсумки виконання Дер
жавного плану розвитку народного господарства 
республіки в 1967 році.

У повідомленні ЦСУ УРСР відзначається, що річ
ний План по загальному обсягу виробництва та біль
шості найважливіших видів виробів перевиконано. 
Приріст виробництва промислової продукції стано
вив 9,3 процента проти 6,2 процента, передбачених 
річним планом.

До кінця минулого року на нову систему плану
вання і економічного стимулювання переведено 
близько півтори тисячі підприємств, які виробляють 
40 процентів продукції республіки і дають 46 про
центів прибутку промисловості.

Підприємства, які працювали у нових умовах, пе
ревиконали план 1967 року по реалізації продукції 
та прибутку.

Перевиконано річний план зростання продуктив
ності праці, зниження собівартості продукції і на
громаджень.

За минулий рік промислові підприємства разом з 
науково-дослідними інститутами, ’ конструкторськими 
організаціями створили близько 750 зразків нових 
типів машин, устаткування, апаратів і понад 300 різ
них типів нових приладів для контролю та автома
тизації виробництва, багато з яких передано для ос
воєння в серійне виробництво. У народне господар
ство впроваджено близько 560 тисяч винаходів і ра
ціоналізаторських пропозицій, що дає понал 460 
мільйонів карбованців економії у розрахунку на рік.

Трудівники сільського господарства України, гово
риться в повідомленні ЦСУ УРСР, незважаючи на 
несприятливі погодиі умови в південних 1 східних 
районах республіки, зібрали добрий урожай основних 
сільськогосподарських культур. Значно перевиконано 
державні плани закупок продуктів сільського 
дарства.

Валова продукція сільського господарства 
нуло.му році була трохи меншою порівняно 
урожайнішим 1966 роком, проте перевищила

госпо-

в мн- 
з най- 
серед- 

ньорічний рівень 1961 —1965 років на II процентів.
Продуктивність худоби і птиці продовжувала зрос

тати. і в минулому році. Середній надій молока від 
однієї корови в колгоспах і радгоспах збільшився 
порівняно з 1966 роком на 2 проценти.

Збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції забезпечило успішне виконання планів 
державних закупок продуктів сільського господарст
ва.

Продовжувала зміцнюватись матеріально-технічна 
база, сільського господарства. В минулому році ка
пітальні вкладення держави і колгоспів у сільське 
господарство па об’єкти виробничого призначення 
становили 1,9 мільярда карбованців, або на 12 про
центів більше, ніж у 1966 році.

У 1967 році у великому обсягу здійснювалось ка
пітальне будівництво.

За минулий рік стало до ладу близько 40 великих 
промислових підприємств, а також значна кількість 
нових цехів на діючих підприємствах.

У великих розмірах здійснювалось житлове будів
ництво. Державні і кооперативні підприємства та 
організації, колгоспи і населення в містах і селах 
республіки ввели в експлуатацію більш як 400 тисяч 
квартир та індивідуальних житлових будинків за
гальною (корисною) площею 19,1 мільйона квадрат
них метрів. Переселились у нові будинки, а також 
поліпшили житлові умови в раніше споруджених бу
динках близько 1,8 мільйона чоловік.

Дальших успіхів досягнуто в розвитку народної 
освіти, науки, культури.

М. Г. Гайдамака — другий секретар обласного ко
мітету комсомолу, начальник штабу «Комсомоль
ського прожектора».

М. А. Гольша — завідуюча магазином № 86 «Ма
як», секретар комітету комсомолу міськпромторгу 
м. Кіровограда.

І. С. Демченко — агроном колгоспу імені Чапаева 
Компаніївського району.

О. Л. Кобець — начальник штабу «Комсомольсько
го прожектора» ордена Трудового Червоного Пра
пора заводу «Червона зірка».

О. М. Кобзавчук — працівник міського відділу мі
ліції м. Кіровограда.

В. К. Ковпак — фотокореспондент газети «Моло
дий комунар».

В. Г. Недяк — лікар обласної санепідемстанції.
Ю. С. Руднев — другий секретар Кіровоградсько

го МК ЛКСМУ начальник штабу «Комсомольського 
прожектора» м. Кіровограда.

Л. М. Слободянин — начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» Кіровоградського району. 
ч Є. П. Шушпан — зоотехнік колгоспу «Правда» 
Знам янського району.

Б. С. Ясиновський — заступник завідуючого відді
лом комсомольських організацій обласного коміте
ту комсомолу, заступник начальника штабу «Ком
сомольського прожектора».

П'ЯТДЕСЯТ РАДЯНСЬКИХ ЛІТ
Вчора минуло 50 ро

ків відтоді, як у Єлиса- 
ветграді влада перей
шла до рук Ради робіт
ничих, селянських і сол
датських депутатів. Цій 
даті було присвячене 
спільне урочисте засі
дання Кіровоградського 
міськкому КП України 
та міської Ради депута
тів трудящих з участю 
партійних, радянських і 
громадських організацій 
та воїнів гарнізону.

Засідання відкрив го
лова міськви копкому 
Б. К. Катеринчук. З до
повіддю про п’ятдесяти
річний шлях міста за ра
дянських часів виступив 
перший секретар міськ-

кому партії І. П. Валяв- 
ський.

В роботі засідання 
взяли участь члени бю
ро обкому КП України 
М. М. Кобильчак, М. М. 
Лесняк, Г. П. Ковшар, 
Н. П. Сухаревська,. 3. С. 
Сергієнко.

З великим піднесен
ням учасники спільного 
урочистого зас і д а н н я 
прийняли вітальні листи 
Центральному Комітето
ві КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР, Ра
ді Міністрів СРСР та 
Центральному Комітето
ві КП України, Прези
дії Верховної Ради Ук
раїнської РСР, Раді Мі
ністрів Української РСР,

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

Гічних колективів «ІР°В°“ 
.радських шкіл №№ Л», 
32 14 шкіл Олександрі ,
Богданівської та Диків- 
ської шкіл Знам енського 
району, згадує про зустрі
чі молодих стелівчан з ве
теранами революції, ПР° 
мандрівки шляхами кр°; 
вопролитних боїв, гомінкі 
розмови з героями праць 

__ У нас вже є певний 
досвід роботи піонер
ських дружин по втіленню 
в життя заповітів Ілліча, 
по використанню ленін
ської книги у вихованні 
піонерів і школярів, 
продовжує доповідач. 
Центрами цієї роботи ста
ли ленінські музеї, кімна
ти та кутки, створені ру
ками самих учнів майже в 
кожній школі області.

А далі аналіз ходу зма
гання, яке тривало під 
девізом «Сяйте, ленінські 
зірки!»

Говорячи про студент
ство, вузівські комсо
мольські організації, до
повідач наголошує на но
визну їх роботи, критикує 
промахи. Він, зокрема, 
нагадує про той факт, що 
в учбових закладах об
ласті є ще чимало невсти- 
гаючих. Так, на весняній 
сесії минулого року серед 
студентів інституту 
ськогосподарського 
шинобудування було

м. Сиротюк про недоліки 
в роботі спортивних орга
нізацій області, про під
готовку значкістів і спорт- 
сменів-розрядників, ро
боту з юнаками, яких 
ось-ось мають призивати 
в армію. Наприклад, се-
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ті ль- 

здали 
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і низь

кий процент спортсменів 
серед допризовників Пет- 
рівського, Долинського, 
Онуфріївського районів. 
По-справжньому масовим 
було змагання на приз 
клубу «Шкіряний м яч», в 
якому взяло участь 11 150 
підлітків. Та, на жаль, 
представники нашої об
ласті на республіканських 
змаганнях посіли дуже 
низькі місця. Майже з 
усіх видів спорту на спар
такіаді школярів України 
наша область була в числі 
відстаючих.

Доповідач критикує ком
сомольські організації 
Ульяновського, Олександ- 
рівського, Новомиргород- 
ського, Новгородківсько- 
го, Онуфріївського райо
нів, які рідко виносять на 
обговорення зборів чи за
сідання комітетів питання 
спортивної роботи.

Аналізуючи роботу мо
лодих культармійців, до
повідач з втіхою згадує 
про те, як тривали в міс
тах і селах Кіровоградщи- 
ни фестивалі художньої 
самодіяльності, як демон
стрували свою майстер
ність аматори в Києві, в 
Москві.

З золотими медалями 
повернулися з столиці на
шої Батьківщини 
жений ансамбль 
УРСР «Ятрань 
ний колектив

ред допризовників 
ванівського району 
КИ 94 проценти 
норми ГЗБ, мало 
сменів-розрядників

сіль-
ма-
чо- 

тири проценти студентів, 
які мали негативні оцінки, 
деякі з юнаків та дівчат 
погано засвоїли матеріал 
з історії КПРС. А учні тех
нікуму сільськогосподар
ського машинобудування 
отримали 70 негативних 
оцінок. Приклади низької 
успішності, каже М. Сиро
тюк, свідчать про те, що 
до наших вузів і техніку
мів ще погано ведеться 
відбір абітурієнтів. Ком
сомольським активістам 
треба ширше брати участь 
в цьому відборові.

Аналізуються робота 
комсомольських організа
цій по політичному на
вчанню молоді. М. Сиро
тюк підкреслює, що в об
ласті мають популярність 
гуртки «Кругозір», семі
нар «Молодь і суспільний 
прогрес», політичні клуби 
«Прометей», «Батьківщи
на», «Рідна земля», «Гло
бус». Майже в кожній 
школі створено політичні 
гуртки «Наш Ленінський 
комсомол». Зараз у по- 
літгуртках і політклубах 
навчається 26 770 юнаків 
та дівчат. А близько 4000 
комсомольців зайняті в 
системі партійної політ
освіти.

З прикрістю зауважує

В. У: 
секреїв 
МІСЬКО

_ в? 

ВІСТЬ '■ 
ля «<■

випробування 
витік радіо

елементів в атмо-

Джонсон заявив, що уряд 
США ставить це питання на 
обговорення Ради ' Безпеки 
ООП і вживає певних «запо
біжних заходів» з тим, щоб

заслу- 
танцю 

», театраль- 
Будинку

Міністерство за- 
справ ДРВ онублі- 

заяву, в якій рішуче 
і вторгнення військ 

та їх сайгонськнх ма-

(РАТАУ).

орга- 
комс» 
ремз 
них 1 
ДІ8Ч5Ї

збройні сили США були гото
ві до будь-яких надзвичайних 
обставин, що можуть виник
нути в цьому районі. Прези
дент мав на увазі призов ре
зервістів і зосередження аме
риканських військово -мор
ських і військово-повітряних 
.сил в районі Кореї.

ПРАПОР, знайдений 
ЧЕРЕЗ ЧВЕРТЬ ВІКУ

ЧЕРКАСИ, 27 січня. (РАТАУ). Сьогодні сотні 
жителів села Білозір'я Черкаського району зібрали
ся в клубі, щоб поздоровити свою односельчанку 
Є. В. Ромащенко. В урочистій обстановці їй був вру
чений лист першого заступника Міністра оборони 
СРСР Маршала Радянського Союзу І. Г. Якубов- 
ського і цінний подарунок.

Під час корчування пнів Є. В. Ромащенко знайшла 
в одній з ям згорток. Обережно розгорнувши його, 
жінка побачила червоне полотнище з прикріпленим 
до нього орденом Суворова третього ступеня. Вияс
нилось, що це прапор 647-го стрілецького полку Ра
дянської Армії, який наприкінці 1943 року вів тут 
кровопролитні бої з німецько-фашистськими загарб
никами за оволодіння плацдармом на правому бере
зі Дніпра. Очевидно, воїни частини опинилися в 
скрутному становищі і закопали тут свій прапор, а 
згодом не змогли його забрати.

ня жителям маленької країни 
Центральної Америки. Управ
ління водопостачання нікара- 
гуанської столиці недавно під
вищило плату за воду на ЗО 
процентів.

ВАШІНГТОН. Президент
Джонсон виступив по телеба
ченню з короткою заявою -з 

( приводу затримання КНДР 
американського шпигунського 

І судна «Пуебло». Він намагав
ся зняти відповідальність з 

, американської вояччини за 
серйозну провокацію, вчинену 
в територіальних водах Ко
рейської Народно-Демокра
тичної Республіки. Більше то
го, пін обвинуватив КНДР в 
«агресивному акті», твердячи, 
що американське судно було 
затримане в «міжнародних 
водах».

БРЮССЕЛЬ. Всесвітня Ра
да Миру закликала всі миро
любні сили висловити рішу
чий протест проти польотів 
американських бомбардуваль
ників з ядерною зброєю на 
чорту. Твердження американ
ського уряду, що випадок з 
польотом бомбардувальника 
«В-52» не являє ніякої небез
пеки, брехливе, підкреслює
ться в заяві.

ГАЛІ А. Понад 2430 підпри
ємств і фірм оголошено в 
Нідерландах банкрутами в 
1967 році. Порівняно з 1966 ро
ком кількість банкрутств 
збільшилась на 20 процентів.

САН-ХОСЕ. За минулий рік 
в Нікарагуа вартість життя 
зросла на 25 процентів. Але і 
цей рік не приніс полегшен-

НЬЮ-ИОРК. В американсько
му штаті Невада проведено 
чергове підземне ядерне ви

пробування, рівне щодо по
тужності вибуху 2,5 кіло-топн 
тротилу. Представник комісії 
по атомній енергії заявив, що 
в результаті 
стався «деякий 
активних 
сферу».

гатьох камбоджійських мир
них жителів.

В заяві відзначається, що 
чинячи такі агресивні акти, 
американські імперіалісти по
рушують суверенітет і терито
ріальну цілісність Камбоджі 
га нехтують елементарні нор
ми міжнародного права.

ХАНОЙ. 
кордонних 
кувало 
засудило 
США 
ріонеток на територію Кам
боджі.

В заяві говориться, що 18 
січня американські і сайгон- 
ські війська агакувалн кам
боджійський пост Пеаммон- 
тса, вбивши та поранивши ба-

НЬЮ-ЙОРК. Пентагон 
лосин, що знайдено частини 
всіх чотирьох водневих бомб, 
які були на борту американ
ського бомбардува л ь н и к а 
«В-52», що зазнав аварії в 
Гренландії. Всі бомби внаслі
док удару розпались на час
тини. Повідомляється, ЩО 
триватимуть розшуки інших 
залишків бомб,

(ТАРС).

На знімку: підготовка до 
сівби рису в одному з коо
перативів провінції Хоа Бінь 
(Демократична Республіка 
В’єтнам).

Фото БТА —АПН.
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[ості за- 
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линеДсГи своїми сеРЧями 
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ростит ’ матеРИНСЬКОму 
І го ь молоде покоління 

ТУЄ ЙОГО ДО нових
Тож обіцяємо 

в дн,и партії, що завжди і 
усьоллУ будемо гідними 
сокого звання ленінців.

ІСЛя звіту про діяль- 
ІСТЬ ревізійної КОМІСІЇ об- 

ґ°' комсомольської ор
ганізації який зробив її 
голова О, Сороковий, та 
звітної доповіді заступни
ка голови обласної ради 
сесоюзної піонерської 

організації В. Тулянцевої 
про роботу цієї ради по
чались дебати.

Перший секретар Кіро
воградського міськкому 
■ЛКСААУ А.. Ніцой розповів 
про соці алістичне змаган
ня комсомольсько-моло
діжних колективів міста 
на^честь 50-річм^ВЛКСМ, 
Поділився планам^Аіської
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д,вЧ та профтехучили- ціКОЛа*
Щ навів такий приклад. 

° ,_■<-> міськком комсо-
Недав ^рОВІВ анкетування 
молу старшокласників 
серед середніх шкіл Кі- 
ОД«пграДа' Анкети були 
р°в° уС д9 юнакам і дів- 
розДа- і як прикро, що 
чатам- них на запитання
ясоДе хочеш бути?», не 
«Ким професії токаря,
иазваТ.икЗг муляра, шту- 
ливзР" Т(3 ІНШИХ робітни- 
катуР^ г1Єаіальностей. Це 
ЦИХ я тому, ЩО педко- 
сталос шкільні комсо- 
лекгиег*. організації Не 
м°ЛЬСч/егГи в школярів лю- 

пРав°флангових 
боВ’ /сій- Коли випускни- 
проСр можУТь поступити у 
ки ТеХНІК^ вони
Л^ЗИ » -сТ^0” У СВОЮ шко-
^5^Рта характеристикою,
лУ „ п^тУ.ПИТИ хоча 6 в 
щоб ' еХуиИЛИІЦЄ- Вчителі 
лроФ'г/"' про ставлення 
зна^1 ь .аК'в та Дівчат до 
цих ^сі* виР°бничника і 
рроФ0 ИриіЛУть: «На уроках 
дСе ** у0ажний, лінивий, 

Засвоював мате-

р:ал, домашні завдання 
не виконував. Восьмий 
клас закінчив на трійки... 
Школа рекомендує йо
му поступити вчитись 
в профтехучилище».

Після закінчення проф
техучилища такий «реко
мендований» йде на під
приємство. Зустрічається 
він з першими навіть не
значними труднощами і 
подає заяву на звільнення, 
шукає іншого місця ро
боти.

— Тільки на заводі 
«Червона зірка» за остан
ні чотири роки із 938 ви
пускників профтехучилищ 
розрахувались з роботи 
за власним бажанням та 
звільнено за прогули 
близько 300 молодих ма
шинобудівників, — про
довжує Анатолій Ніцой.

На його думку, необхід
но в найближчий час пе
реглянути програму на
вчання в профтехучили
щах, щоб уникнути пара
лелізму і формалізму, 
а також поліпшити вихо
вання в загальноосвітніх 
школах.

—- Приємно слухати тут 
теплі слова про бригаду 
токарів Наташі Лупинос з 
нашого заводу, — почи
наючи свій виступ, сказав 
секретар комітету комсо
молу заводу «Червона 
зірка» П. Коверга. — Ба
гато вже сказали делега
ти конференції про цей 
дружний колектив. Тому 
я тільки додам, що зараз 
дівчата вже працюють в 
рахунок квітня. Як бачи
те, у токарів слова з ді
лом не розходяться. Пла
ни третього року п’яти
річки вони виконають, як 
і обіцяли, за 10 місяців, а 
можливо, й раніше.

Почин цих червонозо- 
рівців уже підтримали ба
гато комсомольсько-моло
діжних колективів інших 
підприємств міста.

— Наш район одним з 
перших в області в юві
лейному році виконав 
план продажу хліба дер
жаві, — не без гордості 
сказав перший секре
тар Петрівського райкому 
комсомолу В. Смаглюк. — 
В засіки Батьківщини по
над завдання засипано 
19 тисяч тонн зерна. А в 
жовтні ми виконали і пла
ни продажу всіх видів 
тваринницької продукції. 
І в цьому велика заслуга 
і комсомольців. Молоді 
доярки Ніна Горова, Оля 
Аврахова, Віре Башта, Зоя 
Бакун та багато їх ровес
ників ще напередодні 
ювілейного свята рапор
тували про виконання взя
тих зобов'язань. Вони на
доїли за рік від кожної 
корови по 2500—3000 кі
лограмів молока. Комбай
нер Станіслав Новацький 
під час жнив зайняв пер
ше місце в соціалістично
му змаганні серед моло
дих комбайнерів району і 
Друге — в області. Його 
нагороджено Грамотою 
ЦК ЛКСМУ і занесено до 

обласної Книги пошани.
Стараються і вугільни

ки. Гірники Балахівського 
вуглерозрізу тільки на 
ремонті екскаваторів та 
інших машин заощадили 
на 1000 карбованців за
пасних частин.

В. Смаглюк розповідає, 
що з кожним роком есе 
більше і більше випуск
ників шкіл йдуть працю
вати в рідні колгоспи. 
Правління, партійні і ком
сомольські організації ар
тілей все роблять для то
го, щоб створити кращі 
умови для навчання і 
відпочинку МОЛОДІ.

— Можна б зробити ще 
більше. — каже виступаю
чий, — але ж не завжди 
все залежить від нас. В 
районі дуже слабка спор
тивна матеріальна база. 
Іноді для того, щоб купи
ти футбольний м’яч, до
водиться їхати аж в Моск
ву або Грузію. Зараз зи
ма, а в усьому районі не 
знайдеш більше 20 пар 
лиж. Немає ковзанів. І їх 
ніде дістати.

Не вистачає у нас і тре
нерів, викладачів фізкуль
тури. А з Кіровоградсько
го педінституту за остан
ні п’ять років у район 
приїхало всього 2 викла
дачі фізкультури.

В. Смаглюк висловив та
кож критичне зауваження 
на адресу обласної газети 
«Молодий комунар», яка, 
на його думку, слабо ви
світлювала хід звітів та 
виборів в районних ком
сомольських організаціях.

Секретар Кіровоград
ського райкому комсомо
лу Л. Слободянин розпо
віла про роботу штабу та 
загонів «Комсомольсько
го прожектора». Вона ска
зала, що на «прожекто
ристів» мало хто в госпо
дарствах звертав увагу. 
Та невдовзі вони застави
ли про себе заговорити. 
Ось приклад. Штаб «КП» 
колгоспу «Росія» провів 
рейд по перевірці посів
них матеріалів. Вияви
лось, що там насіння яч
меню і проса не доведе
не до першого класу, а 
вівса і гречки зовсім не
кондиційне. В документах 
же все значилося першим 
класом.

Було встановлено та
кож, що винен в усьому 
головний агроном артілі 
тов. Чемерін, який непра-

П. КОВЕРГЛ, секретар ко
мітету комсомолу заводу 
«Червона зірка»:

— Перші дарунки моло
дих робітників в цьому ро
ці — золотому ювілею на
шої Спілки.

вильно відібрав зразки 
посівних матеріалів для 
перевірки в контрольно- 
насінній лабораторії. 
«Прожектористи» забили 
тривогу. Правління кол
госпу реагувало на\ їх 
сигнал. Вжило заходів.

В. СМАГЛЮК, перший 
секретар Петрівського рай
кому комсомолу:

— Придивіться до села, 
товариші з обласної ради 
Союзу спортивних това
риств.

І зараз тут 95 процентів 
насіння доведено до пер
шого класу.

Пропозиції «прожекто
ристів» неодноразово роз
глядались на засіданні 
комітету народного кон
тролю. А це вже свідчить 
про дійовість їхньої ро
боти.

— Окремі штаби мог
ли б працювати ще кра
ще, зауважує Л. Слободя- 
ник, але не завжди в них 
вистачає досвіду. Тому, 
на мою думку, необхідно 
обкому комсомолу орга
нізувати навчання «про
жектористів».

Делегати конференції 
тепло зустріли представ
ника комсомолі! Башки- 

* рії Анатолія Агашкова, 
який розповів їм про тру
дові будні своїх земляків.

— В нашій країні і за її 
межами славиться про
дукція Уфімського наф
топереробного заводу, — 
сказав А. Агашков. — А 
будували ж його комсо
мольці. Та й зараз він мо
лодіжний. 75 процентів 
робітників тут — юнаки і 
дівчата.

Розповів він і про інші 
молодіжні колективи, по
бажав кіровоградцям ус
піхів у праці та житті.

— Минулого року ма
шиністи комсомольсько- 
молодіжних колон нашо
го депо зекономили 
1 мільйон 200 тисяч кіло
ват-годин електроенергії 
і 90 тонн дизельного па
лива, — сказав з трибуни 
конференції делегат Зна- 
м’янщини, машиніст локо
мотива М. Тимофеев. — 
Крім цього ми провели 
2500 великовагових поїз
дів, у яких перевезли по
над норму один мільйон 
тонн народногосподар
ських вантажів.

Машиніст запевнив при
сутніх, що не менше мо
лоді локомотивники встиг
нуть і в ювілейному ком
сомольському році. Він 
сказав, що 22 комсомоль
сько-молодіжним брига
дам електровозників і 
тепловозників присвоєно 
звання колективів кому
ністичної праці, а колоні, 
де громадським машиніс- 
том-інструктором т. Дери- 
пас — імені 50-річчя Ве
ликого Жовтня.

М. Тимофеев розповів, 
як залізничники дбають 
про естетику на своєму 
підприємстві, про дружбу 
працівників сталевих ма
гістралей з вихованцями 
підшефної школи .

■

Делегат Олександрій
ської міської організації, 
електрослюсар Бандурів- 
ського вуглерозрізу І. Те
рещенко розповів про 
життя і творчість молодих 
гірників. Навів кілька цифр 
їх трудових досягнень. А 
потім зауважив:

— Одна в нас біда — 
ніяк займатися спортом. 
Особливо взимку. Адмі
ністрація виділила кошти 
для придбання спортін- 
вентаря, а купити його ні
де. А коли і з’являється в 
магазинах, то немає лі
міту.

Вугільник скаржився на 
те, що в селищі Пантаївці, 
де проживають тисячі гір
ників, досі немає Будинку 
культури. Такий розпоча
ли ставити ще 10 років то
му. Вигнали стіни. Але да
лі будівництво не пішло. 
І тепер там осипається 
цегла. Юнакам та дівча
там, крім кіно, нікуди 
піти.

Секретар комітету ком
сомолу артілі імені Жда
нова Новоукраїнського ра
йону Віктор Волохов по
відомив, що їх господар
ство торік зібрало з гек
тара по 26,9 центнера 

І ТАК ВЖЕ вона може розповідати, 
-1 ця Тамара Левченко, що якось зни

кає реальність буття, і в уяві співбесід
ника виникають далекі, але зримі образи.

...Тремтять в тонкій млі вересневого 
надвечір’я стомлені за літо дерева пар
ку. Не забарилась осінь. Вона го нага
дає про себе срібними дзвонами журав
лів у піднебессі, то простягне між дере
вами тонесенькі павутинки. А то постане 
перед очима нове осіннє диво: берізка 
ніжно задзвенить золотими різьбленими 
пластинками-листочками.

Заходить сонце. А його наздоганяє 
дівчина, йде по березовій алеї. Юна, 
струнка. ,

Це для неї сьогодні всі радощі світу, 
їй усміхається вересень, схиляє до ніг 
прапори багряного падолисту. Сьогодні 
Тамара — студентка педінституту! А 
здається, вчора, ось тут, біля пам’ятника 
Іллічу, зустрічали випускники п’ятої 
школи свій перший ранок самостійного 
життя.

Чотири роки спливло з того часу. Чо
тири роки захоплюючого життя.

Пригадалася ще одна осінь. Тамара 
добре пам’ятає той день, коли вона, пер
шокласниця, сказала своїй вчительці: 
«Хочу бути, як ви!»

А ще дуже хотілось їй стати актри
сою. Неодмінно — знаменитою.

І сплелися в одну дві заповітні мрії.
Ще в школі захопилася мистецтвом. 

Завмирала, слухаючи класичну музику,

і
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• НА СТУДЕНТСЬКОМУ 
МЕРИДІАНІ

і

І

Г. ДРОБЕН, бібліотекар З 
Гайворона:

— Приїздіть на наші ве
чорниці.

НІ, ВІДДАТИ ВСЕ!
вчилась розуміти її. Відвідувала дитячу 
балетну студію при Палаці -г 
імені Жовтня. Та особливо 
театр. Не пропускала жодної 
вивчала спеціальну літературу,

пшениці і що кожен тре
тій серед хліборобів кол
госпу — його ровесник.

Перший секретар Крем- 
гесівського міськкому 
к о м с о молу Валентина 
Бур’янська розповіла про 
трудові досягнення моло
ді придніпровського краю. 
Поділилась планами міськ
кому, як він допомагає 
трудовлаштуванню випуск
ників шкіл, зупинилась 
на окремих недопіках в 
цій роботі.

Уважно слухали делега
ти бригадира тракторної 
бригади комсомольсько- 
молодіжної бригади кол
госпу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського ра
йону Василя Моторного. 
Він розповів про досвід 
роботи свого колективу. 
Зауважив, що доля вро
жаю багато залежить від 
високої культури земле
робства. Сказав також, 
що їх бригада викликала 
на змагання такий же мо
лодіжний колектив з Баш
кири.

В прийнятій конферен
цією постанові першочер
гове місце займають ряд
ки про розмах ювілейно
го змагання молодих ком
сомольців області, яке 
присвячене 50-річчю Ле
нінського комсомолу, про 
виховання молодої люди
ни на революційних, бо
йових і трудових тради
ціях народу.

Під бурхливі оплески 
делегати XV обласної ком
сомольської конференції 
приймають вітальні листи 
Центральному Комітетові 
КПРС та ЦК КП України.

XV обласна комсомоль
ська конференція була 
свідченням згуртованості 
комсомолії області навко
ло рядів партії, вірності 
найпрекраснішим ідеалам 
на землі — ідеалам рево
люції.

культури 
любила 
вистави, 

___ ____ _ читала 
всі рецензії в періодичній пресі. Коли 
доводилось бувати у великих містах, 
годинами чекала квитка в черзі до те
атральних кас. Вдома якось розпордала:

— Вирішила твердо, шо умру або ж 
потраплю на спектакль МХАТу.

А квитків давно немає. Прохала каси
ра, плакала навіть. Загинути не дове
лось — знайшлася-таки добра душа з 
зайвим квитком.

Шкільна театральна студія готує спек
такль за романом Л. Леонова «Росій
ський ліс». Виконавицю ролі Полі Вихро
вої чекав бурхливий успіх. «Так ти ж та
лант у нас, Тамарко!» — чула від доузів.

Вже в інституті полюбила Довженка. 
За виконання його твору «Мати» па 
фестивалі в Києві одержала диплом. 
І ступеня.

Кожного разу, коли ведучий оголо
шує: «Читає Тамара Левченко!», зал 
завмирає. А вона хвилюється. Мов упер
ше на сцені. Проникливо звучить груд
ний голос дівчини, злітають лебедями 
руки. Від облитої сяйвом юпітерів діво
чої постаті котяться до залу хвилі ра
дості, тривоги, суму, розбуджують по
чуття неспокою, невдоволеності собою.

Педагогічна практика в 34-й школі 
підтвердила думку Тамари: кожен вчи
тель, а особливо філолог, мусить-бути 
до певної міри артистом.

Це ж велике щастя — бачити, як за
чаровано дивляться на тебе сорок пар 
дитячих очей, як уважно, тамуючи по
дих, слухає клас розповідь про Наташу 
Ростову чи прочитане напам’ять опові
дання Чехова. Ось тут дуже в пригоді 
став багаторічний досвід читця.

Ночами довго-довго не могла заснути. 
Ділилася потім роздумами з однокурс
никами, майбутніми колегами: «Треба, 
щоб кожен раз вчитель заходив у клас, 
як вперше. Щоб святом був урок і для 
нього, і для класу. Байдужість — най
страшніше для вчителя!»

По закінченню педпрактики майбутня 
вчителька тулила до лиця величезний 
букет, подарований вихованцями (де 
тільки вони їх взяли в цю пору?). Щоб 
сховати в квіти свою радість, збентежен
ня, хвилювання. «Чекаємо на вас після 
інституту, Тамаро Михайлівно!» — на
перебій запрошували восьмикласники.

Тамара поспішає на репетицію: сту
дентська театральна студія готує спек
такль «Тачя» Арбузова, де Тамара в го
ловній ролі. Та й сесія ж, треба готува
тися щодня. Адже — відмінниця, пуш- 
кінський стипендіат. «Це одна з тих сту
дентів, в яких на все вистачає часу». •— 
хвалиться своєю студенткою декан філ- 
факу Г. Т. Логвиненко.

Саме, мабуть, тому й обрали її това
риші 'в цьому навчальному, році членом 
комітету КОМСОМОЛУ Інституту. ЖИТТЯ 
переповнилося вщерть. Адже не уміє Та
мара робити щось наполовину.

В. МАРІЧЕВА, 
наш громадський кореспондент.
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присвоїла їм звання 
майстрів спорту. Ось вони, «новонароджені» майстри: 
Л. Стеценко, В. Литвинов, Б. Литвинов, Л. Дяченко,
A. Гесленко, В. Гедорснко. С. Будулатій, В. Петренко,
B. Гончаров, А. Михайличенко, А Жпдович, Н. Ярова, 
В. Онда.

М. Новикову, Г. Михаіілевичу, В. Борисову і М. Гас- 
ману присвоєно звання суддів республіканської категорії.

З цього номера «Молодий комунар» розпочинає друку- . 
вати розповіді про них. Сьогодні ми познайомимо пас 
з Анатолієм Жидовиче.м.

бік. Це стало характерною 
рисою молодого спортсмена.

Незабаром * 
включено до 
киї команди 
найбільший 
до нього на 
ських змаганнях ,
В дев’ятому і десятому кла
сах він стае призером ре> 
иубліканських змагань, і йо
го зараховують до »збірної 
команди республіки для 
участі у всесоюзних змаган
нях. В 1967 ропі на першості 
центральної ради ДСТ 
«Авангард», яка проходила 
в Житомирі, Анатолій Жи- 
догіїч виконав норму май
стра споргу. Заповітний ру
біж було взято.

Зараз Анатолій наполегли
во тренується. їіого настав
ник Г Паша посіавнв зав
дання. щоб спортсмен став 
призером України серед до
рослих. Є всі підстави спо
діватися цього.

В. СЕРГЄЄВ.

Лпа голів було 
збірної юпаць- 

області. Ллє 
успіх прийшов 

республіка!!- 
школярів.

ВІСІМ ДНІВ 
ПОЄДИНКІВ

Г1 ЛЯДАЧІ із захопленням 
* дивились виступ кіро

воградського заслуженого 
самодіяльного ансамблю тан
цю «Ятрань» па республі
канській сцені .Жовтневого 
палацу. Особливо їм запа
м’яталась композиція «Спор
тивна сюїта». Цей незви
чайний танець — гімн мо
лодості, силі і красі. За
ключний фрагмент його 
складався ч цілого каскаду 
с к лади н х акробатичних 
вправ. Ці вправи виконував 
студені першого курсу фа
культету фізвнховання Кі
ровоградського педінституту 
Анатолій Жндович. 1 не ви
падково: йому кілька днів 
тому вручено посвідчення і 
значок «Майстер спорту 
СРСР» з акробатики.

Акробатика й мистецтво 
стоять поруч. їм притаманні 
емоційність, естетика рухів. 
Саме тому 18-річнпй юїіак 
поєднує в собі спортсмена й 
самодіяльного артиста.

Успіхи на сцені і в спорті 
до нього прийшли не відра
зу. Що ж привело невелико
го зростом і слабкого в ди
тинстві хлопчика у великий 
спорт?

Одного разу на спортивно
му святі в школі виступали 
акробаги-ексцентрнки. їх ви
ступ захопив Анатолія. 1 
якось після цього він бояз
ко переступив поріг дитячої 
спортивної школи. Без особ
ливого ентузіазму тренер 
дозволяй відвідувати занят
тя." при перевірці виявилася 
слабка фізична підготовка.

Не минуло й півроку, як 
Анатолій догнав своїх ро
весників: він уже міг підтя
гуватись на руках, викону
вати інші вправи. Виявляє
ться. Анатолій вдома багато 
разів виконував ці рухи. Че
рез рік він викопав норма
тив юнацького розряду, а 
ще через деякий час ово-. 
лодів програмою третього 
розряду. Тренер Г. Паша 
побачив, нарешті, в хлопцеві 
майбутнього спортсмена.

Анатолій почав ще більш 
наполегливо тренуватись. 
Спорт допомагав Анатолію 
добре навчатися в школі. 
Він менше вто.мл|Ои_ався, пе
рестав пропускати заняття 
по хворобі Знання музики 
допомогло йому в оволодін
ні вільними вправами, по
чуттям ритму, надавали 
його рухам виразність, плас
тичність, допомагали бачи

ти в акробатиці естетичний

Вісім днів у шаховому 
клубі ДСТ «Спартак» зма
гались із шашок команди ко
лективів фізкультури м. Кі
ровограда. В турнірі взяли 
участі. 14 команд. Кожна 
команда складалась з трьох 
осіб (двох чоловіків і однієї 
жінки).

Добрих результатів до
моглась команда колективу 
вчителів, яка за тур до за
кінчення змагання забезпе
чила собі перше місце.

На своїх дошках перші 
місця здобули 1О. Кнсленко, 
О. Бур’яиський та В. Ернст. 
Команди й учасники, які 
зайняли перші три місця, 
нагороджені дипломами і 
грамотами обласної ради 
ДСТ «Спартак».

М. ІВАНЧЕНКО, 
іоловний суддя змагань.

До «Молодого комунара» 
часто надходять листи, в 
яких читачі пишуть про по
гану спортивну роботу в 
колективах фізкультури, 

скаржаться на відсутність 
спортивної бази, на те, що 
деякі керівники колгоспів і підприємств не дбають про 
розвиток спорту, звертаючись через газету до них і до 
керівників спортивних організацій із запитаннями. Ре- , ----------------- -А ... ------- - --------- ----- на ннхдакція переадресовує ці запитання тим, кому 
слід відповісти. Отже, до...

...працівників Голованівсько- 
го райкому ЛКСМУ, завідую
чого райвно тов. Іскрука, го
лови райсоюзспорту тов. Куд
рявого.

Зараз проходять ігри на 
приз клубу «Золота шайбі». 
На сторінках «Молодого ко
мунара» ми прочитали, що в 
районах і містах області теж 
відбуваються такі змаї’ання. 
Тільки у нас в- районі ніхто 
не думає про це. Чому?

Члени вуличної коман
ди «Метеор».

смт. Голованівськ.

ЧЕМПІОНАТ
НАЗВАВ
ПЕРЕМОЖЦІВ

голови спорт- 
тов. Мірошнн-

...заступника 
клубу зЗірка» 
ченка.

В легкоатлетичному манежі 
стадіону «Зірка» дерев’яна 
підлога, яка не пристосована 
для тренувань. В багатьох 
місцях вона руйнується. Ке
рівникам спортклубу слід по
дбати про обладнання бітум
ної доріжки. Коли вирішиться 
це питання?

Легкоатлети міста.

M.

Г

ГОТОВІ?

олімпіади, 
І першості 
звичайно,

жур- 
дотри- 
всрсії: 

хо
на чотирьох

ХОКЕЙНІ «КИТИ»

В будь-яку пору реку не затихає жит
тя на турбазі «Бірюсинка», що в Зна- 
м’янському лісі. Ось і цього розу нею 
заволоділи туристи, які з'їхалися сюди 
на обласні змагання з орієнтування на 
місцевості по маркірованій трасі. Право 
називатись сильнішим виборювали де
сять команд: збірні облрад ДСТ «Аван
гард», «Спартак», «Буревісник», коман
ди колективів фізкультури заводів «Чер
вона зірка», радіовиробів, будівельного 
і машинобудівельного 'технікумів та ін
ші.

Чоловікам треба було пройти 12,5 кі
лометра, жінкам — 9 кілометрів.

Перше місце в загальнокомандному 
заліку і перехідний кубок облради по 
туризму вибороли спортсмени ДСТ 
«Авангард», на другому — команда пед
інституту, на третьому — інституту сіль

ськогосподарського машинобудування.
В особистому заліку серед чоловіків 

краще всіх пройшов трасу студент 
педінституту А. Тесленко, на другому 
місці методист з виробничої гімнастики 
тресту їдалень і ресторанів Ю. Огоро
дов, на третьому — Е. Гончаренко з бу
дівельного технікуму.

Серед жінок найсильнішою 
спритнішою виявилася контролер ВТК 
заводу «Червона зірка» Наташа Пуда. 
Студентка інституту сільськогосподар
ського машинобудування Валентина Ша- 

місці. Третє 
педінституту

повалова — на другому 
місце дісталось студентці 
Світлані Островській.

МОТУЗОВ, 
старшин інструктор облра
ди по туризму.

ІЧ'' :А' " -

На фото: на трасі змагань.
Фото А. МАРУШЕВСЬКОГО.

..працівників Кіровоград
ського міськкому комсомолу, 
старшого інструктора по куль
турі при міськвиконкомі тов. 
Ямко, голови міськсоюзспорту 
тов. Тимофеева.

Два вихідних дні — це чу
дово! Тільки до цього йе під
готувались як слід керівники 
комсомольських, культосвітніх 
і спортивних організацій міс
та. Чому б їм за прикладом 
інших міст республіки не про
водити в суботу і неділю свя
та зими? У нас па заводі.є 
багато прихильників зимових 
видів спорту, атракціонів, 
ігор, прогулянок.

І. ШКВАРКО, групком- 
сорг тиварного цеху сі
рого чавуну заводу «Чер
вона зірка», В. ФЕСЕН
КО, інженер-конструктор 
ДСКБ, Н. ГЕЙКО, слю
сар механоскладально- . 
го цеху № 3.

ВЕСТЕРОС. 60-іі чемпіонат 
Європи, який закінчився в 
суботу ввечері, назвав пере
можцями: в парному катан
ні наших Белоусову і Про
топопова, в танцях — Тау- 
лер і Форда (Англія), в 
одиночному — Машкову і 
австрійця Данцера. 18-річпа 
фігуристка з Праги Хана

Машкова вперше здобула 
титул чемпіонки Європи. Не
вдало стартувавши в пер
ший день змагань, наші дів
чата Олена Щеглова і Гали
на Гржибовська зуміли про
сунутися вперед після до
вільного катання. Щеглова 
зайняла .шосте місце, 
подруга — дванадцяте.

села, 
хвилі». 
«Тільки

10.15 .....................
10.30 — «Старт-68» (К). 20.30
— Дні- ...................... -

«Ук-
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СЕРЕДА, 81 січня. Перша 
програма. 10.05 — Геленоьипи. 
(М). 10.15 — Фільм-спскгакль
«Маскарад» (Кіровоград). 17.05 
— Мультфільм. (К). 17.25 — На 
сторожі здоров'я. Кінорепор
таж. (К). 17.40 — Кіровоград
ські вісті 17.55 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.00 — Для
школярів. Фізкульт-привіт. (К). 
18.30 — Кіножурнал та фільм- 
спектакль «'Даскарад». (Кірово
град). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — «Костянтин Засло
нов». Спектакль Білоруського 
драматнчногс тезтпу їм Я. Ку
пали.

Друга програма. 10.15 — Ме
дичні поради. «Здоров’я вашої 
дитини». (М). 10.30 — Еконо
мічна реформа і життя. (М). 
11.00 — Популярна оркестрова 
музика. (М). 11.45 — «Знання».

Науково-пізнавальна програмі. 
(М). 12.30 — «На чолі держави 
Рад». Документальний фільм. 
(М). 17.40 — Телевісті. (К). 18.30
— Концерт. (К). 19.20 — Моло
діжна програма «Погляд». (К.).

ЧЕТВЕР, | лютого. Перша 
програма. «Люди трудової сла
ви». «Тернопільські Маяки». 
(Львів). 17.15 — «Проблеми еко
номіки» (Харків). 17.45 — Те- 
левісті. (К). 18.05 — Театраль
ний клуб Мсльпомени. (К). 
19.00 — Телефільм «Зелений
острів». (Кіровоград). 19 15 — 
Фільм-спектакль «Євгеній Онє- 
гін». (Кіровоград). 20.30 — Про
грама «Час» (М). 21.15 — Доб
рий вечір, хліборобе. (К). 22.15
— Г. Доніцетіі. «Рито». Коміч
на опера (Софія).

Друга програма. 19.00 — Ху
дожній фільм - |

0 ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
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ВІВІОРОК. ЗО січня. 15.50 — 
Спортивна передача. 17.40 — Те
левізійні вісгі. (К). 18.00 — Для 
дітей. «Виставка Буратіпо». 
(М). 18.30 — Слухачам шкіл
основ маркспзму-ленінізйу. (Ле
нінград). 19.00 — Кінопрограма. 
20.00 - «Старт-68». (К). 20.30- 
ГІрограма «Час». (М). 21.20 —

БК 00850. Індекс 01197.

Дніпровські новини. 21.30 — Пе
редача для трудівників 
22.15 — «На музичній 
(Снердловськ). 23.00 — 
факти». (М).

СЕРЕДА,
Медичні

31 січня, 
поради. (М).

Художній фільм. 17.00 
новини. 17.15 — 

балет на льоду».
Дчя школяиів. 

(М). 18.30’ —
19.00 —

провські 
раїнськнП 
(М). 18.00 —
«Жайворонок». 
«Репортер у школі». ___
Концерт. 19.30 — «Колос». Пе
редача «Знання». (Таллін).
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.15 — «Тобі, юність!».
21.45 — «Пеленгатор». (М). 22.15
— Любителям класичної музи
ки. 23.00 — «Тільки факти». (М).

ЧЕТВЕР, 1 лютого. 17.00 - 
«Люди трудової слави». «Тер
нопільський досвід». (Львів).
17.30 — Телевізійні вісті. 18.00 — 
Документальний фільм. 18.30 — 
Передача з Одеси. 19.00 — Ху
дожній фільм «Хокеїсти». 20.30
— Програма «Час». (М). 2К20
— Хокей: ЧССР - Канада. 22.00 
«Добрий вечір, хліборобе!» (К).

сопілка». Спектакль. (Оде
са). 17.40 — Телевізійні вісті. 
18.00, — Актуальний екран. 18.30 
— Слухачам шкіл основ марк- 
сизму-леніпізму. (Ленінград). 
19.00 — Кінопрограма. 20.00 — 

_ . . “2Э — Про
грама «Час». (М), 21.15 — «Моє 
улюблене дозвілля». 21.30 — 
«На кордоні». Спектакль.

(М).

СЕРЕДА, Зі січня. 17.30 — 
Фільми для дігей. 18.30 — «Еко
номіка, досвід, виробництво». 
18.50 — Твори В. Маяковського 
виконує М. Колесов. 
Телевізійний фільм. 
Програма «Час». (М). 
«Пеленгатор». (М). 
«Панночка-служниця». 
зійпіїй фільм.

19.30 -
20.30 -
21.45 -

22.15 - 
Толеві'

ЧЕТВЕР, 1 лютого.
«Люди трудової слави». «Т,ср-. 
нопільськнй досвід». -(Львів). 
17.30 — Телевізійні вісті. 18.0(1 — 
Документальний фільм. 18.30 — 

з Одеси. 19.00 — 
фільм «Петро І».

20.30 — Програ-

17.00 - 
<Трр-.

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, ЗО січня. 10.50 —

Художній фільм «Я солдат, ма
мо». 16.20 — Для дітей. «Чарів-

Передача 
Художній
(І . серія). .. . .
ма «Час». (М). 21.20 — Хокей: 
ЧССР — Канада. 22.00 — «Доб
рий вечір, хліборобе!» (К). 24.00 
— Художній фільм «Петро 1». 
(2 серія).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36. т

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград. і

|| А ВІДМІНУ від астроно- 
мів, які довели що земля 

кругла 1 обертається навко
ло своєї осі, спортивні 
налістн продовжують 
муватися старомодної 
світовий любительський 
кен тримається 
«китах».

Зараз «кити» — збірні СРСР, 
Швеції, Чехословаччнни І Ка
нади — закінчують підготовку 
до олімпійського турніру в Гре- 
ноблі. Переможець одержить 
три комплекти золотих меда
лей — нагороди '----
чемпіонату світу 
Європи (останні, 
призначені тільки для однієї 
з команд Старого світу)

Все ж «китам» не слід забу
вати і про «акул». Минулої 
весни на світовому чемпіонаті 
у Відні американська збірна 
«відкусила» два очки у шве-

лодимир Костка І його колега 
старший тренер команди на 
непередньому чемпіонаті світу 
Ярослав Пітнер. За три тижні 
до Гренобля вони оголосили 
склад збірної країни. Цс воро
тарі Лацкі і Надрхал; захис
ники Тікал — Харешовскі, Су
хі — Масопуст, Поснішіл; на
падаючі Шевчик — Голонка — 
Іржнк, Хрбатн — Кохта — 
Черни, Клапач — Нсдоманскі 
— І. Холік, Хавел і Хейма.

Як бачимо, в команді бага
то молоді. Повернулися в 
команду Шевчик і Клапач

«За бортом» залишились 
учасники віденського чемпіо
нату Холсчек, Махач, Шмідт, 
Я. Холік, Прил, Грандтнер.

— Ми вирішили повернутися 
до тієї системи підготовки, яку 
використовували перед Тампе
ре, — заявив Хостка. — Зараз 
ми живемо в ритмі олімпіади:

дів, а команда Фінляндії смі
ливо вступила у поєдинок з 
чехословацькими хокеїстами і 
одержала ' перемогу.

Судячи з матчів, що- про
йшли, зараз е всі підстави ду
мати,- що і збірна США і 
команда Фінляндії, якою керує 
чехословацький тренер Гус- 
став Бубник, ще більш зміц
нили свої склади і поліпшили 
гру. 1 все ж, як і раніше, в 
центрі уваги поки що чотири 
збірних стовпи світового хо- 
кся.

Як ці команди готуються до 
турніру в Грсноблі, розповіда
ють їх тренери. (В попередньо
му номері «Молодого комуна
ра» ми вже розповідали про 
збірну команду Радянського 
Союзу).

встаємо, їмо, тренуємось І ля-і 
гаємо спати за розкладом; 
гренобльського турніру. Щоб 
гравці не нудьгували, перед
бачено цікаву програму куль
турного відпочинку, в тому 
числі... п’ять уроків французь
кої мови.

П’ЯТЬ трійок патера 
БАУЕРА

У канадців та сама, що й у 
чемпіонів, проблема. Це проб
лема складу. Правда, тренер 
олімпійської збірної «Кленово
го листа» патер Бауср має в 
арсеналі великий вибір в на
паді 1 відчуває труднощі .в за
хисті. Зараз у його розпоряд
женні п’ять трійок: Дайнін — 
Кассон — Хакк, Джонстон — 
Харгріпс — Макміллан, Херб пі _ |-appj Піидер

Моитсйи — О’Ші 
Бурбоне 

о захиснії- 
О’Мал- 
і нова- 
— Бро-

Иіндер 
Кадьє, _____
Харпер, Мотт — Г_.
Сміт. 1 тільки п’ять 
кін: досвідчені Бсгг, 
леіі, Конлііі Маккензі 
чок Глсііііі. У порогах 
дерік і Стефспссон.

Покинули команди . 
йшли в професіонали воротар 
Мартін і нападаючий Тамбел- 
ліні, не зможуть грати п Грс- 
воблі 1 захисники Брсвер і 
Боунас. Це дещо послабило 
команду, але канадці впевнені 
в успіху на білій олімпіаді.

«ХЕЙЯ, ХЕЙЯ!»
«Шведські уболівальники ду

же люблять цей бойопий 
клич — хейя, хейя! (вперед, 
вперед!), у Відні Збірна Шве
ції завоювала на чемпіонаті 
світу в Європі срібні нагороди,' 
а нам і досі кричать — хейя, 
хейя! Куди ж далі вперед! 
На перше місце? Але на троні 
міцно утримується російська 
команда. Взагалі, ми спробує
мо, — так жартома почав своє 
інтерв’ю старший тренер збір
ної Швеції Арне Стремберг. 
— Ми ретельно готуємось до 
Гренобля.

Після канадсько-американ
ського турне у мене багато 
турбот. Поїздка пройшла не
погано: чотири матч) ми.ви
грали, в тому числі і в чем
піонів світу — збірної СРСР- 
о-ч, і чотири програли. Цс все
ляє оптимізм і одночасно хви
лює тренера. •

Ми думали, що нам доведё-
— ТЬСЯ ПОПОВНИТИ збірну після 

поїздки за океан, але довело
ся зайнятись реорганізацією. 
Ьклад збірної Швеції в Грс- 
ноолі буде таким: поротарі — 
лольмквіст, Абрахамссон і 
^іпеиссоїі; захисники Норлаи- 
Г1ОПГ Сь5®еР,і Карлссон, Свед- 
, Рг’ Стольц, и, Юханссон;

паАЯіочі Пальмквіст, Бенгтс
сон Оберг, л.-Є. Нільссон, 
"‘коерг, Лундстрем, Хенрікс- 
сои’ Хсллуі,Лі Гранхольм, Олс-

Взагалі, після матчів з ра
дянською командою 23 І 25 
„*,ня. щс можуть відбутись деякі зміни».

І пере-

МОЛОДЬ - НАША НАДІЯ
Повернулись до керівництва 

збірною Чехослбваччиїпі Во- (ТАРС).
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