
ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! 56

< *• Н. г ДШ

я
Рік видання IX

№ 126 (982)

МжМл 1
ШП .

' ■ ■ ■'■ ■ Іл'.'г-•■■■.:■'■ ■ \--------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—«----------

ВІВТОРОК

22 ЖОВТНЯ 1968 року
Ціна 2 коп.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ТАРС
20 жові ця 1068 року в Ра

дянському Союзі проведено 
•срговпй запуск штучного 
супутника Землі «Космосу. 
249». На борту супутника 
Встановлено наукову апара
туру, призначену для про
довження досліджень кос^ 
мінного простору відповідно 
до програми, оголошеної 
ТАРС 16 березня 1962 року.

Крім наукової апаратури, 
на супутнику встановлено 
радіозасоби для точного ви
мірювання елементів орбіти-, 
радіотелеметричну систему 
для передачі на Землю да
них про роботу приладів £ 
наукової апаратури. Науко
ві дослідження, передбачені 
програмою, виконано.

№0®огтдськ(» 
ОБКОМУ ЛКСМУ, 
комсомольцям
В КОМСОМОЛКАМ
ОБЛАСТІ, 
ВСІМ ЮНАКАМ 
І ДІВЧАТАМ
ОРДЕНОМ«!

ЗАВЖДИ З ТОБОЮ, 
РІДНА ПАРТІЄ_________

ивогтдщЕ«
Дорогі товариші! .

Кіровоградський обласний комітет КП України сер
дечно вітає вас з великим святом радянської моло
ді — 50-річчям ВЛКСМ. Ленінська Спілка Молоді за 
час свого існування пройшла справді героїчний шлях 
і стала школою ідейного гарту, практичної боротьби 
за комуністичні ідеали для кількох поколінь юнаків 
і дівчат. Йдучи за Комуністичною партією, виконую
чи накреслені В. І. Леніним в його історичній про
мові на III з’їзді РКСМ завдання, Ленінський ком
сомол зробив велетенський вклад у загальну справу 
комуністичного будівництва, уславив радянський на
род, рідну Батьківщину небаченим трудовим героїз
мом і героїчними подвигами в боях за свободу і не
залежність Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік. Праця і успіхи, героїзм і перемоги Ленінсько
го комсомолу, відзначені п’ятьма орденами на його 
бойовому прапорі.

Комсомольські організації області вписали багато 
яскравих сторінок в історію Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді. На всіх етапах розвит
ку Радянської Батьківщини комсомольці Кіровоград- 
щини були в перших рядах будівників нового сус
пільства і героїчних захисників його від ворожих 
зазіхань. Історія обласної комсомольської організа-. 
ції освячена безприкладним трудовим героїзмом 
юнаків і дівчат і кров’ю загиблих.

До свого піввікового ювілею комсомольці області 
прийшли з вагомими трудовими дарунками та знач
ними успіхами в комуністичному вихованні молоді.

Обком партії висловлює тверду впевненість, що 
обласна комсомольська організація, всі юнаки і 
дівчата області, ще тісніше згуртувавшись навколо 
рідної Комуністичної партії, зосередять свої зусилля 
на завданнях комуністичного виховання молоді, її ре
волюційного, класового загартування, марксистсько- 
ленінської освіти і, йдучи назустріч 100-річчю з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна, ще вище під
німуть свою трудову і політичну активність, будуть 
самовіддано трудитися на благо радянського народу, 
в ім’я побудови комунізму.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБКОМ КП УКРАЇНИ.

І 21 жовтня 1968 року.

21 жовтня відбувся уро
чистий пленум Кірово
градського обласного і мі
ського комітетів комсомо
лу, присвячений 50-річчю 
ВЛКСМ.

Перед початком роботи 
учасники пленуму зібра
лися на центральній пло
щі міста — площі імені 
Кірова. Сміх, жарти, весе
ла пісня. І раптом — ти
ша. Завмерла колона. В 
урочистості лягає до під
ніжжя пам’ятника С. М. 
Кірову вінок з квітів. І 
ось знову площа, яка не 
раз була свідком маніфес
тацій у дні торжеств і ра
дості, слухає бадьорі го
лоси комсомольців, які зі
брались в переддень сво
го ювілею, щоб підвести 
підсумки зробленого, на
мітити нові шляхи до 
звершень.

Учасники пленуму пря
мують вулицями і знову 
завмирають у шанобі біля 
пам’ятника Невідомому 
солдату.

Учасники пленуму оо- 
клали також вінки до під
ніжжя пам’ятника загиб
лим воїнам.

І ось вже сповнився мо
лодими голосами парк 
імені В. І. Леніна. До під
ніжжя пам’ятника вождю 
лягають живі квіти — чер
воні, як наше щастя, як 
справа, за яку боролися 
наші батьки та діди і яку 
продовжують комсомоль
ці, що біля серця носять 
квиток зразка 50-го року 
революції.

Пісні про В. І. Леніна, 
про Батьківщину, пісні 
КОМСОМОЛІ!’ 20-х і 30-х ро
ків линули в залі філармо
нії перед початком робо
ти пленуму.

Пленум коротким вступ
ним словом відкрив пер
ший секретар обкому 
комсомолу М. Сиротюк. 
В президії пленуму — 
члени бюро обласного і 
міського комітетів КП Ук
раїни, члени бюро облас
ного і міського комітетів 
комсомолу, молоді пере
довики виробництва, вете-

УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ
КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО І МІСЬКОГО 

КОМІТЕТІВ КОМСОМОЛУ

рани комсомолу Кірово- 
градщини.

В залі важло знайти 
вільне місце, адже на 
пленумі крім членів і кан
дидатів у члени обкому та 
міськкому комсомолу, 
членів ревізійної комі
сії, — секретарі первин
них комсомольських ор
ганізацій підприємств, кол
госпів і радгоспів, транс
порту, ветерани комсомо
лу-.

Хвилиною мовчання 
присутні вшановують па
м’ять комсомольців, які 
полягли за справу Леніна 
в битвах громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн.

Зал гримить оплесками, 
коли головуючий повідом
ляє, що на пленумі при
сутня почесна делегація 
Толбухінського окружко
му Димитрівської Спілки 
Молоді Болгарії на чолі з 
першим секретарем ок
ружкому Іваном Стояно- 
вим.

Одностайно обирається 
почесна президія пленуму 
в складі Політбюро Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу.

Слово надається пер
шому секретареві облас
ного комітету КП Украї
ни М. М. Кобильчаку. Він 
проголошує вітальний 
лист обкому КП України 
обкомові комсомолу, ком
сомольцям, всім юнакам і 
дівчатам орденоносної Кі- 
ровоградщини. Тривалі 
оплески супроводжують 
повідомлення, що за рі
шенням бюро обкому пар
тії обласну комсомольсь
ку організацію нагород
жено Пам'ятним прапо
ром обкому КП України. 
М. М. Кобильчак вручає 
прапор першому секрета
реві обкому комсомолу 
М. Сиротюку.

З доповіддю «50 років

ВЛКСМ» виступив на пле
нумі перший секретар 'об
кому комсомолу М. Сиро
тюк.

Він говорить:
— Півстоліття тому в 

столиці нашої Батьківщи
ни — Москві, у грізний 
для молодої Радянської 
Вітчизни час, зібралися по
сланці соціалістичних і ко
муністичних молоді Ж Н И X 
гуртків і спілок на свій 
перший з'їзд, який ство
рив єдину Російську Ко
муністичну Спілку Молоді.

За п’ятдесят років Ле
нінський комсомол про
йшов славний шлях бо
ротьби й перемог. Із бо
йового загону у 22 тисячі 
юних пролетарів він виріс 
у двадцятитрьохмільйонну 
армію молодих борців за 
торжество комунізму. Сво
їм існуванням, своїми ус
піхами комсомол зобов’я
заний Комуністичній пар
тії, її творцеві і вождю 
Володимиру Іллічу Леніну.

Партія дала комсомоло
ві більшовицьке загарту
вання, у партії, у комуніс
тів учився комсомол бити
ся за робітничу справу, 
любити Радянську Вітчиз
ну і ненавидіти її ворогів, 
стояти на смерть у боях за 
свободу Батьківщини, не 
шкодувати сил для її про
цвітання, не шкодувати сил 
і самого життя в боротьбі 
за торжество комуністич
них ідеалів.

50 героїчних літ, пройде
них комсомолом, перекон
ливо свідчать про те, що 
він став надійним, вірним 
помічником і резервом 
Комуністичної партії в її 
боротьбі за торжество ле
нінської справи, за тор
жество комунізму.

50 героїчних літ пере
конливо свідчать про те, 
що Ленінський комсомол 
став бойовим авангардом

радянської молоді, основ
ним помічником партії у 
комуністичному форму- 
ванні підростаючого поко
ління. Йою славна біогра
фія яскраво підтверджує, 
що комсомол виступав і 
виступає як бойова“орга- 
нізація, що вміє піднімати, 
вести до єдиної мети міль
йони і мільйони юних ле
нінців. 50 років комсомол, 
радянська молодь йдуть 
дорогою батьків, продов
жуючи революційні тра
диції Великого Жовтня. 
Своєю діяльністю Всесо
юзна Ленінська Комуніс
тична Спілка Молоді здо
була любов і шану радян
ського народу. На її 
бойовому прапорі сьогод
ні п'ять орденів.

Нещодавно ми всі були 
свідками урочистої по
дії — другого зльоту ве
теранів комсомолу орде
ноносної Кіровоградщини. 
З усіх кінців нашої облас
ті, з усіх кінців Батьків
щини — з Москви і Се
вастополя, Ленінграда й 
Одеси, Києва і Новосибір
ська, Мінська, Баку і Кус
таная з’їхалися організато
ри перших комсомоль
ських осередків. Убілені 
сивиною ветерани згада
ли свою тривожну комсо
мольську молодість, а юна 
зміна побачила у перших 
КОМСОМОЛЬЦЯХ ВІЧНОГО не
спокою людей, людей з 
країни праці, відданості, з 
країни мужності і відваги.

Протягом півроку в об
ласний комітет комсомо
лу, обласну молодіжну га
зету надходили і нині про
довжують надходити 
спогади зачинателів ком
сомольського руху на Кі- 
ровоградщині. І кожен 
спогад — то розповідь 
про вірність ком.сомолу 
справі Комуністичної пар
тії, справі Леніна, то ге
роїчні сторінки перших 
подвигів в ім'я Вітчизни 
юнаків і дівчат Кірово
градщини.

ВПЕВНЕНА ХОДА
П’ЯТИРІЧКИ
Змагаючись за дострокове виконання 

п’ятирічного плану, говориться у пові
домленні Центрального статистичного 
управління при Раді Міністрів СРСР, 
працівники промисловості перевиконали 
план дев'яти місяців і кварталу по об
сягу реалізації і по виробництву біль
шості найважливіших видів промисло
вої продукції. Порівняно з відповідним 
періодом минулого року приріст промис
лового виробництва за дев’ять місяців 

процента.
республіки перевиконали 

місяців як по обсягу реалі- 
по виробництву більшості

найважливіших видів промислової про
дукції.

Продуктивність праці в промисловос

становив о,/
Всі союзні 

план дев’яти 
зації, так і

ті порівняно з дев’ятьма місяцями мину
лого року зросла на 8,2 процента. Зни
жено собівартість продукції. Прибуток 
промисловості за 9 місяців зріс порівня
но з відповідним періодом минулого 
року в порівняних цінах більш як на 
1 процент.

При успішному виконанні плану про
мисловості в цілому, відзначається в 
повідомленні ЦСУ СРСР, е підприєм
ства, які не виконали завдань дев’яти 
місяців по виробництву і реалізації про
дукції та нагромадженнях.

За дев’ять місяців було впроваджено 
в народне господарство 1,8 мільйона ви
находів і раціоналізаторських пропози
цій, що дало більш як 1,4 мільярда кар
бованців економії в розрахунку на рік. 

(ТАРС).

(Закінчення на 2-й стор.).

Учасники урочистого пленуму обкому і міськкому ЛКСМУ покладають вінки до 
пам’ятника Невідомому солдату.

Фото В. КОВПАКА.

і
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ЗАВЖДИ З ТОБОЮ,
РІДНА ПАРТІЄ

(Закінчення.
Початок на 1-й crop.).

На заклик Комуністичної 
партії разом з усім трудо
вим народом комсомол 
1 РУДьми став на захист за
воювань Жовтня, своєю 
кров’ю доводив відданість 
революції.

У запеклій боротьбі з 
меншовиками і есерами, в 
боротьбі з голодом і роз
рухою, з куркульськими 
бандами, народжу в а в с я 
комсомол Кіровоградщи
ни, продовжує М. Сиро
тюк.

Для комсомольців 20— 
30-х років, наших батьків, 
не існувало слова «немож
ливо». їхня комсомольська 
доля, загартована в горни
лі запеклої боротьби, зна
ла слова: «потрібно», «не
обхідно».

Кіровоградську міську 
комсомольську організа
цію на честь 50-річчя Ле
нінського комсомолу на
городжено Червоним Пра
пором Центрального Ко
мітету Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спіл
ки Молоді. Це висока на
города. Самовідданою 
працею, невтомною робо
тою в справі комуністич
ного виховання молоді 
комсомольська організа
ція міста Кірова заслужи
ла таку нагороду. Але всі 
ми розуміємо, що це і 
знак шани тим десяткам 
молодих єлисаветградців, 
які в дев’ятнадцятому ро
ці всією Спілкою вийшли 
на захист рідного міста від 
білобандитів, це й знак 
шани юним будівникам за
водів і шахт, організато
рам колективних госпо
дарств на селі, бійцям 
культурної революції, які 
продовжили і примножили 
слазні бойові традиції ге
роїв громадянської війни, 
які прийшли на трудовий 
фронт З ОХОЧИМИ ДО робо
ти руками, з глибокою ві
рою в перемогу соціа
лізму.

Комсомол Кіровоград
щини завжди був вірний 
кращим комсомольським 
традиціям, кожен патріо
тичний клич знаходив у 
молодого племені найщи- 
рішу підтримку.

У грудні місяці 30-го 
року в Єлисаветграді ма
ла стати до ладу шахта 
«Піонер-біс». Комсомоль
ці виступили із зустрічним 
графіком: пустити шахту 
25 вересня. Ця- ініціатива 
одразу була підтримана 
міськкомом комсомолу, на 
будівельні роботи залуча
лися сільські юнаки і дів
чата, створювалися ком
сомольські буксирні брига
ди. Працювати стали в 
три зміни. І ось урочистий 
рапорт:

За гри з половиною мі
сяці до строку, визначено
го трестом, за 12 днів до 
строку, визначеного зу
стрічним комсомольським 
графіком, пущено шахту 
«Піонер-біс».

Великі заслуги комсо
молу, говорить доповідач, 
в соціалістичному пере
творенні села. Сини бать
ків, що полягли на фрон
тах громадянської війни, 
не боялися куркульського 
оорізу, будуючи нове кол
госпне життя. Тільки за 
перший період колективі
зації виключно силами 
КОМСОМОЛЬЦІВ було ство
рено 8 артілей, 42 машин
но-тяглових товариства. На 
самому початку колективі
зації комсомольці села 
Федорівни Кіров о г р а д- 
ського району в липні 1927 
року всім осередком всту
пили до артілі.

Саме на Єлисаветград- 
щині почався так званий 
рух буксирників: комсо
мольці створювали «бук
сирні» загони і виїжджали 
на територію нинішніх Ми
колаївської, Одеської та 
Херсонської областей для е 
надання допомоги □ ко
лективізації. Цей рух про
водився під лозунгом «За 
суцільну колективізацію 
степу України».

В своїй історичній про
мові на III з’їзді РКСМ у 
1920 році В. І. Ленін дав 
глибоку розробку теорії 
виховання молоді в умо
вах нового суспільного ла
ду. Соціалістичне суспіль
ство поставило перед мо
лодим поколінням настій
не завдання — оволодіва
ти знаннями. І комсомол, 
виконуючи ленінські запо
віти, брався за цю справу 
рвійно, по-ударному, по- 
більшовицькому.

Активну участь брав ком
сомол Кіровоградщини у 
проведенні лен і н с ь к о ї 
культурної революції, ого
лосивши похід молоді за 
грамотність. І як не захоп
люватися тим ентузіазмом, 
тією небаченою енергією, 
яку виявляли ті, з кого ми 
беремо сьогодні приклад, 
— комсомольці 30-х років.

В ряду безсмертних, най
більш мужніх і печальних, 
найбільш красномо в н и х 
сторінок нашої історії — 
сторінки, що відають і ві
датимуть нашим потомкам 
про героїзм, самопожерт
ву, любов до рідної зем
лі, яку виявили Ленінський 
комсомол і радянська мо
лодь в полум’ї священної 
битви з вандалами XX сто
річчя — німецько-фашист
ськими загарбниками.

В перші три дні війни в 
діючу армію пішли 50 ти
сяч вихованців комсомолу 
міста Москви. Як тільки 
почалася війна, в Червону 
Армію влилася половина 
Кіровоградської обласної 
організації. В складі 16 за
гонів і 29 підпільно-дивер
сійних груп, що діяли на 
території Кіровоградщини, 
було більше восьмисот 
комсомольців, тобто кож
ний четвертий партизан чи 
підпільник носив біля 
серця комсомол ь с ь к и й 
КВИТОК.

Прикладом безмежної 
любові до матері-Вітчизни 
став подвиг, звершений 
школяркою комсомолкою 
Зосю Космодем’янською. 
І цей безсмертний подвиг 
У 1942 році повторила ви
хованка Олександрійської 
районної комсомольської 
організації Марія Мошня- 
гун. Вона була зв’язковою 
одного з партизанських за
гонів. Багато таємниць зна
ла дівчина, та копи потра
пила до рук гестапівців, не 
змогли дізнатися хоч про 
одну з них фашисти.

Відважну патріотку били 
гумовими палицями, під
вішували за коси, ставили 
на розпечене залізо, роз
пинали на стіні, та незлам
ною була юна партизанка. 
Нічого не дізналися кати і 
тоді, коли викололи дів
чині очі, коли вирізали ді
вочі груди...

Безсмертний подвиг 
звершив Олександр Мат- 
росов, і його повторили 
наші юні кіровоградці — 
Архип Маніта з Ульянов
ського району, Іван Конь- 
ко з Кремгесі в с ь к о г о, 
Дмитро Крижанівський з 
Олександрівського...

За мужність і героїзм, 
виявлені в роки війни, 3,5 
мільйона комсомольців 
нагороджено орденами і 
медалями Радянського Со-

юзу. Сім тисяч Героїв Ра
дянського Союзу — ком
сомольці. Комсомол Кіро
воградщини виховав у сво
їх рядах 134 Героїв Ра
дянського Союзу.

Замайорів прапор над 
визволеною Кіровоградщи- 
ною, але не скінчився по
двиг нашої молоді. Тепер 
він вершився за верста
том, за жниваркою, на бу
дові.

Ось постанова обкому 
комсомолу, датована 8 січ
ня 1945 року. На перший 
погляд — звичайна 
нова про схвалення 
тиви молоді. І все 
ки — незвичайна.

Постанова схвалила 
ціативу комсомольців і мо
лоді заводу «Більшовик», 
які закликали робітничу 
молодь подати я к н а й- 
швидіііу допомогу в ре
монті тракторів та сіль
ськогосподарського інвен
таря машинно-тракторним 
станціям та радгоспам. 
Уже через кілька днів рес
публіканські газети надру
кували листа молодих кі- 
ровоградців до всієї ио- 
бітничої молоді зазодіз 
України, що виготовляли 
запасні частини.

Кіровоградські
МОЛоЦІ 
пускати 
Цію до 
місяця, 
добровільно збільшували 
свій робочий день на дві 
години, підвищили про
дуктивність праці на 20 
процентів, ущільнили ро
бочий день, давали про
дукцію відмінної якості.

Освоєння Цілини В Ка
захстані, будівництво Кре
менчуцької, з повним пра
вом можна сказати — ком
сомольської, електростан
ції, будівництво в Донбасі 
шахти «Кіровоградська- 
комсомогьська», споруд
ження Долинського цук
рового заводу — все те. 
Де закладена самовіддана 
праця комсомольців і мо
лоді Кіровоградщини, є 
світлими віхами комсо
мольської історії.

Як бойовий подвиг Архи- 
па Маніти і Олексія Ка
люжного, Петра Велігіна і 
Олександра Жежері у су
ворий для країни час кли
кали їх ровесників до са
мовідданості й відваги в 
бою з ворогом, так трудо
ві подвиги Олександра Гі- 
талова і Пелагеї Громій- 
чук, Катерини Дмитров- 
ської і Володимира Мель- 
ниченка кличуть 
шкодувати сил у 
праці.

Ми пам’ятаємо 
Володимира Ілліча 
«Треба, щоб Комуністична 
Спілка Молоді свою осві
ту, своє навчання і вихо
вання з єднала з працею 
робітників і селян, щоб во
на не запиралася у свої 
школи і не обмежувалася 
тільки
тичних книг і брошур. Тіль
ки в праці разом з робіт
никами і селянами можна 

. стати справжніми кому- 

. ністами».
«Від ювілею Жовтня до 

ювілею Ленінського ком— 
. сомолу» — під таким деві- 
I зом виникло в гущі ком- 
. сомольській і поширилося 
. змагання серед молоді ор- 
. деноносної Кіровоградщи- 
, ни на честь півстолітнього 
І ювілею Ленінської Спілки.

Не злічити тих добрих 
, справ, якими порадувала 
і Вітчизну комсомоле с ь к а 
і організація Кіровоградщи

ни у ювілейний рік. У ком
сомольців «Червоної зір-

поста- 
ініціа- 
ж та-

іні-

комсо- 
зобов’язалися ви- 
планову продук- 

25 числа кожного 
Для цього вони

нас не 
творчій

слова 
Леніна:

читанням комуніс-

ки» — це надпланові сі
валки, а в доярок-комсо
молок з артілі «Мир» Го- 
лованівського району, кол
госпу імені Калініна Доб- 
ровеличківського району, 
колгоспу імені Леніна 
(с. Протопопівка) Олек
сандрійського району, ар
тілі «Дружба» Долинсько
го району — це високі на
дої від корів. Для комсо
мольсько-молодіжної ко
лони локомотивного депо 
станції Помічна — це 327 
великовагових поїздів, у 
яких понад план перевезе
но 65 400 тонн різних на
родногосподарських ван
тажів. Для 10 комсомоль
сько - молодіжних бригад 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу — 
це виконання річного ви
робничого завдання до 
комсомольського ювілею, 
а для механізаторів кол
госпу імені Ульянова, яких 
очолює молодий комуніст 
Петро Макаренко, — це 
близько 7000 гектарів 
умовної оранки, тонни 
зекономленого пального.

Для комсомольців Агре
гатного заводу — це ком
сомольська дворічка по 
культурі і естетиці вироб
ництва, змагання серед 
комсомольських груп за 
право називатись ленін
ською, а для кремгесів- 
ських бетонників дарунок 
50-річчю ВЛКСМ — над
планові залізобетонні пли
ти для комсомольської бу
дови, для гайворонських 
графітників — підвищення 
освітнього і фахового рів
ня молодих робітників.

Сьогодні
серця ми тиснемо роботя
щі руки кращого молодо
го женця Кіровоградщини 
Миколи Котнера з Новго- 
родківського району, кра
щого водія України кіро- 
воградця Василя Матвієн- 
ка, муляра Валентина Мо
роза з Кіровограда і гай
воронських доярок Раїси 
Алімовсї, Євгенії 
Любові Жуковської, чер- 
вонозорівців — форму
вальника Олександра Лу- 
ньова, штампувальниці Га
лини Вахрамєєвої, токаря 
Павла Стеманщука.

Будучи за своєю приро
дою організацією проле
тарською, підкреслює тов. 
Сиротюк, політичною по 
суті своєї роботи, комсо
мол є перш за все органі
зацією виховною. Для 
комсомолу Кіровоградщи
ни стало традиційним про
ведення масових походів 
по місцях, зв’язаних з ре
волюційними і бойовими 
подвигами радянських лю
дей. В області такі походи 
перетворилися в масовий 
рух молодого покоління. 
Тільки в ювілейному році 
в них взяло участь близь
ко 50 тисяч чоловік, відбу
лося 570 зустрічей з ге
роями війни і революції, 
віднайдено 101 прізвище 
раніше невідомих загиб
лих воїнів, створено 83 
кімнати-музеї.

Головне, що виносить з 
Цих походів наша юнь, — 
це свідомість того, що не
має в світі сили, яка мог
ла б перемогти соціалізм, 
протистояти героїзмові ра
дянських людей.

Сьогодні в рядах комсо
молу області майже поло
вина мого чисельного скла
ду учні ШІ<іЛ- Шкільний 
комсомол виховує у юна
ків і дівчат, у багатоти
сячної піонерії любов до 
праці, допомагає набува
ти знання, дбає про те, 
щоб вони не тільки пам’я
тали про революціонерів, 
які впали на барикадах, а Й 
виховували в собі якості,

від щирого

Круц,

комсо- 
к о є м, 
завею- 
облас- 
тримь-

що можуть поставити юну 
зміну врівень з героями 
минулого.

Згуртованою, готовою 
виконати будь-яке завдан
ня, підходить до піввіко
вого ювілею обласна ком
сомольська організ а ц і я. 
Значно змінився якісно її 
склад за останні роки. 
Сьогодні в 100-тисячному 
її загоні — більше 2 тисяч 
юнаків і дівчат з вищою 
освітою, 2500 — з незакін- 
ченою вищою, понад 37 
тисяч мають середню, 10 
тисяч — спеціалісти різ
них галузей народного 
господарства.

Це — бойовий загін. 
Йому під силу виконати 
найскладніші завдання.

Вчора закінчилися Все
союзні комсомольські збо
ри, що проходили в усіх 
організаціях Союзу, від
булися урочисті пленуми 
міських та районних комі
тетів комсомолу. На збо
рах і на урочистих плену
мах юнь комсомольська, 
трудівники і творча мо
лодь рапортували про свої 
кращі діла ювілейного ро
ку.

Сучасне молоде поко
ління прагне до активної 
творчої праці, любить і 
вміє трудитися. Саме ді
лами, і перш за бсє діла
ми, воно доводить свою 
вірність ленінізмові.

Прапором Центрального 
Ко/літету ВЛКСМ нагород
жена Кіровоградська мі
ська комсомольська орга
нізація. Працею рук робо
тящих, добрим 
мольським не с п о 
творчим горінням 
вали комсомольці 
ного центру право
ти в руках древко цього 
червоного знамена.

Своє 50-річчя Ленінський 
комсомол зустрічає на 

! шляху до великої дати — 
100-річчя з дня народжен
ня Володимира Ілліча Ле
ніна. Це робить наше свя- 

' то ще більш знаменним, 
світлим і радісним.

Прозвітувавши партії, на-
1 родові, Ленінському ком

сомолові про свої звер
шення в ювілейному ком
сомольському році, об
ласна комсомольська ор
ганізація стає на ленінську 
трудову вахту. Ми обіцяє
мо, що наші руки і розум 
не знатимуть втоми, наші 
сеоця не знатимуть спо
кою, коли ми готуватиме
мо. дарунок 100-річному 
ювілею любимого вчителя 
І ВОЖДЯ СВІТОЕОГО 

таріату, творця і найпер
шого наставника 
мольської Спілки — Воло
димира Ілліча Леніна. Вір
ність революційним ідеа
лам, справі партії, справі 
Леніна ми доведемо за 
нашим заводським вер
статом, на нашому полі, за 
учнівською партою і в сту-

і Дентській аудиторії.
Як ніколи зростає сьо-

і годні інтерес в молоді до 
ленінської революцій н о ї

і теорії. В новому навчаль
ному році в мережі ком
сомольської політосвіти за 
політичну книгу сіли біль
ше 40 тисяч юнаків і дів
чат. У більшості комсо
мольських організацій об
ласті перші заняття про
йшли у формі ленінського 
уроку. На них слухачі зві
тували про свої добрі діла 
В ювілейному комсомоль
ському році, звіряли свій 
крок з Іллічевими запові
тами.

Ювілей Ленінського ком
сомолу відзначається в 
умовах зміцнення і зро
стання сил соціалізму, і в 
той же час — складної 
міжнародної . обстановки 
викликаної агресією США 
У В єтнамі та Ізраїлю про
ти арабських держав, на
маганнями Бонна пере
краяти кордони у Європі 
в умовах різкого загост
рення політичної та ідео 
ЛОПЧНОЇ боротьби між со- =3мом та імперіап». 

___ У ці Дні ще в більшій

проле-

комсо-

мірі виявляється ідейна 
стійкість радянської моло
ді, її безмежна любов до 
Комуністичної партії, її ін
тернаціоналізм 
ність захищати 
ня соціалізму 
якого ворога.

Партія, її 
Центральний Комітет ви
являють молоді, усім ор
ганізаціям ВЛКСМ високе 
довір'я, бо вбачають у 
лавах радянських юнаків і 
дівчат велику творчу силу 
в боротьбі за світле май
бутнє, за щастя народу, 
перемогу безсмертної ле
нінської справи.

Відзначаючи 50-річчя 
своєї Спілки, ми присягає
мо на вірність безсмерт
ним ідеям марксизму-ле- 
нігіізму, бачимо в них мо
гутню надихаючу силу, 
джерело творчості на бла
го Радянської 
всього людства.

Відзначаючи 
комсомолу, ми 
мо на вірність традиціям 
старших поколінь рево
люціонерів, спразі кому
нізму, на вірність інтерна
ціональній солідарності з 
братами по «ласу.

Відзначаючи 50 - р і ч ч я 
ВЛКСМ, ми присягаємо на 
вірність партії комуніс
тів — партії будівничих і 
творців, партії Леніна.

Попереду в нашої мо
лоді, у комсомолу — світ
ле яскраве велике життя, 
самовіддана боротьба.

Попереду — нові пере
моги безсмертної ленін
ської справи.

Про славний 50-річний 
шлях Ленінського комсо
молу говорив у своїй про
мові відповідальний пра
цівник ЦК ВЛКСМ Г. Пе- 
ресадченко. За доручен
ням Центрального Комі
тету ВЛКСМ він вручив По
чесну грамоту ЦК ВЛКСМ, 
якою нагороджено облес
ну комсомольську органі
зацію за успіхи у вихован
ні молоді, та Пам’ятний 
Прапор ЦК ВЛКСМ Кіро
воградській міській ком
сомольській організації, 
яким нагороджено комсо- 
молію обласного центру 
за успіхи в перед'ювілей- 
ному змаганні.

Від імені ветеранів ком
сомолу Кіровограда учас
ників пленуму вітав

‘ рий комсомолець
1 Панфілов.

Учасників 
вітали піонери, 
дали рапорт 
справ, воїни 
гарнізону.

Про свої трудові здобут
ки на честь 50-річчя ком
сомолу і 100-річчя від дня 
народження В. І. Леніна 
повідали присутнім бри
гадир токарів 
градського 
заводу В. 
бригадир 
бригади 
ВЛКСМ з 
комунізму» 
гельського району В. Мо
торний. Учениця Онуфрі- 
ївської середньої школи 

асічник розповіла про 
те, як юні, йдучи дорога
ми слави батьків, відшуку
ють нові імена героїв, як 
гартуються В цьому похо-

„Пленумі виступив 
хім^ИИ СЄКРетаР Толбу-

ІНСЬКОГО окружкому Ди- 
^итршської Спілки Моло-

I олгарії Іван Стоянов. 
Про віковічну дружбу бол
гарського і радянського 
Н?Р°Д|.В, про дружбу тру- 
Д'вник.в Толбухінського 
обпГУ ' • кіровоградської 
В ппТ' ВІН ГОВ°РИ= у
•и промові, яку не раз пе
реривали дружні оплески.

Пленум односта й н о 
Кпр7~Н”В. .ВІТальні листи ЦК 
КПРС і ЦК КП України.

Коли прапороносці ви
несли прапори обласної, 
міських і районних комсо
мольських організацій, у 
залі зринув «Інтернаціо
нал». г

Після закінчення роботи 
пленуму відбувся великий 
концерт.

і готов- 
завоюван- 
від будь-

ленінський

Вітчизни,

50 - річчя 
присягає-

зльоту 
які

era- 
м. П.

також 
пєре- 

добрих 
місцевого

Кірово- 
агрегатного 

Бершадський, 
тракто р н о ї 

імені 50-річчя 
колгоспу «Зоря 

Новоархан-
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мужніє
ДО ТЕБЕ
ПЛЕМ'Я МОЛОДЕ

Авторка цьоіо вірша — відома укоаїнгк«* 
поетеса Олена Костянтинівна Журлива При
кута тяжкою недугою до ліжка/вона зар£ 
знаходиться в лікарні. Але живе вона думами 
І прагненнями часу. Всією душею вітав вона 
молодь і святкує з нею. «До тебе пчем’в мп 
лоде, мої думки й чуття незгасні», — такий 
девіз поетеси. Молоді, комсомольцям Кірово
града і області вона завдячена великою ува
гою, щирою ласкою. Тож і передаю цього вір- 
ша як привіт напередодні свята п’ятдесятиріч
чя Ленінського комсомолу. 1

Олександр МОТОРНИЙ.

Олена ЖУРЛИВА

КОМСОМОЛЬСЬКА
Ми крос заводів, сіль землі, 
В душі у нас безмежна сила, 
Ми народились на ріллі, 
В зазодах криця нас ростила.

В боях ми перші добровольці, 
Ми юна зміна — комсомольці! 
Хіба не молоти в руках, 
Хіба не в нас орлині льоти?

Ми скрізь: на хвилях і в рядах
І воєнмори і пілоти,
В боях ми перші добровольці, 
Ми юна зміна — комсомольці!

Вперед, вперед, товариші.
Завзяття — в серце, прапор — в руки! 
За розцвіт юної душі, 
За свято праці і науки.

В боях ми перші добровольці, 
Ми юна зміна — комсомольці!
Нас доля вивела з ріллі
Старе життя сховати в труни.

Ми кров заводів, сіль землі,
Ми діти матері-комуни.
В боях ми перші добровольці,

! Ми юна зміна — комсомольці!

X УДОЖНИКИ-КІРОВОГРАДЦІ під
готували до комсомольського свята 

хороший подарунок. Виставка творів об
разотворчого мистецтва, що відкрилась 
У дні фестивалю творчої молоді Кірово
градщини, стала справжньою подією в 
культурному житті міста-

Якщо порівняти кілька останніх ви
ставок місцевих авторів, то стає поміт
ним не тільки зростання творчої май
стерності, а й та активність, з якою кіро
воградські митці заглиблюються в життя, 
намагаються якомога ширше розкрити 
духовний світ сучасника. Приємно й те, 
що на останній виставці поряд з робо
тами професіональних художників ек
спонуються роботи самодіяльних живо
писців і графіків з різних куточків об
ласті. І хоч частка їхніх творів ще не 
велика, сам факт говорить про налагод
ження контакту між професіональними 
і самодіяльними митцями, що не може 
не дати добрих наслідків.

Тематика творів, представлених на 
виставці, досить різноманітна, як різно
манітні матеріали й техніка виконання.

Своєрідним епіграфом до виставки 
став ескіз пам’ятника комсомольцям 
Кіровоградщини — героям Великої Віт
чизняної війки, — виконаний Аміраном 
Дейсадзе. Ми вже не раз зустрічалися з 
творами цього скульптора. Символічні 
композиції Дейсадзе характеризують 
його як здібного монументаліста (зга
даймо хоч би його монумент, встановле
ний в м. Заваллі). Метод символічного 
узагальнення і цього разу приніс скульп
торові успіх. Важко, напевне, знайти 
більш точне художнє рішення для увіч
нення пам’яті героїв - комсомольців, 

ніж це зроблено у Дейсадзе: стрімка 
постать юнака, який, віддаючи шану 
загиблим, разом з тим закликає вперед; 
ця постать стає втіленням сили, невтом
ності й нездоланності нашої молоді.

Одна з кращих живописних робіт ви
ставки — картина Б. Домашина «Ком
сомольський дозор», відзначена премією 
імені Юрія Яновського. В ній вдало по
єднано сувору романтику перших радян
ських літ з нашим дещо пісенним уяв
ленням про комсомольців двадцятих 
років, які стали для нас втіленням 
справжньої романтики й справжнього 
героїзму. Висока професійна майстер
ність дозволила авторові порівняно не
багатьма художніми засобами створити 
хорошу картину. Тема червоноармійців, 
що пильно оберігають рідну землю, була 
порушена ще в двадцятих роках кірово- 
градцем П. Покаржевським. Сьогодні за 
цю тему взявся знову кіровоградець. І 
слід відзначити, що, маючи перед собою 
такий чудовий взірець, Домашин не пішов 
за Покаржевським. Він знайшов власне 
рішення, збагативши тим самим худож
ню спадщину нашого краю-

Не можуть залишити спокійним гляда
ча й роботи Б, Вінтенка, особливо кар
тина «Хліб-сіль». На прикладі цього 
твору можна ще раз упевнитися, що су
часним твір робить не лгжіе манера ви-

Замітки з художньої виставки, 
присвяченої 50-річчю 
Ленінського комсомолу

конання, ай і а глибина, з якою худож
ник сягає обраної теми.

Звертаючись до революційного мину
лого, П. Велігурський створив ПОЛОТНО 
«Агітатор». Кожен мазок пензля в цьо
му творі підкорено ідейному задуму. Ве
лика емоційна сила, сміливість худож
нього рішення роблять полотно перекон
ливим і правдивим.

На виставці багато цікавих творів. 
Це — роботи В. Федорова, М. Бонда
ренка, В. Волохова, Є. Бабія, М. Кос
тенка та інших вже відомих Кіровоград
ом авторів, а також художників, які 
вперше показали свої твори широкому 
глядачеві-

Б КУМАНСЬКИЙ, 
студент Ленінградського худож
нього інституту ім. І. 10. Рєпіна.

г 'Ж ''

^ОЛИ МИКОЛА по
вернувся з Харкова, 
батько скрушно по
хитав головою: що- 
то воно з усього 
цього вийде, сину?

Микола пильно поди
вився старому у вічі, хвиль
ку подумав і опустився на 
лаву поруч.

— Треба, сину, вибива
тися в люди, бо нам, бід
ним, треба розраховувати 
тільки на самих себе. За
дарма нам ніхто не допо
може, не дасть.

Помовчали.
Незручно було перед бать-

— Товариші, вирушаємо. 
Всі готові?

— Готові.
— Тоді — на вулицю 

шикуватися. А де Ліза По- 
повкіна?

—Он біля столу кіма- 
рить. Щойно з завдання 
повернулася...

Микола пройшов поміж сон
ними. Схилившись до Лізи на 
плече, спала дівчина в шине
лі. Ліза поклала голову на ру
ки. Цівка гвинтівки визирала 
з-під накинутого на плечі 
платка.

— Лізо, вирушаємо...
Сказав стиха, але дівчина 

проснулася, встала. Разом ви
йшли на ганок. Війнуло про
холодою. На обрії починало

Микола Кастеллі
будьоннівець
ком: не вийшов з нього при- < 
кажчнк... Кілька років працю- : 
вав під рукою у знаючого чо
ловіка, завів знайомство се
ред політично неблагонадій- 
них, став допомагати, перехо
вувати нелегальну літературу. 
Потім нагрянули «фараони», 
знайшли все до останнього 
листочка, заарештували його. 
Виручило те, що прикинувся 
малописьменним, що не знав 
про зміст тих листівок. Полі
ція обмежилася тим, що пи- 
слала його до Златополя «по 
місцю постійного проживання 
під нагляд поліції...»

Вагався. Нарешті вирі
шив сказати все, начисто
ту. Не встиг вимовити кіль
ка слів, як батько поклав 
йому на плече руку і ска
зав стиха:

— Сину, чи ти думаєш, 
що я того всього не знаю?

Голосно, щиро засміяли
ся. Старий лукаво крутив 
сивого вуса і дивився на 
Миколу примруж е н и м и 
очима, про себе милую
чись ним.

З того дня на квартирі у 
Кастеллі часто збиралися 
Миколині товариші. В разі 
небезпеки віддавали бать
кові пачки з революційни
ми листівками й брошура
ми на схованку.

В приміщенні холодно, 
прокурено. Група молоді 
з гвинтівками чекає нака
зу. Нарешті в кімнату вбіг 
Микола Кастеллі.

сіріти. Над Виссю повзли кош
латі пасма передранкового ту
ману. -і

__ Щасти тобі, любии!
— Спасибі.
— Чекатиму, повертайся 

скоріше. Сьогодні ввечері 
в клубі червоноармійця 
наш Євген читатиме свою 
нову п’єсу про революцію. 
Не барися ж!..

Микола Кастеллі був улюб
ленцем ескадрону при штабі 
Першої Кінної. Весь вільний 
час віддавав навчанню. Учив
ся всьому: і рубати лозу, і ви
ступати перед червоноарміи- 
цями, і писати самому про по
ходи і бої з ворогами Радян
ської влади. Якось прочитав 
написане Семенові Михайло
вичу. Похвалив. Наказав не 
лишати цього захоплення.

Сьогодні він знову вправ- 
лявся у їзді на коні. Во
рошилов і Будьонний за- 
милувалися його вправами.

— З нього буде добря
чий рубака! _

До командирів підійшов 
ординарець.

— Там фотограф при
їхав. Всі штабні просять 
знятися разом.

__То як, Михайловичу? _ 
__ Чи ж я проти

Звичайно, згода.
— Тоді пішли, не 

чись. Та поклич он
• товариша, що біля 

походжає. Кастеллі 
звуть.

того?

гаю- 
того 
коня 
його

— Слухаюсь.
Так і знялися гуртом. В 

центрі — члени Реввійськрадп 
і польового штабу Першої Кін
ної, а обабіч — ійтабники. Се
ред -них і Микола Кастеллі. 
Не встиг навіть коміра за
стебнути. Цю фотографію мож
на побачити а книзі С. ЛІ. Бу- 
дьонного «Пройденньїй путь» 
(кн. 11) після стор. 144. Він 
стоїть поруч з воїном, що У 
шпичастім будьоннівськім шо
ломі, другий зліва.

Лишилися позаду доро
ги й трисоги. Повернув
шись у Златополь після 
остаточного розгрому бі- 
лополяків і Врангеля, Ми
кола Кастеллі не знайшов 
тут спокійного життя, бо й 
не шукав його. Взявся до 
боротьби з бандитизмом. 
А потім його викликали в 
Єлисаветград.

Передчуваючи нову роз
луку, Ліза

— Як ти 
го це?

— Нам, 
дилося зазнати спокійного 
життя.

У повітовому комітеті 
партії сказали запросто:

— Нашій країні треба 
мати своїх вчених військо
вих. Є думка послати вас 
на навчання. Як ви дивите
ся на це, товаришу Кас
теллі?

— Партії видніше, ніж 
мені.

— Значить, згода. Завтра 
з’явіться до начальника 
15-х будьоннівських 'кава
лерійських курсів. Там вас 
чекатимуть.

— Єсть!
На прощання міцно по

тисли руки.
Вроджений розум і неабияка 

військова кмітливість плюс 
військовий досвід в лавах 
Першої Кінної допомогли Ми
колі Кастеллі стати хорошим 
червоним командиром.

Призначили на роботу в 
Полтаву. З усім жаром свого 
неспокійного серця взявся кор
чувати бандитизм. На роботі 
горів. Не лишалося часу на
віть зайти додому. Це була 
його рідна стихія. Бо що ж 
може бути більшим за щастя 
битися і перемагати за Лені- 
нову справу, за торжество Ра
дянської влади!

Незабаром Микола Кас
теллі тяжко захворів і по
мер, молодий, енергій
ний... Та в пам'яті людей 

’ на сторінках комсомоль
ського літопису він ли 
шився юнаком, сповненил 
сил і завзяття.

Іван БОЙКО, 
краєзнавець.

м. Новомиргород.

спитала: 
думаєш, надов-

напевне, не су-

М

-

Беків пам’ятника гсроям-комсомольцям Кіровоградщини. Робота скульптора АмЬ 
рана Дейсадзе, експонована на виставці.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ДІАЛОГ 
ПРО 
УКРАЇНУ

«Наш парод — оксан!» — 
ці слова П. Г. Тичини най. 
перше приходять на думку, 
коли гортаємо сторінки «Діа
логу про Україну». Ця книга, 
яка вийшла у видавництві ЦК 
ЛКСМУ «Молодь», — «не 
підручник, не роман, не аль
бом і не енциклопедія», як 
говориться на одній з її пер
ших сторінок. Вона допоможе 
молодим громадянам Радян
ської України відповісти на 
різні питання наших числен
них гостей Із-за кордону, на
строєних іноді щиро, а іноді 
— упереджено. Різноманіт

ність таких питань часом ви
магає енциклопедичності, І 
тут до ваших послуг — «Діа
лог про Україну», про її 46- 
мільйонний народ. Книга ілю
стрована кольоровими та чор
но-білими фото, які відбива
ють історію «бед, побед н бу- 
ден» (В. Маякопськин) нашо
го народу, а також гуморис
тичними малюнками. Матеріал 
систематизовано в розділах: 
«Суспільний лад. Держава. 
Політика», «Наука. Техніка», 
«Освіта. Культура. Мистецтво. 
Спорт» та ін. Окремий роз
діл — «Молодь. Комсомол». 
У ньому — ілюстровані роз
повіді про те, куди йдуть 
комсомольські внески, про ре
волюційний дух сучасної мо
лоді.

У книзі поєднуються інфор
мація, мистецтво, гумор, ста
тистика. Тут знаходимо відпо
віді на питання, хто здійс
нює вищу владу і чи й досі 
танцюють гопак, хто ліпить

горшки і яка питома вага 
України в світі...

Звичайно, неосяжного не 
осягнеш. І все-таки важко по
годитися з тим, що в книзі О 
немає поезій, особливо там, 
де вони самі напрошуються. 
Сторінки, де ілюстрації і ко
ментарі пояснюють, що такс 
рушник, пидаються неповними 
без «Пісні про рушник» 
А. Малишка (на тій сторінці 
навіть місце є), яка вже дав
но стала народною...

Є в українській поезії ба
гато творів високого політич
ного злучання, які могли б 
бути гарним заспівом до кни
ги і значно збагатили б її 
зміст. Це, на пашу думку, 
сприяло б і тому ідейно-ви
ховному завданню, яке покла
дено на «Діалог про Украї
ну», — видання, безперечно, 
не останнє в своєму роді.

М. КОДЛК.
м. Кіровоград.

ДАВНО ми вже збиралися в похід по бойо
вих і трудових стежках наших батьків.

І ось — вирушили. Ніхто з дівчат не нарікав 
на те, що рюкзаки важкі, що довелось нести 
намети й спальні мішки.

Біля Лисого Хутора влаштували ночівку. 
Спати не хотілось, тому складали плани на 
наступний день.

До Підлісного залишалось далеченько. По
спішали. Ось і ліс. Той, де була колись роз
ташована основна база партизанського заго
ну. Ми й вирішили тут зупинитися. Доки 
«кашовари» готували вечерю, делегація з 
п’яти діпчат пішла в село. Секретар комсо
мольської організації Олександр Возник по
знайомив з колишнім зв’язківцем партизансь
кого загону Лозовим. Разом з ним побували 
біля величного монументу, зведеного чоти
рьом піонерам-розвідникам — 
ПІепеліе, Коноваленку, ІОрчен- 
ку, Матвієнку.

Колгоспники Підлісного пока
зали музей, де вони свято бере
жуть документи юних парти
занів.

Ми не могли не зайти до матері героя-піо- 
нера Феді ІІІепеля. Невисока, якась скорботна, 
вона розповідала нам про сина, ховаючи п 
очах тугу...

По дорозі назад допомогли якійсь жінці зі
брати картоплю.

і знову ліс. Таємничий, мовчазний, густий. 
Серед велетенських дереп — галява. Ось на 
ній і розмістились дівчата. Раптом:

— Давайте проведемо КВВ! Без підготовки!
По-моєму, це був найцікавіший КВВ з тих, 

які проподили на фабриці. На лоні осіннього 
лісу, біля вогнища. А тут, звісно, не бракує 
ні фантазії, ні кмітливості.

Цей похід ми вирішили присвятити 50-річ- 
чю Ленінського комсомолу. Зібрали багато ці
кавого матеріалу в свій альбом літопису.

Г. ДУДКІН'А.
Кіровоградська швейна фабрика.

КВВ
БІЛЯ ВОГНИЩА
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„ШАХТАР» - 
У ФІНАЛІ

МАЙЖЕ 7 місяців на зелених полях точилася боротьба в зо
нах чемпіонату з футбола серед команд класу «Б» Ук

раїни та Молдавії. В останньому матчі, який відбувся по
завчора, олександрійськніі «Шахтар» зустрічайся на своєму 
полі з одним із лідерів першої зони — Хмельницьким «Ди
намо».

Початок гри для господарів поля склався невдало. Гості 
повели в рахунку — 1:0. До кінця першої половини олек- 
сандріеЬь Микола Лютий забиває м’яч у ворота дниамівців 
і встановлює рівновагу — 1:1.

Після відпочинку знову перевага за хмельничанами — 
2:1. На 59 хвилині за порушення правил у ворота гостей 
призначається «.дннадцятиметровнй штрафний удар, його 
чітко реалізує Анатолій Брайчеико. Напруження на полі 
зростає. За кілька хвилин до кінця поєдинку Василь Капі, 
нус виводить «Шахтар» вперед. Рахунок 3:2 на користь 
гірників не змінився до кінця зустрічі.

Олександрійці набрали 52 очка, забивши у ворота, супер
ників 56 м’ячів і пропустивши у свої 37. «Шахтар» згайняв 
четверте місце у зоні і здобув право брати участь у фіналь
них поєдинках за вихід до друюї підгрупи класу «А».

Фіпальні змагання розпочнуться 25 жовтня в Тернополі і 
Чернівцях. Олександрійці в цей день грають у Тернополі 
зі спаргаківцями Сум. Побажаємо ж нашим землякам ус
піху в цій відповідальній грі.

Є. ШАБАЛІН.

л^ятїж“^.к ТРРТЯ 4VCTPm 
міст та сіл мотоциклетний Д Д. И 1 JL 1 f JP X JL X И
спорт — спорт сильних і від-
важннх. Не був винятком 
і третій за рахунком між
народний крос у Кіровогра
ді, який проходив минулої 
неділі.

ДРУЗІВ
Усіх цікавило, хто ж виявиться найснльні- 

шнм тут, у Кіровограді. Ось дано старт гон
щикам на машинах з об’ємом циліндра 250 
кубічних сантиметрів. Першим зі старту ви
рвався спортсмен під № 2. Це — болгарин Ге
оргій Серафимов. Та одразу ж його обійшов 
представник української команди Володимир 
Кавінов. Цей молодий кросмен з Львова на
прикінці минулого місяця, вперше виступаючи 
на міжнародних змаганнях у Будапешті, ви
явився найсильнішнм у цьому класі. І в Іва
но-Франківську він продемонстрував повну пе
ревагу над усіма своїми суперниками.

Боротьба за інші призові місця точилася 
між Олександром Синяковим з Російської Фе
дерації, Іохом Хельмхольдом з НДР і това
ришем Сивякова по команді Павлом Рульо
вим. У такому порядку вони фінішували в 
першому заїзді.

Немало хвилювань викликав другий, остан
ній заїзд цих трьох суперників. Спочатку Си
вяков був п’ятим. Потім він випередив своїх 
суперників, які йшли впритул з ним в такій 
же послідовності, як і фінішували в першому 
заїзді. Розрив між Кавіновим і цією трійкою 
поступово збільшувався.

Боротьба весь час загострювалась. Коли до 
фінішу лишалося два кола, Хельмхольд і Си
вяков зіткнулися на одному з крутих поворо
тів під час підйому вгору. Доки вони знову 
змогли сісти в сідла мотоциклів, їх випередив 
Рульов. Він так другим і закінчив дистанцію. 
Слідом за ним прийшли Хельмхольд і Сивя
ков. Так між ними і розподілилися друге, 
третє і четверте місця.

Не менш гострою була боротьба і серед 
тих, що змагалися в класі машин 500 кубічних 
сантиметрів. Гонку очолив відомий кірово- 
градцям по участі в першому міжнародному

гонщик з Російської Федерації Геннадій Мои
сеев випередив його і весь час йшов першим. 
1 раптом трапилося лихо: коли до кінця за
їзду лишалося три кола, відмовив двигун мо
тоцикла. Клей наздогнав лідера. Та в цей 
час двигун ожив, і Мойсеєв знову вирвався 
вперед. Слідом за ним фінішну лінію пере
тнули Клей. Вячеслав Краснощоков (Російсь
ка Федерація) і Володимир Погребняк (Ук
раїна).

На початку другого заїзду сталося проти
лежне: зі старту Ліойсєєв пішов попереду, а 
після другого кола Клей випередив його. 
Обидва мчать на великій швидкості майже 
впритул. На підйомах здавалося, що росіянин 
ось-ось вийде вперед, але на віражах німець 
щоразу виявлявся сильнішим. Нарешті Мой
сееву знову вдалося очолити гонку. До само
го фінішу він уже нікому не поступипся пер
шістю.

Скоро після нього закінчив дистанцію Клей. 
Погребняк увесь час був третім, а незадовго 
до фінішу його випередив Краснощоков.

Українським спортсменам Олексію Кібіріну 
і Михайлу Буданову дісталися два останніх 
призові місця.

Командою, як і торік, перемогли гонщики 
Російської Федерації. Далі йдуть команди 
України, НДР, Румунії та Болгарії.

Команда нашої області виступила нижче 
своїх можливостей. Якщо в Івано-Франківську 
вона зайняла четверте місце, то на своїй тра
сі не дала навіть залікових очок. У першому 
етапі наші Володимир Купрієнко і Володимир 
Рудий зайняли відповідно четверте й шосте 
місця, а в другому—жоден з наших земляків 
не був навіть близько до призерів.

Л. файнШтеин.
кросі в 1965 році представник Німецької Де- На фото: на трасі, 
мократнчної Республіки Дітер Клен. Потім Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

фПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 24 жовтня. Перша 
проірама. 11.00 — Телевісті. 
,(К). 11.10 — «Гуморески Катае
ва». (К). 11.55 — «По комсо
молу рівняємо крок». Рапорт 
піонерії Естонії на честь 50- 
річчя ВЛКСМ. (Таллін). 12.10— 
На XIX Олімпіаді. (М). 16.15 — 
До 51-х роковин Жовтня. «Кри
ла Жовтня». Документальний 
фільм. (Кіровоград). 17.05 —
«До центра Землі». (Донецьк). 
17.35 — На XIX Олімпіаді. (М). 
18.00 — В ефірі «Молодість». 
«Вічний вогонь». Переклик 
міст-героїв. (М). 19.00 — На
XIX Олімпіаді. (М). 20.10 — Те
левісті. (К). 20.30 — Інформа
ційна програма «Час». (М). 
21.15 — «Подвиг на Дніпрі». До 
25-річчя визволення Дніпропет
ровська від німецько-фашистсь
ких загарбників. (Дніпропет
ровськ). 21.55 — Міжнародний 
огляд. (К). 22.20 — «Осінь у 
Карпатах». Естрадний концерт. 
(Львів). 23.00 — На XIX Олім
піаді. (М).

(^ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВіьТОРОК, 22 жовтня. 10.05
— Телевізійні новини. (М). 10.15
— На XIX Олімпійських іграх.
(М). 10.30 — Телевізійний фільм 
«Фестиваль естрадної пісні 
«Дружба». 15.05 — Художній
фільм «Невідома». 16.45 — Для 
Д]тей. «Іскорка». (Донецьк). 
17.15 — «Проблеми економіки». 
(Харків). 17.45 — Мультипліка
ційний фільм. (К). 17.55 — Те
левізійні вісті. (К). 18.15 — Що
денник XIX Олімпійських ігор. 
(М). 18.30 — Слухачам шкіл
основ марксизму-леиінізму. (М). 
19.00 — На XIX Олімпійських 
іграх. (М). 20.00 — До 50-річчя 
ВЛКСМ. Телевізійний фільм 
«Безсмертя». (Луганськ). 20.30
— Фільм «Мистецтво великої
правди». (К). 21.45 — До 50-
річчя ВЛКСМ. «Ми орли мо
лоді». Концерт. (Львів). 22.15 — 
«В одеських кіномитців». (Оде
са). 23.00 - На XIX Олімпій
ських іграх. (М).

СЕРЕДА, 23 жовтня. 10.05 — 
Телевізійні новини. (М). 10.15—
Передача «Здоров’я». (М). 10.30

— На XIX Олімпійських іграх. 
(М). 11.30 — «На комсомол рів
няємо крок». Рапорт піонерії 
Ленінграда. (Ленінград). 11.45— 
Художній фільм «Якірна пло
ща». 15.05 — Фільм-спектакль 
«Останні». 16.30 — «Тринадцять 
безсмертних». Телевізійний на
рис. (Донецьк). 17.00 — Рішення 
XXIII з’їзду КПРС у дії. «У 
нас на Закутті». (Львів). 17.30 
—Для дітей. «Дзвіночок». (Чер. 
нівці). 17.45 — Щоденник XIX 
Олімпійських ігор. (М). 18.00—
Для школярів. (Квант). (К). 18.30 
—Телевізійні вісті .(К). 18.50 — 
Телевізійний альманах «Краса 
людська». (Львів). 19.30—На XIX 
Олімпійських іграх. (М). 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.15 —
Творчий портрет О. Білаша. 
(К). 22.00 — На XIX Олімпійсь
ких іграх. (М).

ЧЕТВЕР, 24 жовтня. 10.05 — 
Телевізійні новини. (М). 10.15— 
Художній фільм «Вулиця мо. 
лодшого сина». (М). 11.55 —
«На комсомол рівняємо крок». 
Рапорт піонерії Естонії. (Тал-

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

Телефони: секретаріату — 2-45-35, від

ділів — 2-45 36.

Б К 01207. Индекс 01197,

ІЗ шостого
НА ЧЕТВЕРТЕ
Такий стрибок зробили 

футболісти кіровоградської 
«Зірки» після зустрічі в Іва
ново з «Текстильником». Во
ни перемогли господарів по
ля з рахунком 2:1. Обидва 
голи у ворота суперників за
бив Микола Корольов.

Наші дублери напередодні 
програли — 1:2.

Результати зустрічей між 
іншими командами підгрупи: 
«Кубань» — «Авангард» — 
3:0, «Динамо» — «Дніпро» 
(Дніпропетровськ) — 1:2, 
«Спартак» — «Дніпро» (Кре
менчук) — 5;1, «Металург» 
(Куйбишев) — «Таврія» — 
1:0, «Сокіл» — СКЧФ — 3:1, 
«Труд» — «Металург» (За
поріжжя) — 1:1, «Зірка» 
(Рязань) — «Локомотив» — 
0:2, «Шинник» — «Суднобу
дівник» — 0:0, «Металіст» 
— «Ростсільмаш» — 3:1.

Наводимо турнірну табли
цю провідної десятки команд 
підгрупи.

1 м О
«Суднобудівник» 36 46-21 53
«Металіст» 36 41-13 61
«Дніпро» (Дн) 36 44-24 4S
«Зірка» (Кд) 36 47-36 47
«Труд» 36 47-25 4S
«Таврія» 36 44-30 45
«Сокіл» 36 56-28 44
«Кубань» 37 38.-25 44
«Металург» (3) 36 48—37 39
«Шинник» 36 28-23 38

АВТОРИ 
ПЕРЕМОГИ
Позавчора на стадіоні 

«Зірка» було спущено 
прапор обласних зма
гань з легкої атлетики 
серед школярів, у яких 
взяло участь вісімнад
цять команд, що вхо
дять до другої групи. 
Скільки-небудь значних 
результатів юні спорт
смени не показали з-за 
несприятливої погоди. 
Перше місце виборола 
команда Олександрів- 
ського району, ’ набрав
ши 13112 очок. На дру
гому місці — гайворон- 
ські школярі, на третьо
му — ульяновці. Невда
ло виступили команди 
Новгородківського та 
Вільшанського районів.

Наш кореспондент попро
сив голову Олександрівської 
районної ради Союзу спор
тивних товариств І організа
цій В. Шнмину поділитися 
своїми враженнями від пе
ремоги юних земляків.

— Я вважаю, що перемога 
нашій команді дісталася 
цілком закономірно. Ми ж 
їхали на обласні змагання з 
такою метрю. Після першо
го дня змагань команда бу
ла на третьому місці. Потім 
кілька вдалих виступів при
несли бажані очки. Ось во
ни, автори перемоги: Анато
лій Татарннов — перше міс
це в бігу на 400 метрів і 
друге — на 800, Надя Ди- 
ковська — перше місце в 
п’ятиборстві, Валерій Шиш
ка, Соня Лук’яненко та ін
ші.

A W

Леонід ЖЛБОТИНСЬКИЙ — золотий призер Олім
піади, и

ДЕНЬ СЬОМИЙ, 
ВОСЬМИЙ, ДЕВ'ЯТИЙ

Збірна СРСР збільшила в Мехіко рахунок перших призів. 
У сьомий дс-ль Олімпіади шосту золоту медаль для нашої 
команди здобув у стрільбі з малокаліберного пістолета моск
вич Григорій Косих.

Вперше за всі п’ять Олімпіад радянські стрибуни у воду 
піднялись на другу сходинку п’єдестали пошани, Ліосквичка 
Тамара Погожева виграла срібну медаль у змаганнях на 
триметровому трампліні з прекрасним результатом — 145,30 
бала. Тамара пропустила вперед себе американку Сыо Госсік 
(150,77 бала), а залишила позаду двох Інших сильних спорт
сменок США та переможницю римської і токійської Олімпіад 
Інгрід Кремер-Гульбін з НДР.

Чемпіонка Європи Віра Бакланова була шостою в списку 
найкращих, принісши чалікове очко нашій команді.

Естонець Яи Тальтс дцобув «срібло» на олімпійському по
мості штангістів, хоч і встановив новин світовий рекорд у на
півважкій вазі, штовхнувши 197,5 кг. Його сума триборства 
була непогана. — 507,5 кг (1G0 плюс 150 плюс 197,5), але цьо
го сьогодні ас вистачило для перемоги. Надто сильним був 
його суперник — поліцай з фінського міста Порі Каарло Кан- 
гасніємі, який набрав на 10 кілограмів більше. До того ж 
фіни установив новий світовий рекорд у ривку — 158 кг.

Рекорди олімпійських чемпіонів у цей день просто потря
сали. Стрибок Боба Бімона, наприклад, примусив глядачів, 
які переповнили університетський стадіон в Мехіко — рези
денцію «королеви спорту» — в захваті схопитися на ноги. 
Стрункий темношкірий атлет з США пролетів 890 см!

Радянські рапіристи, ми сподіваємось, розсердилися на 
невдачі в особистому турнірі. В усякому разі, командні зма
гання вони провели в п’ятницю дуже агресивно. З рахунком 
12:4 Юрій Шаров, Юрій Снсикін, Віктор Путятин і Василь 
Станковйч перемогли команду США і з рідкісним результа
том — 9:0 ГШров, Герман Свешников, Путятин 1 Снсикін ви
грали у команди Великобританії, за яку виступали два екс- 
чемпіони світу Вільям Хоскінс і Аллан Джей.

У курортному місті Акапулько пройшла четверта гонка 
спортсменів на яхтах класу «Фіни», і ось приємна звістка 
для радянських любителів спорту: цю гонку виграв наш 
спортсмен Валентин Манкін. Він тепер — лідер змагань.

Рівно сто очок набрали наші баскетболісти в матчі з 
командою Куби. Результат цієї зустрічі 100—66.

На помості театру «інсурхентес» розіграли останню золоту 
медаль найснльніші люди — штангісти важкої ваги. Довгий 
заочний спір і американськими силачами киянин Л. Жабо- 
тинський завершив перемогою в Ліехіко, повторивши свій то
кійський успіх. До речі, і результат ного, як і в Токіо, — 
572,5 кг.

Радянські штангісти здобули перемогу в командному не
офіціальному заліку, як це було вже в Хельсінкі, Римі і
Токіо.

лін). 12.10—Телевізійний фільм. 
16.00 — Художній фільм «У 
кожного своя рука». 17.05—«До 
центра Землі». (Донецьк). 17.35 
— Щоденник XIX Олімпійських 
ігор. (М). 18.00 — В ефірі «Мо
лодість». (М). 19.00 — На XIX 
Олімпійських іграх. (М). 20.10— 
Телевізійні вісті. (К). 20.30 —
Програма «Час». (М). 21.15 — 
«Подвиг на Дніпрі». До 25-річ
чя визволення Дніпропетровська 
від німецько-фашистських за
гарбників. (Дніпропетровськ). 
21.55 — Міжнародний огляд.
(К). 22.20 — «Осінь у Карпа
тах». Естрадний концерт. 
(Львів). 23.00 — На XIX Олім
пійських іграх. (М).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

На каналі Сочімілко наші веслярі-«акадсміки» завоювали 
одну золоту і одну бронзову медалі. Чемпіонами на парній 
двійці стали Анатолій Сасс і Олександр Тнмошинін, «бронзу» 
здобула вісімка, яка програла у вирішальному заїзді екіпа
жам Австралії і ФРН. Наша четвірка із стерновим була 
шостою.

Загальну перемогу в неофіціальному командному заліку 
відсвяткували наші майстри вільної боротьби. Всі вони були 
в перших шістках в усіх вагових категоріях. Чемпіонами 
Олімпіади стали мінчанин Олександр Медведь (важка вага), 
який повториш свій токійський успіх, і киянин Борис Гуревич 
(середня вдга). У Шота Ломідзс з Тбілісі (напівважка ва
га) — срібча медаль. Приємний також успіх борців МНР, 
які здобули одну срібну і три бронзові нагороди.

Глядачі у фехтувальному спортивному залі у неділю особ
ливо гаряче аплодували. Звання олімпійської чемпіонки за- 
воюваЛа студентка з Мінська Олена Новнкоиа, яка азартно 
проводила поєдинки 1 всім сподобалася.

Американець Р. Фосбюрі виграв золоту медаль в стрибках 
у висоту — 2 метри 24 сантиметри. Найкращим з наших 
спортсменів був москвич Валентин Гаврилов — 220 сантимет
рів (бронзова медаль).

Наближається до кінця олімпійський турнір футболістів. 
22 жовтня в півфіналі гратимуть збірні комднди Угорщини 
і Японії, а в другій півфінальній парі — футболісти Мексікн 
і Болгарії.

Ускладнила спій шлях до фіналу ватерпольного турніру 
наша збірна, програвши (6:0) команді Угорщини. Тепер на
шим гравцем треба перемогти збірну США, щоб дістати пра
во продовжувати боротьбу за медалі.

Важливу перемогу здобули 20 жовтня радянські баскетбо
лісти над одним з фаворитів Олімпіади бразільцямн — 76:65 
(39:38). Наші волейболісти виграли у команди НДР — 3:2.

МЕХІКО.
(СПЕЦ. КОР. ТАРС).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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