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Космічний корабель пілоту« громадянин СРСР 
Володимир Олександрович ШАТАЛОВ

14 січня 1969 року, о 10 годині 39 хвилин 
московського часу на орбіту штучного супут
ника Землі потужною ракетою-носієм виведе
но космічний корабель «Союз-4».

Космічний корабель пілотує громадянин 
Радянського Союзу льотчик-космонавт під
полковник ШАТАЛОВ Володимир Олександ
рович.

Параметри орбіти космічного корабля 
«Союз-4» близькі до розрахованих і станов
лять:

період обертання навколо Землі 88,25 хви
лини;

максимальне віддалення від поверхні Землі
(в апогеї) — 225 кілометрів;

ЕКІПАЖ КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ «СОЮЗ-5» - 
громадяни СРСР Борис Валентинович ВОЛИНОВ, 
Олексій Степанович ЄЛИСЄЄВ,
Євген Васильович ХРУНОВ

Сьогодні, 15 січня 1969 року, о 10 годині 14 
хвилин московського часу на орбіту супутни
ка Землі виведено космічний корабель «Союз- 
5» з екіпажем з трьох космонавтів.

На борту космічного корабля перебувають 
радянські льотчики-космонавти: командир 
корабля підполковник Волинов Борис Вален
тинович і члени екіпажу — борт-інженер, кан
дидат технічних наук Єлисєєв Олексій Станіс- 
лавович та інженер-дослідник підполковник 
Хрунов Євген Васильович.

Космічний корабель «Союз?5» виведено на 
-'розрахункову орбіту.

Параметри орбіти космічного корабля «Со- 
юз-5» становлять:

період обертання навколо Землі 88,7 хви
лини;
^максимальне віддалення від поверхні Землі 
(в апогеї) 230 кілометрів;

НА ММІ П'ЯТИРІЧКИ—КОМСОМОЛА УКРАЇНИ
України

сільськогос-

улагу було (Закінчення на 2-й стор-)«

прогресивної 
вирощування

fr

Пленум Центрального Комітету ЛКСМ
14 січня Пленум ЦК 

ЛКСМ України продов
жував свою роботу.

З доповіддю про зав
дання комсомольських 
організацій республіку 
по виконанню рішень 
жовтневого (1968 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і лис
топадового (1968 р.) 
Пленуму ЦК КП України 
виступив перший секре
тар ЦК ЛКСМ України 
О. С. Капто.

У доповіді і виступах 
учасників пленуму уза
гальнено досвід, проана
лізовано завдання ком
сомольських організацій 
республіки по дальшому 
піднесенню 
подарського виробницт
ва. Велику

міста селу, зміц- 
шефських зв’язків, 
пленумі в.дзнача- 

що молодь Радян- 
України, втілюючи 

рішення XXIII

приділено питанням удо
сконалення організатор
ської та ідейно-виховної 
роботи, посилення допо
моги 
нення

На 
лося, 
ської 
в життя 
з’їзду' КПРС, XXIII з’їзду 
КП України, активно бо
реться за дострокове 
виконання планів п’яти
річки, гідну зустріч 100- 
річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Молоді хлі
бороби, творчо викорис
товуючи передові прийо
ми і методи праці, рік у 
рік підвищують урожай
ність полів. Так, понад 
двісті комсомольсько- 
молодіжних колективів 

мінімальне віддалення від поверхні Землі 
(в перигеї) — 173 кілометри;

нахилення орбіти — 51 градус 40 мінут.
З космічним кораблем «Союз-4» встановле

но надійний двосторонній радіозв’язок. Пові
домлення з борту корабля передаються на 
частотах 20,008 мегагерц.

За доповіддю льотчика-космонавта товари
ша Шаталова Володимира Олександровича і 
даними телеметричних вимірювань стан його 
відмінний.

Бортові системи корабля «Союз-4» функціо
нують нормально і підтримують тиск і темпе
ратуру в заданих межах.

Льотчик-космонавт товариш Шаталов-Воло- 
димир Олександрович приступив до виконан
ня програми польоту.

мінімальне віддалення від поверхні землі (в 
перигеї) 200 кілометрів;

нахилення орбіти — 51 градус 40 мінут.
Після виведення на орбіту командир кораб

ля «Союз-5» тов. Волинов Борис Валентино- 
' вич установив двосторонній радіозв'язок із 

Землею та космічним кораблем «Союз-4».
За доповіддю товариша Волинова Б. В. 

стан здоров'я його і членів екіпажу добрий; 
тиск і температура у відсіках корабля нор
мальні.

Командири кораблів «Союз-4» і «Союз-5» 
льотчики-космонавти товариші Шаталов Во
лодимир Олександрович і Волинов Борис Ва
лентинович доповіли, що почали виконання 
програми спільних експериментів у космічно
му просторі.

Черкаської області одер
жали в минулому році 
на оеликих площах по 
300—400 центнерів цук
рових буряків з гектара. 
Ще вищі показники у тер
нопільських буряководіа. 
Тут 150 молодіжних ланок 
зібрали на кожному гек
тарі більш як 500 центне
рів солодких коренів. 
Багато славних справ на 
рахунку рисоводів Кри
му І Херсонщини, куку- 
рудзоводів Вінниччини, 
тваринників Кіровоград
ської, Мико л а ї в с ь к о ї, 
Дніпропетровської і ря
ду інших областей.

Характерною рисою 
діяльності комсомоль
ських організацій на селі 
с їх зросла увага до пи-

тань комплексної механі
зації процесів у рослин
ництві, високопродуктив
ного використання ма
шин і механізмів, засто
сування 
технології 
сільськогоспода р с ь к и х 
культур. Механ і з а т о р 
став головною фігурою в 
боротьбі за високі вро
жаї. Пленум схвалив до
свід комсомольських ор
ганізацій Дніпропетров
ської, Херсонської та 
Одеської областей, які 
розгорнули змагання се
ред молодих механізато
рів за високопродуктив
не і дбайливе викорис
тання техніки, поставив 
вимогу до комітетів

г

Барсуков приїхав 
Кіровограда від 

Яківна зустрілась

і Поліна Яківна 
разом з червони-

нашої Червоної Армії, — ми 
життям, про яке мріяли про-

Поліні Яківні:

7 СІЧНЯ колишній командир роти 297 стрілецької Слов’я- 
но-Кіровоградської дивізії старший лейтенант, нині ма

йор В. II. Барсуков розповів читачам нашої газети про те, 
як зі своїми бойовими друзями визволяв Кіровоград від гіт
лерівських окупантів. Василь Петрович згадав, як невдовзі 
по тому, він отримав листа від комсомольської активістки 
міста Поліпи Сич єн ко.

1 ось через чверть століття, коли В. П. 
на святкування 25-річчя з дня визволення 
німецько-фашистських загарбників, Поліна 
з воїном.

Василь Петрович, його донька Латиша 
завітали в редакцію «Молодого комунара» 
ми слідопитами.

Перед нашими гостями — той давній лист Поліпи Сиченко. 
З цікавістю читають чітко виведені рядки учениці кірово
градської середньої школи № 5 Людмила Бондар та десяти
класниця 4-ої школи Раїса Фоменко: «Ось уже другий .мі
сяць, завдяки вам — бійцям 
вільно дихаємо і живемо тим 
тягом цих моторошних 29 мі
сяців. 1 саме з вами, бійця
ми, котрим зобов’язані своїм 
поверненням до життя, хо
четься поділитися радісним 
почуттям.

Зараз ми, комсомольці і 
молодь, працюємо над від
будовою міста і впевнені, 
що в недалекому майбутньо
му заметемо всі сліди, зали
шені проклятими ворога
ми...»

Василь Петрович тисне руку
— Цей лист пам’ятний ще н тим, що мені ного вручили 

разом з партквитком і листівками друзів, які вітали мене з 
днем народження... 1 я ще з більшою твердістю тоді запев
нив старших товаришів, комуністів, що не пошкодую житія, 
йдучи в бій... /

Василь Петрович згадав свого ординарця сімнадцятирічно
го Льоньку, який заступив командира, коли в нього цілився 
німецький снайпер...

Після зустрічі в редакції Поліна Яківна (вона нині бух
галтер) покаїала Василю Петровичу і його доньці нанпри- 
надніші місця Кіровограда, запросила в гості. А потім В. П. 
Барсуков завітав до хліборобів Федорівни, села, яке теж 
визволяли бійці його роти. _

...Хлібом-сіллю зустріли Василя Петровича хлібороби артілі 
імені Божснка Кіровоградського району. Разом, з колгоспни
ками В. П. Барсуков відвідав могилу воїнів, які загинули в 
бою за Федорівну. Там, біля гранітних плит, на яких викар- 
бувані імена визволителів, відбувся мітинг. Колгоспники по
клали вінки біля обеліска героям. А потім у сільському 
клубі відбулися збори трудівників села, присвячені 25-річчю 
з дня визволення Федорівни від німецьких окупантів. В. П. 
Барсуков розповів хліборобам про бої в районі Федорівни, 
згадав воїнів, які не пошкодували життя, визволяючи україн
ське село.

Наступною дня воїн познайомився з господарством кол
госпу, пройшов вулицями села, туди, де точились найжор- 
стокіші бої з гітлерівцями...

М. ВІНЦЕВИЙ,

На знімках: вгорі _ В. П. Барсуков, його донька Ната
ша, П. Я. Висоцька, учениці Раїса Фоменко та Людмиїа 
Бондар; внизу — комсомолка Євгенія Гулая першою ві
тала гостя федорівськнх хліборобів..

Фото В. КОВПАКА да В. ОЛЕКС1ЄНКА.

ЗУСТРІЧ
В РЕДАКЦІЇ
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Пленум Центрального Комітету ЛКСМ України
ках народного господар
ства. Особливо багато 
належить зробити комсо
мольським 
підприємств 
подарського 
дування і з 
мисловості. 
наводились 
приклади 
дружби комсомольських 
організацій міста і села. 
Так, на Харківському 
тракторному заводі ру
ками молодих робітників 
у позаурочний час виго
товлено і передано кра
щим механізаторам кол
госпів і радгоспів рес
публіки 50 тракторів. Мо
лоді тракторобудівники 
зобов’язались до 100- 
річчя з дня народження 
В. І. Леніна скласти по
над план 
взяли 
ський 
товку 
випуску 
«Т-150».
ському 
зірка», 
ському 
комбайнових заводах мо
лоді робітники шефству
ють над виготовленням 
кращих зразків техніки 
для села. Комсомольці і 
молодь Сєвєродонець
кого комбінату імені Ле
нінського комсомолу да
ли слово виробити тися
чі тонн надпланових доб
рив, допомогти сільським 
трудівникам ефективно 
використовувати гранули 
родючості.

У діяльності комсомо
лу на селі важливе місце 
займає робота з молоди
ми спеціалістами — ор
ганізаторами і команди
рами виробництва, ви
ховання у молоді любо
ві до почесної професії 
хлібороба. Ця робота, 
підкреслювалось на пле
нумі, повинна починати
ся вже з шкільної лави. 
Комсомольські 
ц'ї покликані 
ефективнішу 
органам народної освіти 
в будівництві 
шкільних 
майстерень, 
комплексів. 
«Комсомол - 
школі» накладає 
лодь радгоспів,

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.). 

ЛКСМУ більше уваги 
приділяти створенню
комсомольсько-молодіж
них колективів, постійно 
дбати про працю, побут 
і навчання юнаків і дів
чат. Слід також поліп
шувати організацію про
фесійного навчання сіль
ської молоді.

Листопадовий Пленум 
ЦК КП України підкрес
лив, що збільшення ви
робництва зерна в рес
публіці, як основи всьо
го сільськогосподарсько
го виробництва, є пер
шочерговим завданням 
всі* трудівників села. І 
молодим ентузіастам на
лежить тут почесна роль. 
Вони повинні йти в пер
ших рядах борців за ви
соку культуру землероб
ства, багаті врожаї зер
нових культур. Пленум 
ЦК ЛКСМУ відзначив, 
що треба приділяти біль
ше уваги вирощуванню 
кукурудзи і закликав мо
лодих механізаторів пра
цювати так, як члени 
комсомольсько-молодіж
ної ланки Григорія Пой- 
дюка з колгоспу імені 
Котовського Бершад- 
ського району Вінниць
кої області. Одержавши 
в минулому році на сто
гектарній ділянці по 58 
центнерів кукурудзи, мо
лоді трудівники взялися 
виростити в цьому році 
по- 80 центнерів зерна 
на гектарі і, не гаючи ча
су, діяльно готуються до 
весняно-польових робіт.

Багато уваги учасники 
пленуму приділили зав
данням молоди-х тварин
ників. їх обов'язок — 
активно включитись в бо
ротьбу за дострокове ви
конання планів п'ятиріч
ки по виробництву 
дуктів тваринництва, 
женню собівартості 
дукції, підвищенню 
табельності 
також більш 
партійним і 
подарським 
комплексній 
виробничих 
тваринництві.
го повчальним 
комсомольських 
зацій

про- 
зни- 
про- 
рен- 
Слід

■ ■

ферм, 
допомагати 
сільськогос- 
органам в 
механізації 

процесів у 
Щодо цьо- 

є досвід 
органі-

Знам’янського ра-

йому Кіровоградської об
ласті, де 
ють про 
ників, 
умов 
Комплексна 
допомогла 
ферми на двозмінну ро
боту. В усіх господарст
вах є будинки тваринни
ків, упорядковано й озе
ленено територію тва
ринницьких містечок.

Важливим 
дорученням 
комсомольської 
зації республіки 
їх участь у здійсненні 
програми меліорації зе
мель. Комсомол України 
оголосив ударне шефст
во над спорудженням 
Червонознам’янської, Та- 
тарбунарської, Фрунзен- 
ської, Каховської зрошу
вальних систем, а також 
Північно-Кримського ка
налу. Цю добру тради
цію буде продовжено І 
в четвертому році п'яти
річки. На ударні будови 
вирішено послати за 
комсомольськими путів
ками півтори тисячі юна
ків і дівчат.

Велике місце в роботі 
пленуму зайняли питан
ня організації змагання 
сільської молоді. Остан
нім часом в республіці 
народилось багато ново
го і повчального. Це — 
боротьба за перехідні 
мандати переможців за 
професіями, проведення 
різних конкурсів. Так, 
серед молодих механіза
торів широку 
ність завоювали конкур
си на звання 
орача. У цьому році бу
де вперше проведено 
професійно-те X н і ч н и И 
конкурс доярок по ма
шинному доїнню корів. 
Слід добиватись, щоб у 
кожному господарстві, 
кожному районі регуляр
но проводились конкур- 
си-змагання серед усіх 
категорій працюючої мо
лоді.

Дальше піднесення 
сільськогосподарсь кого 
виробництва — справа 
честі не тільки трудівни
ків села, але і їх моло
дих ровесників, зайнятих 
у промисловості, будів
ництві і на інших ділян-

постійно дба- 
кадри тварин- 

про поліпшення 
їх праці і побуту, 

механізація 
перевести

організаціям 
сільськогос- 

» машинобу- 
хімічної про- 

На пленумі 
численні 

міцніючої

пів, промислових підпри
ємств широке коло обо
в’язків. У свою чергу 
школярам треба в ході 
навчання оволодівати 

навичками, 
методами

партійним
для всієї 

органі- 
стала

популяр-

кращого

трудовими 
передовими 
праці на полях і фермах. 
Цьому сприятиме рес
публіканське змагання 
учнівських виробничих 
бригад на честь 100-річ- 

з дня народження 
І. Леніна, експедиція 

«В

і скласти
200 тракторів, 

під комсомоль- 
контроль підго- 

до прискореного 
нової машини 
На Кіровоград- 

заводі «Червона
Дніпропетров- 

і Херсонському

організа- 
подавати 

допомогу

і ремонті 
приміщень, 
спортивних 
Дво річка 
- сільській 

на мо- 
колгос-

чя 
В. 
школярів України 
Країну знань».

Доповідач і промовці 
докладно говорили про 
завдання по дальшому 
поліпшенню ідейно-полі
тичного виховання моло
дих хліборобів. Най
ближчим часом у рес
публіці пройдуть «Ленін
ські заліки», в ході яких 
перевірятимуться полі
тична зрілість кожного 
юнака І дівчини, їх участь 
у практичних ділах. ’ На 
селі все ще недостатня 
масовість фізкультурного 
руху, низький рівень про
ведення змагань на міс
цях, слабка спортивна 
база. В налагодженні 
спортивно-масової і об- 
ронної роботи сільським 
комітетам ЛКСМУ дійову 
допомогу можуть пода
ти комсомольські органі
зації промислових цент
рів.

Пленум звернув увагу 
комсомольських праців
ників на необхідність ак
тивнішої їх участі в про
веденні ідеологічної ро
боти серед молоді.

У доповіді і виступах 
детально аналізувалась 
робота первинних ком
сомольських ■ організацій. 
Заслужений авторитет се
ред молоді має, наприк
лад, комсомольська ор
ганізація 
800-річчя 
пільської 
величезна 
сомольців 
редньому 
господарського 
ництва.
організував дійове зма
гання між молодими кол
госпниками. Комсомоль
ський запал відчувається 
і в організації культурно- 
масової роботи, прозе-

колгоспу імені 
Москви Терно- 

області. Тут 
більшість ком- 
працює на пе- 
краї сільсько- 

вироб- 
Комітет ЛКСМУ

денні різних свят, у нав- 
чанні молоді.

В організаційно-полі
тичному зміцненні ком
сомольських рядів видне 
місце належить бригад
ним, відділковим органі
заціям І комсомольським 
групам. Саме тут юнаки 
і дівчата дістають прос
тір для розвитку ініціа
тиви і самодіяльності, ве
деться робота по зміц
ненню організованості і 
дисципліни. За останні 
два роки кількість орга
нізацій у бригадах і від
ділках, у колгоспах та 
радгоспах республіки 
збільшилась на шість ти
сяч. Створено 23 тисячі 
комсомольських груп. 
Треба, щоб обкоми, рай
коми, комітети ЛКСМУ 
уважно аналізували їх 
роботу, узагальнювали й 

поширювали кращий до
свід, 
тичну 
робиться також 
ках і семінарах комсо
мольської політосвіти, де 
вчиться понад півмільйо- 
на сільських трудівників. 
Багато комітетів ЛКСМУ, 
зокрема Київської, За
карпатської, Запорізької 
та інших областей, поліп
шили навчання пропаган
дистських кадрів на пос
тійно діючих 
керівників 
тодичних 
проводять 
дичні конференції 
питаннях удосконалення 
пропагандистської 
стерності, зльоти 
пропагандистів.

Разом з тим критикува
лися працівники тих ко
мітетів комсомолу, де 
допускається поверховий 
підхід до добору і нав
чання, узагальнення і по
ширення кращого досві- 

стимулювання кра- 
пропагандистів. До 

з сіль-

подавали їм прак- 
допомогу. Багато 

У гурт-

семінарах 
районних ме- 

рад і секцій, 
науково-мето- 

і в

май- 
і дні

БУТИ ГІДНИМ 
БАТЬКІВЩИНИ

Володимнр Шаталов переступив поріг 
Зоряного містечка, коли зоря космічної 
ери підіймалася псе вище її вище над 
нашою планетою. Слідом за першовід
кривачем космосу Юрієм Гагаріним нові 
траси на навколоземній орбіті проклали 
Герман Гитов, Андріян Ніколає» і Павло 
Попович ..

— У загоні космонавтів я з січня 1963 
року. — Розповідає космонавт. — У гі 
дні йшла підготовка до нового експери
менту. Валерій Биковський і Валентина 
Терешкова — і їх дублери — опрацьову
вали полісну програму. Ось тоді я впер
ше в ус:й позиоті відчув різницю між 
тим. як гогуаалн льотчиків і космонавтів. 
Я був старшим від багатьох своїх нових 
друзів... З перших же днів мене захопи
ла нова справа... цілком і повністю.

...Так Володимир Шаталов був не 
тільки старшим, досвідченішим, але й 
мав великі знання. За десять рокіп до 
того, як стати с.тухичем-космонавтом він 
.закінчив командний факультет Військо
во-Повітряної Академії, пізніше займав 
різні командні посади аж до старшого 
льотчика інструктора ВИС.

— Мен’ здавалось у ті роки, — про
довжує розповідь Володимир Шаталов,— 
що з авіацією я «в’язаний на все життя. 
Я любив льотну справу, любив тому що 
в ці роки створювались все нові й нові 
машини. Зростала їх швидкість, даль
ність і висота польоту. Це вимагало від 
нас повсякденною підвищення знань Це 
зсе захоплювало, робило наше жи’тл ці
кавим. корисним. Ми прекрасно усвідом
лювали що на повітряні сили країни по
кладені відлов'дальні обов'язки і ми пи
шалися, що Батьківщина довірила пін 
охороняти мирну працю.

...Володимир Шаталов народився У

місті Петропавловську в Північно-Казах
станській області у сім’ї залізничника 
Олександра Борисовича і Зої Володими
рівни Шаталовнх 8 грудня 1927 рику. Не
забаром сім’я переїхала в Ленінград. Як 
усі діти Володя вступив до школи. Але 
чакінчигн десятирічку не довелось — у 
І'))1 ропі почалась фашистська навала на 
нашу Батьківщину. Батько йде на Фронт. 
Сповнений патріотичного почуття 14.річ
ний підліток іде з дому до батька, шоб 
разом з ним бити ворога.

— Була нелегка розмова з батьком. — 
згадує коємонавт. — людина він тверда, 
пройшов нелегкий життєвий шлях під 
чорнороба. Війна на Карельському пере
шийку перешкодила йому закінчити інс
титут, але він все ж став визначним спе
ціалістом по засобах транспортного зв’яз
ку. В ті дні він сказав мені головне: 
«Хочеш бути корисним Батьківщині — 
вчись і вчись. Воювати — справа дорос
лих Виграємо війну — тобі і твоїм ро
весникам вистачить роботи».

Порада батька була правильною. Але 
Володимир все-таки твердо вирішив ста
ти захисником Батьківщини. Він вступив 
спочатку в лнпецьку спеціальну ІІІК0^У 
військово-повітряних сил. Закінчивши її. 
стає слухачем К.лчинського військово- 
авіаційного училиша льотчиків У ні ро
ки Володимир Шаталов відмінно вчи
ться, вражаючи викладачів м’цними 
знаннями, умінням застосовувати їх на 
практиці. І ще одну рису помітили в 
22-рІчному льотчику вчителі і командири. 
Ось вона І стала причиною того, шо 
льот іика послали «вчителювати» Про
тягом чотирьох років він працює лі.отчН- 
ком.інструктором в одному з авіаційних 
у ЧИЛІ'ІЦ.

— Це. напевно, передалось мені під Д<-

да, — розповідає космонавт. — Батько 
моєї матері був сільським учителем. Ви
ховання льотчиків — благородна справа, 
але й дуже відповідальна. Я вчився ба
гато чого, і насамперед — розпізнавати 
людину. Щоб навчити курсанта літати, 
треба добре знати його сильні і слабкі 
сторони, а дізнавшись — розпинати 
сильнії

В середині 1953 року Володимирові 
Шаталову надається можливість знову 
підвищити знання. Ного прийманпь в 
Академію Військово-Повітряного Флоту. 
Навчання напружене, але бажане. 26-рІ.ч- 
ний льотчик на той час уже глава сім’ї.

У листопаді 1956 року В. Шаталив за
кінчив Академію і направляється р авіа
ційну частину. Гут у повній мірі розкри
вається його талант організатора і 
командира. Він користується у підлеглих 
великою повагою як людина глибоких 
знань і твердої волі.

— В житті я старався нас лідувати своїх 
батьків. — згадує космонавт, — особливо 
батька. Він все життя захоплювався тех
нікою і безмежно любив свою професію 
.зв’язківця. Добився в ній великих успі
хів. Я пишаюсь ним. У роки Великої 
Вітчизняної війни Укаюм Президії Вер
ховної Ради СРСР батьку було при
своєно звання Героя Соціалістичної Пра
ні. Я хочу бути гідним свого батька. Бу
ти гідним його, значить бути гідним 
своєї Батьківщини, свого народу.

Володимир Олександрович Ша галоп 
прийшов у загін космонавтів кілька років 
тому. Він вклав багато праці в польоти 
своїх друзів, допомагаючи їм, готувався 
і сам. Сьогодні його день настав

А. НАБОКОВ. 
(ТАРС).

ДУ. 
щих 
виховної роботи 
ською молоддю, вказува
ли промовці, треба шир
ше залучати інтелігенцію.

Важливу роль у вихо
ванні підростаючого по
коління відіграють сіль
ські культурно-освітні за
клади.
ництвом 
культури, 
організації покликані до
биватись, 
клубів, 
лась цікаво, змістовно. 
Треба продовжити робо
ту по створенню сіль
ських музеїв, експонати 
яких відображають тру
дову біографію колгос
пів і радгоспів, вчать ро
зуміти велич торжества 
ленінських ідей.

Зрослі завдання, які 
стоять перед сільськими 
комсомольськими 
нізаціями, ставлять 
вищені вимоги до 
ру, розстановки і

Поряд з будів- 
нових вогнищ 
комсомольські

щоб робота 
бібліотек будува- 

цікаво,

орга- 
під- 

добо- 
вихо- 

вання кадрів комсомоль
ського активу. На плену
мі докладно говорилось 
про різні форми його 
підготовки, обговорюва
лась діяльність республі
канської комсомольської 
школи на базі вищої 
партійної школи при ЦК 
КП України, обласних 
шкіл комсомольського 
активу.

Молодь Радянської Ук
раїни з величезним полі
тичним і трудовим 
несенням, 
промовці, 
но зустріти
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна. Юна
ки й дівчата ще тісніше 
згуртуються навколо рід
ної Комуністичної партії 
і її Центрального Комі
тету, ще більше докла-

під-
відзначали 

готується гід- 
100-річчя з

датимуть зусиль у бо
ротьбі за дострокове ви
конання завдань п’яти
річки.

В обговоренні доповіді 
взяли участь перший сек
ретар Київського обкому 
ЛКСМУ К. І. Масик, лан
кова колгоспу імені Пет- 
ровеєкого Підволочись- 
кого району Тернопіль
ської області М. М. Са- 
рабун, перший секретар 
Харківського обкому 
ЛКСМУ * "
перший 
чиського райкому КП Ук
раїни^ Хмельницької об
ласті М. І. Починок, пер
ший секретар Івано- 
Франківського обкому Ґ 
ЛКСМ України Я. П. Фе- 
дорчук, заступник мініст
ра сільського господар
ства УРСР М. М. Кози- 
рєв, перший секретар 
Львівського обкому 
ЛКСМУ Б. Д. Котик, пер
ший секретар Чернігів
ського обкому ЛКСМУ 
С. П. Бойправ, перший 
секретар Кіровоград
ського обкому ЛКСМУ 
М. Д. Сиротюк, перший 
секретар Сумського 
міськкому ЛКСМУ К. М. 
Іванчишина, перший сек
ретар Полтавського об
кому ЛКСМУ Б. В. Чичка- 

секретар 
райкому

обкому 
А. О. Горшков, 
секретар Воло-

ло, перший 
Бершадського 
ЛКСМУ Вінницької об
ласті С. К. Окаєвич.

Із заключним 
виступив перший секре
тар ЦК ЛКСМ України 
О. С. Капто.

В обговореному питан
ні прийнято розгорнуту 
постанову.

У третьому питанні по
рядку денного — про за
ходи ЦК- ЛКСМ України 
по виконанню Постанови 
ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання кому
ністичного виховання мо
лоді» та Постанови ве
ресневого Пленуму ЦК 
КП України «Про дальше 
поліпшення партійного ке
рівництва комсомольськи
ми організаціями респуб
ліки» виступив 
ЦК ЛКСМУ

Пленум 
схвалив ці 
визначено 
питань, над 
яких треба працювати 
комсомольським органі
заціям республіки, намі
чено заходи по поліп
шенню виховної роботи з 
різними категоріями мо
лоді, по гідній зустрічі 
100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна і 50-річ
чя ЛКСМ України.

Учасники пленуму 
діслали на адресу 
чикз-космонавта 
Шаталова вітальну 
граму, в якій палко

словом

секретар 
І, І. Скиба.

одноголосно 
заходи. В них 
широке коло 
розв’язанням

на- 
льот-

В. о.-* 
теле- 

поздо-
ровгяють мужнього сина 
Країни Рад з успішним 
виходом космічного ко
рабля «Союз-4» на орбіту 
Землі.

Космічний політ кораб
ля «Союз-4», говориться 
дапі в телеграмі, є новим 
видатним завоюванням 
радянської науки і техні
ки, есього радянського 
народу, керованого Ко
муністичною партією, на 
шляху дальшого освоєння 
космічного простору.

Комсомольці, юнаки і 
дівчата Радянської Ук
раїни шлють відважному 
космонавтові побажання 
успішного заверш е н н я 
програми польоту і бла
гополучного повернення 
на рідну землю.

У роботі пленуму ЦК 
ЛКСМУ взяли участь від
повідальні працівники ЦК 
КП України, ряду респуб
ліканських міністерств, ві
домств і організацій.

Пленум ЦК ЛКСМУ за
кінчив свою роботу.

(РАТАУ).

I 
і
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Кожне слово встерана-кукурудзовода Героя Соціалістичної Праці 
Ф. Я. Косянчука лягає добірним зерном у серця майбутніх хліборо
бів — студентів Знам'янського сільськогосподарського технікуму, які 
зараз проходять практику в артілі < Правда» Знам’янського району.

Фото В. ГАНОЦЬКОГО.

ЯК 
ПОХОРОНИЛИ 
ЕНТУЗІАЗМ,
АБО ЧОМУ В ОБЛОЗІ ШКОЛА № ЗО

Ще п’ять років тому кіровоградська 
околиця Кущівка закінчувалася десь на 
лінії середньої школи № ЗО. А сьогодні 
будинки в оточенні вишневих та яблуне
вих садків підійшли майже впритул до 
соснового лісу широкими вулицями, ма
льовничими провулками.

Літніми вечорами, коли дихне прохолода та 
тьохне соловей, беручи перші акорди своєї 
серенади, на вулицю виходять хлопці й дівча
та. І починаються вуличні гулі — точнісінько 
так, як за часів молодості їх батьків.

Правда, це лише влітку. А зимою? Мо
же, і тоді хлопці та дівчата збиралися б 
на вечорниці, та перевелися добрі тітки 
Соломії чи Параски, які б гостинно від
давали свої хати в розпорядження Кат
русь, Марійок, Михайлів, Микол...

Переді мною лист. Пишуть його стар
шокласники 30-ї школи. <Чому ще й досі 
на такій великій околиці немає культур
ного закладу?» І дійсно, чому? І чому 
це хвилює саме школярів? У школі < 
два зали: актовий і спортивний. Є де 
проводити вечори, гурткову роботу, спор
тивні змагання. Читаю далі — і все 
з’ясовується: <На шкільні вечори прихо
дять сотні юнаків і дівчат нешколярів. 
Актовий невеликий, і всі не вміщаю
ться». Гостинні старшокласники можуть 
запросити на вечір сто — сто п’ятдесят 
чоловік. А куди ж подітися решті? Клу* 
бу немає, кінозалу теж, бібліотека неве
личка.

Та не силиться вдома двадцятилітнім. І з 
надією, що, може, сьогодні потраплять нц 
вечір, знозу йдуть під двері школи. Так зами
кається коло для кущівської молоді.

Тим. кому не пощастить пройти в зал, прій 
родно, обурюються. Іноді це обурення пері» 
ростае в .хуліганство.

— У минулому році під час одного з святко
вих вечорів, — розповідає завуч школи Аром 
Якович Розенберг, — хтось кинув залізний 
прут па електричні проводи — 1 коротке зами
кання залишило школу до наступного дня бе* 
світла.

(Закінчення на 4-3 стор.).

ЗІ мною
ПОРУЧ

Під цією рубрикою «Моло
дий комунар» має намір 
друкувати листи читачів га
зети, які розповідають про 
своїх ровесників, про їх тру
дові здобутки, риси харак
теру, захоплення. Хто він. 
твій напарник по роботі, з 
яким ти стоїш поруч за вер
статом, ведеш одним полем 
трактора, разом спускаєшся 
в шахту? Чим він живе, 
про що мріє? Хто він тобі — 
ДРУГ,
з яким ти ділишся найпота- 
ємнішнм, на плече якого ти 
можеш обіпертися в скрутну 
хвилину, який завжди по
радить, підбадьорить? 
ТОВАРИШ,
чиє слово для тебе вагоме, 
значуще, авторитет незапе
речний. кого ти цінуєш, з 
ким щодня зустрічаєшся на 
робочому місці, вирішуєш 
різні справи?
ХОРОША ЛЮДИНА, 
скромна, роботяща, това
риська, яку поважають в 
колективі, без якої не мож
на уявити роботу, дозвілля?

Він поруч з тобою пра
цює, відпочиває. навчає
ться — твій ровесник, ком
сомолець, дівчина чи юнак. 
Напиши -нам про нього, І з 
кожної його риси, про яку 
ти розповіси в листі до ре
дакції, як із штрихів на по
лотні художника, вималює, 
тзея портрет молодої люди
ни 60-х років.

З твоїх розповідей, чита
чу. н кінці року ми напише
мо колективний портрет на
шого сучасника, в якому ги 
пізнаєш риси своїх друзів, з 
якими ділиш і радість тру
дових буднів, і голиші до
звілля.

Чекаємо від тебе, читачу, 
ЛИСТІВ з поміткою «Зі мною 
поруч».

ПЕРШИЙ 
У СІМ’Ї

Батько покладав на сина 
неабияку надію. Ще коли 
Іванові було сім років, брав 
його в степ доглядати за 
отарою. Радів — добрий по
мічник росте. А хлопець, 
упоравшись із роботою, ля
гав горілиць на траву. Хай 
спочине, думав батько, набі
гався. І не туди йому було, 
що сина щось інше триво
жить

Слухав хлопець, як де.сь 
гуркоче тпактор. Знав — то 
дядько Павло розооюе кліпі 
за лісосмугою. 1 мріялось, 
як колись сам сяде на трак
тора, поведе його довгими 
гонами.

Минали роки. Закінчивши 
вісім класів, Іван вступив на 
курси трактористів. А не- 
пдопзі отримав посвідчення, 
попернувся до свого кол
госпу.

Зараз Іван Педан вже не 
новачок у механізаторській 
сім’ї, і псі визнали за чим 
право називатися кращим 
трактористом артілі, а копи 
проходили районні змаган
ня, послали Івана захитати 
честь колгоспних механіза
торів. і тут юнак долів сипе 
вміння, одержав найвищий 
приз.

У складі делегації області 
він побував у Москві. По. 
вернувшись, розповів своїм 
друзям-комсомольцям про 
поїздку, поділився вражен
нями.

Щодня Івана Педана та 
його напарника Григорія 
Овдія можна зустріти в кол
госпній майстерні. Вони ре
монтують свого трактора. 
Писну хлопці зустрінуть в 
повній готовності.

С. РЕВА, 
електромеханік.

Колгосп імені Леніна 
Пстрізського району.

ІДУТЬ
ОДИНАДЦЯТЬ...

Раніше молодь неохоче 
йшла на ферми. Це пояс
нювалося поганими умова
ми праці, побуту І відпо
чинку тваринників. Робо
чий день продовжувався 
11—14 годин, всі операції 
виконувалися вручну, віль
ного часу було обмаль. 
Часто доярка навіть соро
милась назвати свою про
фесію, бо мало було в ній 
привабливого.

Механізація полегшила 
працю доярок, але но 
зменшила тривалості ро
бочого дня. Почався по
шук нової форми органі
зації праці. Саме такою 
формою і стала двозмін
на робота на фермах. Три 
роки тому з ініціативи 
міськкому комсомолу бу
ло створено два комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи молочнО-товарних 
ферм у колгоспах імені 
Кірова і «Правда». Вони 
першими і випробували 
двозмінку.

Із введенням двозмінної 
роботи у тваринництві ста
ло більше вільного часу, 
який можна використати 
для навчання, доззілля. 
Зросла активність комсо
мольців і молоді. У віль
ний від роботи час молоді 
тваринники колгоспу імені 
Кірова розбили на терито
рії ферми парк і фрукто
вий сад, збудували непо
далік спортивний комп
лекс, обладнали Ленін
ську кімнату, кімнату в:д- 
починку.

Цей колектив першим в 
області перейшов на п’я
тиденний робочий тиж
день. Така організація ро-

ЕКСПОНАТИ— 
В КИЄВІ

У павільйоні «Мистецтво і 
культура» Виставки передо
вого досвіду в народному 
господарстві УРСР відкри
лася виставка дитячої твор
чості. Демонструються ма
люнки, моделі машин, при
ладів, вироби з дерева, пла
стиліну, кераміки, вишивки, 
виконані юними умільцями 
республіки.

На виставці представлено 
кращі роботи школярів Кі- 
ровоградщіпіи. Майстерно 
виконана доріжка. Це ви
твір юної вишивальниці, оди. 
надцятнрічної Люби Мазн- 
кевич із села Глиняного 
Добровеличкіпського району. 
Умільці технічного гуртка 
Кіровоградської середньої 

боти відкрила перед комі
тетами комсомолу широкі 
можливості по поліпшен
ню виховної роботи, фор
муванню комуністичних 
відносин у колективі. Ра
зом з новими професія
ми—«оператор пульту уп
равління», «майстер ма
шинного доїння» з’явилися 
і нові слова—«йду на змі
ну», «п’ятиденна».

Зараз проблеми кадрів 
тваринників у всіх госпо
дарствах району не існує. 
Двадцять три випускники 
середньої школи села Пан- 
тазіївки залишилися пра
цювати в своєму колгоспі 
імені Дзержинського, оди
надцять з них пішло на 
ферму. Сорок дев'ять ви
пускників із Дмитрівни 
працюють на фермах у 
колгоспах «Україна» і 
«Правда». Поповнення сім’ї 
тваринників молоддю да
ло можливість створити в 
районі одинадцять комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів. Професія тварин
ника стала почесною, а 
трудівники заслужили по
вагу своїх земляків. Серед 
молодих тваринників 32 
депутати місцевих Рад, 35 
членів комітетів комсомо
лу.

Всі одинадцять комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів району слідом за 
ініціаторами змагання, до
ярками колгоспу «Мир» 
Гайворонського району, 
виступили в похід за гідну 
зустріч 100-річчя від дня 
народження В. І. Леніна. 
Ряд комсомольсько-моло
діжних молочно-товарних 
ферм за минулий рік ма

ніколи № 14 демонструють 
хвильову машину — наочний 
посібник з фізики. Та чи не 
найбільше оідвідупачі затри
муються біля моделі сівал
ки, яку виготовили піонери 
обласної станції юних тех
ніків.

О. ШКАБОЯ, 
старший редактор Кі
ровоградського облас
ного радіо.

ПІОНЕРАМ- 
ГЕРОЯМ

Зараз по всьому нашому 
району учні молодших І 
старших класів організову
ють недільники. Металевий 
непотріб збирають школярі 
иершотравенської, Лозовач- 
ськоТ, Волинської та бага

тьох інших сільських шкіл. 

ють високі показники, але 
вважають, що зроблено 
ще не все для збільшення 
виробництва молока. Мо
лоді доярки колгоспу іме
ні Дзержинського до юві
лею комсомолу надоїли 
по 2500 кілограмів молока 
від кожної корови.

Перехід на нову форму 
організації праці поставив 
вимоги і до рівня підго
товки тваринників. Врахо
вуючи це, комітети комсо
молу колгоспів направили 
на курси, які створено при 
Знам’янському сільсько
господарському технікумі, 
передову молодь. Понад 
двісті доярок успішно за
кінчили ці курси І одер
жали звання майстра ма
шинного доїння. Крім того, 
комітети комсомолу при 
підтримці партійних І гос
подарських органів ство
рили в артілях гуртки і 
школи, в яких молоді ви
робничники вивчають ос
нови зооветеринарні і ме
ханізацію.

В цих умовах міськкомі 
первинні комсомольські 
організації колгоспів акти
візували свою діяльність 
по поліпшенню побутових 
умов та відпочинку тварин
ників. На кожній фермі 
обладнано червоні кутки, 
ленінські кімнати, кімнати 
відпочинку. У вільний час 
можна подивитися телеві
зор, послухати радіоприй
мач, почитати газету, кни
гу-

Робота, спрямована на 
поліпшення умов праці, 
побуту і відпочинку, дала 
можливість знизити собі
вартість одного центнера 
молока в порівнянні з 1964 
роком майже на два кар
бованці. Значно збільшив
ся в районі валовий надій 
молока, а затрати праці на 
виробництво одного цент
нера продукції знизилися.

А сьогодні молоді тва
ринники Знам’янського ра
йону, ставши на ленінську 
трудоау вахту, сповнені рі
шимості боротися за вико
нання взятих зобов’язань 
на честь знаменної дати.

А. РАГУЛІН, 
перший секретар Зна
м’янського міськкому 
ЛКСМУ.

БУЛО Б ДУЖЕ СПОКУСЛИВО, оцінюючи минули! 
назвати його роком великих події, тому ЩО 

дійсно за цей період відбулося немало. Але я вирішив 
перебороти цю спокусу і не торкатися зараз подій як та
ких, тому що у 1968 відбулось дещо, з мові точки ЗОр/, 
набагато важливіше, що робить цей рік дуже знаменним» 
Я вважаю, що 1908 став для Заходу роком, коли в наш! 
життя увійшла ідеологія.

На протязі багатьох років життєві інтереси мешканців 
Заходу замикалися практично на одній проблемі — як ви» 
жити. І вина за тривалий період ідеологічного убозтві 
падає, без сумніву, на нашу інтелігенцію. Або, якщо гово» 
рити точніше, на ту філософію, яку вона сповідувала» 
Якщо ті, хто визначає політику Заходу — люди, що мис* 
лять Із звичним автоматизмом, що мають людяність н* 
більшу, ніж у роботів, — зуміли знайти один одного І 
об’єднати зусилля для проведення своєї лінії, то теорети
ки чистого і високого права індивідууму на мислення, дії 
і почуття, на проголошення свого «я» так як цього 
останньому хочеться, породили певну різновидність філо
софії — антнідеологію, котра роз’єднує людей 1 пропові
дує культ індивідуалізму.

ТВІЙ РОВЕСНИН ЗА РУБЕЖЕМ

На кошти, виручені за 
брухт, юні ентузіасти заду
мали спорудити в райцентрі 
пам’ятник загиблим піоне- 
рам-героям. Відкриття від
будеться 22 квітня цього ро
ку, в день народження 
В. І. Леніна.

Ініціаторами виступили уч
ні Червоновершської серед
ньої школи.

А. КОРОТЧЕНКО, 
секретар Компаніївсько- 
го райкому ЛКСМУ.

ІДЕОЛОГІЯ
ЧИ
АНТІІ- 
ІДЕОЛОГІЯ?

Джеймс ОЛДРІДЖ, 
англійський письменник.

І все ж я вважаю, що у 1968 році відбулося щось та
ке, що змінило такий стан речей.

Я не стверджую, що відбулося чудо чн суб’єктивізм у 
мисленні та індивідуалізм раптом зникли. Але проти них 
повстала думаюча частина західної молоді. Незважаючи 
на тс, що молодим протягом дові нх років вбивали в го
лову думку, що будь-яка ідеологія не має ніякої цінності, 
саме вони кинулися на пошуки такої ідеології, яка має 
цінність.

Той же факт, що така ідеологія уже існує і що за
хідна молодь все ж пройшла повз неї, є сумним комента
рем до того, наскільки винна прогресивна частина захід
ної інтелігенції, яка не зуміла примусити звучати дзвін 
правди так виразно, як він повииев був звучати.

Трапилося так, що нашій молоді доведеться пройти 
весь історичний процес з самих початкових станів для 
того, щоб досягти єдино вірної ідеології — марксизму.

Але цей рух стає все швидшим, майже кожний день 
1968 року приносив підбадьорливі докази, які свідчать, що 
молодь почала рухатися у потрібному напрямі. І цей про
цес веде до витіснення філософії крайнього індивідуаліз
му. Зараз ідея «абсолютної свобопи» та інші «досконалі» 
абстракції’ вступають у світогляді молодих у супереч
ність з тією реальною ненавистю до системи, при якій 
вони живуть. Багато з того, що вони зараз роблять, ще 
незріле і навіть інфантильне, а іноді просто межує з не
безпечними діями. Але їх думки неминуче приведуть до 
правильних відповідей 1 правильних вчинків.

Серед молодого покоління Заходу у наш час натхнен
никами цього пошуку нової ідеології є студенти. Ця їх 
нова роль дуже турбує влас.ь імущих. Варю тільки про
читати тисячі і тисячі слів, написаних на Заході «експер
тами», які пояснюють бунт студентства, щоб побачити, 
як хвилює ця проблема. Але їх міркування і запропонова
на ними альтернатива лише примушують студентів ще раз 
переконатися у марності індивідуалізму і пустоті абст
рактних фантазій.

Роль досить значної частини західного пролетаріату у 
цьому ідеологічному відродженні поки що не дуже по
мітна. Робітники змушені вести відчайдушну боротьбу за 
життєвий рівень і збереження профспілок, за свої пра
ва. Для більшості - них галузь ідеології поки що далека.

Крім того, спостерігається досип, значна відмінність 
у підході до ідеологічних питань з боку інтелігенції І 
пролетаріату.

Політичні шукання студентів варіюють у •анрізнома- 
нітнішнх напрямах. Але всі воин претендують на те. щоб 
говорити від імені робітничого класу. Всі вони вірять у 
необхідність цього і вважають, що їх рух повинен базу
ватися на цьому. Але реальні умови життя робітничого 
класу — це щось, поки що недоступне їх розумінню. Та 
вони і не намагаються зрозуміти це серйозно. На ділі сту
денти намагаються використати робітничий клас для під
тримки своїх інтелігентських понять про свободу і пра
ва індивідууму, таких далеких від життя пролетаріату.

Проте неминуче, що точки зіткнення між молодими 
інтелігентами і робітничим класом повинні з’явитися. І 
тоді вони разом вироблять політичну лінію, яка буде вір
ною і для тих, і для інших. Якщо 196в рік приніс Заходу 
похід молодого покоління за новою ідеологією го, можливо. 
Що 1969 покладе початок тривалому процесові зміцнення 
цієї єдності, такої’ необхідної для нашого майбутнього 
розвитку. У Франції цей процес уже почався. У Велико
британії проблема більш заплутана. Але і тут вона зна
ходиться у тій стадії, коли вже можна сказати, як вон» 
буде вирішуватися у майбутньому. І я вірю, що 1969 рік 
справдить ці надії.

(АПН).
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ВІДПОВІДЬ
У кореспонденції «...1 лан

цюгом прикута праска» 
(«Молодий комунар» за II 
січня) йшлося про незадо
вільні побутові умови меш
канців гуртом; піку Кірово
градського кооперативного 
технікуму, недостатню ви
ховну роботу, нетактовну 
поведінку і байдуже став
лення до роботи вихователя 
гуртожитку М. ІО. Зайця.

Директор технікуму 
М. Савчук та секретар пар
тійного бюро В. Пушкін по
відомили нам, що кореспон
денцію обговорено 13 січня 
на засіданні партійного бю
ро, а 14 січня — на відкри
тих партійних зборах.

Рішенням партійних зборів 
на М. Зайця накладено пар
тійне стягнення, наказом ди
ректора його звільнено з 
посади вихователя. Прийня
то рішення про поліпшення 
виховної роботи і побутових 
умов у гуртожитку.

• КІРОВОГРАД. Закінчи
лась особиста першість рес
публіки з класичної боротьби. 
В змаганнях взяло участь по
над 70 спортсменів трьох ва
гових категорій (до 62, 68, 100 
кілограмів). Після триденних 
напружених поєдинків чемпіо
нами республіки стали В. Ма
каренко (Донецька область), 
В. Хрустов (Харківська об
ласть), М. Міхєєв (Львівська 
область).

Спеціальні призи вручені 
львів’янину Л. Бланаровичу 
(за відмінну техніку і тактику 
боротьби), М. Міхеєву (за 
найбільшу кількість перемог). 
Приз господарів отримав кра
щий спортсмен нашої коман
ди авангардівець М. Сушко. 
У своїй ваговій категорії Ми
кола був п’ятим. Він вико
нав норму майстра спорту. 
Кремгесіпець О. Сесмін — на 
шостому місці.

ф ДОНЕЦЬК. ’Тут відбу
лась особиста першість рес
публіканської центральної ра
ди ДСТ «Авангард» з боксу. 
Каші спортсмени, повернув
шись до Кіровограда, привез
ли з собою три медалі — зо
лоту, срібну і бронзову. Учень 
Кіровоградського профтехучи
лища № 6 Петро Кашман 
(найлегша вага), переміг всіх 
своїх суперників і став чемпіо
ном. Студент машинобудівно
го технікуму Володимир 
Скрипник (легка вага) отри
мав нагороду срібного призе
ра, а робітник заводу «Черво-

ХРОНІКА

ЗМАГАНЬ
на зірка» Володимир Вовчен
ко — бронзу.

Петро Кашман та Володи
мир Скрипник включені до 
складу збірної команди цент
ральної ради ДСТ «Аван
гард».

ф НОВОУКРАЇНКА. Тут 
виявлені найсильніші серед 
шкільних волейбольних команд 
району. Ними стали юнаки 
Рівняцської середньої школи 
№ 2 та дівчата Комишуват- 
ської СШ.

Підведені також підсумки 
першості району з шахів серед 
школярів. Турнірну таблицю 
очолили шахісти райцентру: 
команди СШ № 0, восьмиріч
них шкіл № 2 та № 1.

ф ЗНАМ’ЯНКА. Улюблений 
вид спорту учнів Цнбулівської 
середньої школи — хокей. На

кожній з сільських вулиць тут 
створені команди, до складу 
Яких увійшли школярі стар
ших та молодших класів. Ось 
1 перші змагання. Кращими 
виявилися хокеїсти вулиці 
Красносільської та Колгосп
ної.

На черзі — першість району 
з хокея серед вуличних ко
манд.

ф КІРОВОГРАД. Кожна 
третя робітниця панчішно- 
шкарпеткової фабрики систе
матично тренується на волей
больних майданчиках. А ось 
І змагання між цеховими 
командами. Кубок переможця 
вибороли дівчата викінчуваль
ного цеху (комсорг Тамара 
Доренко). Друге і трете місця 
поділили робітниці котельного 
та в’язального цехів.

«ЗІРКУ» ЗАПИТУЮТЬ:
«Шановна редакція! Зміни в положенні про чем

піонат СРСР з футбола (наступного року в другім 
групі класу «А» залишиться не 84 команди, як нині, 
а 40 чи й менше) значно ускладнюють становище кі
ровоградської «Зірки;», Ми пам’ятаємо, як непевно 
почувала вона себе позаторік І торік, часто підноси
ла уболівальникам неприємні сюрпризи: то захист 
зіграє слабо, то напад не знайде ключів до воріт 
суперника.

А як буде цього року? Що робить керівництво 
команди, щоб «Зірка» мала пристойний вигляд о но
воутвореній українській підгрупі другої групи кла
су «А»?

Дуже не хотілося б в кінці сезону бути свідком, 
як «Зірку» переведуть до класу «Б»...

Г. КУДРЯ, 
уболівальник «Зірки» з п’ятирічним стажем, 
м. Мала Виска».

А. Д. ЛЕРМАН:

„БУДЬМО
0ПТИЇСТАМИ!“

ЯК ПОХОРОНИЛИ
ЕНТУЗІАЗМ...

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
Ііедколектив вирішив вечори розпочи

нати о сімнадцятій годині, щоб раніше 
їх закінчувати. Можливо, вдасться при
пинити кількарічну облогу школи...

Але це теж не вихід. 1 тому на комсо
мольських зборах 16 жовтня одноголос
но прийняли рішення: «Просимо викон
ком міської Ради депутатів трудящих 
якнайшвидше побудувати клуб на Ку- 
щівці. Ми запевняємо, що, як тільки роз
почнеться будівництво, учні школи № ЗО 
віддадуть потрібній справі тисячі годин 
праці — стільки, скільки буде потрібно».

Відіслали те рішення, і стали лічи
ти дні.

2 грудня на розі вулиці Кримської і 
Середнього провулку- загуркотів екскава
тор. Цікавих зібралося чимало. Звістка 
про те, що будуватимуть культурний 
заклад, одних порадувала, в інших ви
кликала недовір'я. Дсвго не розходились 
ні дорослі, ні діти. А екскаватор вирив 
невеличкий котлован, і з гуркотом по
їхав. Минув день, другий, тиждень, два... 
Тихо на будівельному майданчику.

Я стою з десятикласниками над котлованом.
— Зараз тут нудно, — гірко посміхається 

Лариса Кзаша. — А ось надвечір веселішає — 
малеча грає в «козака-розбійннка».

— Уявляєш, — розмріялася Люда Ковальо
ва, — виросте тут двоповерховий клуб, буде
мо в гуртки ходити, жодну кінокартину не 
пропустимо...

— От якби там була бібліотека...
Дізнавшись, що будівництвом відає 

обласне управління кінофікації, дзвоню 
туди. Інженер Валентина Леонтіївна 
Асєєва пояснила: к

— То буде кінотеатр з кінозалом на 
130 місць, як «Вогник», що на Чере- 
мушках.

Розповідаю, що учні з тридцятої шко
ли взялися допомогти будівельникам. 
Хочуть скоріше бачити свій кінозал.

— Взагалі, — каже Валентина Леон- 
тіївна, — ще в січні 1968 року ми укла
ли договір з облрембудтрестом, і в чет
вертому кварталі ця організація повинна 
була вже здати об’єкт в експлуатацію.

— А коли ж закінчать-таки?
— Десь у травні... Якщо знов ще під

веде облрембудтрест.
Звичайно, дуже прикро, що будівни

цтво так затягується. Але ще більш 
прикро, що ентузіазм молоді, її прагнен
ня своїми руками звести культурний 
заклад залишилися непоміченими.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».'

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 17 січня. Перша 

програма, 11.00 — «Хевсурська 
балада». Художній фільм. (Кі
ровоград). 18.00 — «Казка про 
золотого півника». Мультфільм. 
(К). 18.30 - Телевісті. (К). 18.50 
— Наші оголошення. (Кірово
град). 18.58 — «Хевсурська бз* 
лада». Художній фільм. (Кіро
воград). 20.15 — Реклама. (К).
20.30 — Естафета новин. (М).
21.15 — Програма кольорового 
телебачення. Телевізійний театр 
мініатюр «13 стільців». (М).
22.15 — «Подорож у світ музи
ки». (К).

Друга програма. 11.00 — Те« 
левісті. (К). 11.10 — Телефільм. 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Українська література для уч
нів 9 класу. (К). 18.00 — Пер
шість СРСР з баскетболе. «Ди
намо» (Тбілісі) — ЦСКА. (Тбі
лісі).

СУБОТА, 18 січня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Теленовн- 
нн. (М). 10.00 — Музична роз
важальна програма. (М). 10.30— 
«Ожили привиди». Публіцистич
ний нарис. (М). 11.00 — Наша 
афіша. (К). 11.05 — «Чарівна
лампа Алладіна». Художній 
фільм. (К). 12.30 — «Мальовни
ча Україна» «Чернівецький уні
верситет». (Чернівці). 12.50 — 
Для школярів «Маленька філар
монія». (Одеса). 13.20 — Мульт
фільм. (К). 14.00 — «Таланти
твої, Укреїно». (Львів). 14.00 — 
Молодіжна програма «Погляд». 
(К) 15.40 — «Сучасний україн
ський плакат». (К). 16.00 — На 
меридіанах України. (К). 16.30— 
Програма кольорового телеба- 
ченш. (М). 17.55 — «Робітничий 
клас Країни Рад». (М). 19.00 — 
Друзам голубого екрана. (М). 
21.00 — «Світ соціалізму». (М).
21.30 — «Весілля в Малинівці». 
Кінокомедія. (К). 23.05 — Співає 
О. Вєдьорніков. (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 17 січня. 17.30 — 

Для школярів. «Таємниці за
питальної країни». (М). 18.00— 
Мультиплікаційний фільм. (К).
18.30 — Телевізійні вісті. (К). 
18.50 — Фільм-концерт. (К).

1
19.30 — Л. Первомайський. «Ма
терин солодкий хліб». Телеві
зійний спектакль. (К). 20.30 —

Естафета новин. (М). 21.15 — 
Телевізійний театр мініатюр 
«Тринадцять стільцір». (М). 
22.15 — Художній фільм «Його 
звали Роберт».

Н ЕЗАБАРОМ у Києві відкриється музей снор- 
1 тивної слави України. Численні стенди фо

томонтажі, документи десяти розділів музею 
розповідатимуть про зародження, розвиток та 
досягнення вітчизняного фізкультурного руху- 
«Фізкультура і спорт — складова частина 
культури радянських людей», «Розвиток Фі
зичної культури і спорту на Україні до Жовт
невої революції», «Створення всеобучу і його 
діяльність у 1918—1924 роках», «Спорт в період 
1925—1041 років», «Спортсмени України в боях 
за Вітчизну», «Перемога соціалізму — основа 
розвитку фізкультурного руху Української 
РСР», «Фізична культура УРСР в період роз
горнутого будівництва комунізму», «Наші 
маяки — кращі колективи фізичної культури», 
«Спортсмени УРСР на міжнародній арені», 
«Фізична культура на Україні в період 1954— 
1968 років» — над цими розділами працює ни
ні численний загін активістів, ветеранів фіз
культури і спорту в нашій республіці.

На стендах музею будуть експонуватися же
тони, медалі, офіційні пам’ятні значки, кубки, 
які належали або належать відомим спорт
сменам, організаторам спорту, документи про 
зародження різних видів спорту, фотографії та 
фотодокументи перших спортивних секцій 1 
спортивних змагань.

Особливо велика увага приділяється оформ
ленню розділу «Спортсмени України в боях

МУЗЕЙ 
СПОРТИВНОЇ
СЛАВИ
за Вітчизну». Тут будуть експонуватись листи, 
фотографії, особисті речі спортсменів, які ге
роїчно боролися на фронтах Великої Вітчиз
няної війни.

У нас в Кіровограді, донедавна в обласному 
краєзнавчому музеї був куточок спортивної 
слави Кіровоградщинн. На жаль, про нього 
нині забули. А його варто було б розширити, 
при допомозі громадськості, ветеранів спорту, 
всіх наших активістів Є МОЖЛИВІСТЬ СТВО
РИТИ МУЗЕЙ СПОРТИВНОЇ СЛАВИ К1РО- 
ВОГРАДЩИНИ. Адже наша область мала і 
має відомих майстрів, у нашому степовому 
краю зароджувалися добрі починання в фіз
культурному русі. Зібравши потрібні матеріа
ли, ми допомогли б у нагромадженні їх для 
музею, що створюється в столиці нашої рес
публіки, збагатилися б експонати і для музею 
спортивної славн Кіровоградщинн.

Отже, чекаємо вістей від піонерів та школя
рів, спортсменів, ветеранів спорту, фізкуль
турних працівників області, комсомольських 
активістів.

Все, що могло б одкрити певну сторінку до
сягнень спортсменів області, надсилайте, ДРУ
ЗІ, на адресу:

Кіровоград, вулиця Дзсржннського, 45/14, 
обласний комітет по фізкультурі і спорту.

1. ВІЛЬНИЙ, почесний майстер спор
ту СРСР, А. КУГЕЛЬ, учитель Новоук- 
раїнської С1Н № 6, В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
старший викладач Кіровоградського пед
інституту, Г. ПОВОРОЗКА, інструктор 
обласного комітету по фізичній культурі 
I спорту.

Тепло прийняли кіровоградці виступи заслуженою аьсамблю пісні і танцю Червонопрапорного 
Київського військового округу. Кожний номер ансамблю — то полум’я, то радість буття, то 
слава героїці.

На фото: «Солдатський танок» у постановці заслуженого артиста УРСР П. Мітіна.
- 4 н фото в. КОВПАКА.

Перш за все, про керівництво команди.. Начальником 
1 старшим тренером «Зірки» призначено досвідчено
го спеціаліста, колишнього провідного гравця київського 
«Динамо», майстра спорту, заслуженого тренера Українсь
кої РСР Абрама Давидовича Лермана. Тренерами працю
ватимуть Геннадій Васильович Рудйнськнй і Юрій Івано
вич Торожанкін.

РЕДАКЦІЯ попросила А. Д. Лермана відповісти на ряд 
запитань, поставлених прихильниками «Зірки».

— Думаю, що для читачів газети «Молодий комунар», 
особливо для наймолодших, які мало знають історію своєї 
команди, слід зробити хоч невеликий екскурс у минуле. 
«Зірку», яку я нині очолив, знаю давно. Адже я багато 
років маю стосунки з українським футболом, працював 
тренером ряду команд, яким часто доводилося зустріча
тися з нею.

Кіровоградська команда представляє дванадцятнтнеячннй 
колектив одного з найбільших у нашій країні заводів сіль
ськогосподарського машинобудування «Червона зірка». Вона 
багато років брала участь у республіканських чемпіонатах 
серед колективів фізкультури першої групи. Чсрвонозорів- 
ці чотири рази, як переможці зони, входили до фіналу, де 
займали призові місця. У 1953 році кіровоградці завоювали 
кубок України і, вигравши фінальний матч у московських 
одноклубників, стали чемпіонами центральної ради това
риства «Торпедо», а в наступному році — володарями куб
ка Республіканської ради профспілок.

Колектив червонозорівців дав Кіровоградщині команду 
майстрів класу «Б», яка успішно виступала в ньому з 
1958 по 1966 рік. Нині «Зірка» проводитиме четвертий се
зон у другій групі класу.«А».

У Кіровограді виховано багато футболістів, які нині ус
пішно виступають у командах вищої ліги. Це, зокрема, 
майстер спорту міжнародного класу Валерій Паркуян, Во
лодимир Веремєев, Борис Білоус і Василь Кириченко, які 
захищають кольори київського «Динамо». У донецькому 
«Шахтарі» грає Станіслав Євсеєнко, в одеському «Чорно
морці» — Василь Босий, в московському «Локомотиві» — 
Борис Петров....

За три роки перебування в класі «А» «Зірка» найбільш 
успішно виступила торік, зайняла у своїй підгрупі четверте 
місце.

Дуже погано грали захисники. Про це свідчать цифри, 
які спростувати не можна. Якщо за кількістю забитих м’я
чів (52) «Зірка» зайняла друге місце в підгрупі, то за 
кількістю пропущених (39) — одинадцяте. Навіть у 1960 ро
ці, коли команда замикала турнірну таблицю підгрупи, вона 
пропустила лише 37 м’ячів.

— Мені, колишньому центральному захисникові київсько
го «Динамо», — продовжує А. Д. Лерман, — з власного до
свіду відомо, що і в лінії нападу починається розлад, ко
ли оборона грає невпевнено. Тому з перших днів роботи в 
команді я взявся за зміцнення тилу. З кременчуцького 
«Дніпра» до нас перейшли захисники Микола Савенков, 
Анатолій Максименко. їх партнерами будуть також нова
чок — студент факультету фізичного виховання педагогія- | 
його інституту Василь Кузьминський, ветеран команди Ана- П 
толій Кравченко, Олександр Єрмаксв, Валерій Бровчен
ко (з дублюючого складу) і колишній вихованець групи 
підготовки молодих футболістів при команді Анатолій Хро- 
пов, який непогано зарекомендував себе в минулому се
зоні.

Як і торік, у воротах стоятиме Леонід Колтун. Ного на
парником буде наш земляк Іван Барамба, який останні ро
ки був у кременчуцькому «Дніпрі». У півзахисті й нападі 
гратимуть Володимир Дерябін, Юрій Касьонкін, Андрій 
Товт, Віктор Квасов, Віктор Ступак, Іван Онищенко.

Команда приступила до тренувань. Заняття проводяться 
шість днів на тиждень, у тому числі чотири — в приміщен
ні, два — на відкритому повітрі. На першому етапі взято 
курс на загальнофізичну підготовку.

З 20 січня виїдемо на тренування до Ялти. 8 лютого по
вернемося додому, а 22 лютого знову поїдемо в Ялту, де 
перебуватимемо до першою календарного матчу, який на
мічається у першій декаді квітня.

В газеті «Молодий комунар» 11 січня розповідалося про 
основні принципи проекту положення про чемпіонат країни 
з футбола в 1969 році. В нових умовах, як справедливо тур
бується наш маловисківський прихильник тов. Кудря, шанси 
на високе місце значно зменшуються. Адже з підсумків мину
лого року видно, що тон задавали саме команди України. У 
двох підгрупах вони зайняли дев’ять перших місць з десяти.

— Та, незважаючи на це, — сказав на закінчення А. Д. 
Лерман, — футболісти «Зірки» поставили перед собою зав
дання не здавати позицій, завойованих торік.

Що ж, будьмо — разом з А. Д. Лерманом — оптиміс- 
тамиї

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

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

Телефони: секретаріату — 2-45-35, відділів — 
2-45-36.
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