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1. Хай живе 52-а річниця Великої Жовтневої со
ціалістичної революції!

2. Хай живе Великий Жовтень, який оідкрив но
ву епоху всесвітньої історії — епоху загального ре
волюційного оновлення світу, переходу від капіта
лізму до соціалізму!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе ін
тернаціональне вчення, провідна зірка трудящих 
усіх країн в боротьбі проти імперіалізму, за пере
могу соціалізму і комунізму!

4. Хай живе у віках ім’я Володимира Ілліча Ле
ніна — геніального продовжувача революційного 
вчення Маркса і Енгельса, засновника Комуністич
ної партії, керівника першої в світі переможної про
летарської революції, творця соціалістичної держа
ви, вождя міжнародного робітничого класу!

5. Слава великому радянському народові — доб
лесному будівникові комунізму, мужньому борцю за 
мир, свободу і щастя трудящих!

6. Хай живе героїчний робітничий клас Країни 
Рад — провідна творча сила в боротьбі за побудо
ву комунізму в СРСР!

7. Хай живе героїчне колгоспне селянство — ак
тивний будівник комунізму!

8. Хай живе радянська народна інтелігенція — 
активний будівник комуністичного суспільства!

9. Хай міцніє і процвітає союз робітничого класу 
і колгоспного селянства, соціально-політична й ідей
на єдність суспільства — непорушна основа Радян
ської соціалістичної держави!

10. Хай вічно живе і процвітає братерська друж
ба і непорушна єдність народів СРСР!

11. Хай живе Комуністична партія Радянського 
Союзу, яка впевнено веде радянський народ по ле
нінському шляху до перемоги комунізму!

12. Трудящі Радянського Союзу! Тісніше згурто
вуйтесь під ленінським прапором Комуністичної 
партії!

Хай живе велике і непорушне єднання партії і 
народу!

13. Хай живуть Ради депутатів трудящих — 
справді народні органи влади!

Хай розвивасться і міцніє радянська соціалістич

на демократія, зростає активність трудящих в 
управлінні справами країни!

14. Хай живуть радянські профспілки — школа 
управління і господарювання, школа комунізму!

15. Хай живе Ленінський комсомол — вірний по
мічник і резерв Комуністичної партії, передовий за
гін молодих будівників комунізму!

16. Хай живуть радянські жінки — активні будів
ники комуністичного суспільства!

17. Радянські воїни! Добивайтесь нових успіхів У 
бойовій і політичній підготовці, будьте пильними і 
завжди готовими відбити будь-яку агресію! Хай жи
вуть героїчні Збройні Сили Радянського Союзу!

18. Трудящі Радянського Союзу! Вище політичну 
пильність! Всіляко зміцнюйте згуртованість, дисцип
ліну й організованість!

19. Трудящі Радянського Союзу! Вище прапор 
соціалістичного змагання за дострокове виконання 
п'ятирічки! Новими досягненнями в комуністичному 
будівництві зустрінемо 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна!

20. Слава ударникам і колективам комуністичної 
праці! Слава передовикам і новаторам вироб
ництва!

21. Робітники і робітниці, інженери і техніки! 
Всіляко підвищуйте ефективність виробництва! Бо
ріться за краще використання виробничих фондів, 
за скорочення строків освоєння проектних потуж
ностей!

22. Трудящі Радянського Союзу! Неухильно під
вищуйте продуктивність праці, боріться за якнай
швидше впровадження у виробництво досягнень 
науки і техніки! Наполегливо оволодівайте сучасни
ми науково-технічними знаннями!

23. Працівники народного господарства! Напо
легливо підвищуйте технічний рівень виробництва! 
Здійснюйте комплексну механізацію і автоматиза
цію! Всіляко поліпшуйте якість продукції, знижуй
те її собівартість!

24. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за ко
муністичне ставлення до праці, свято бережіть та 
примножуйте суспільну власність!

25. Колгоспники, працівники радгоспів, спеціа
лісти сільського господарства! Боріться за успішне

трудовими
з'їзд кол-

виконання завдань п’ятирічки1. Новими 
успіхами зустрінемо Третій Всесоюзний 
госпників!

26. Працівники сільського і водного господар
ства! Активніше втілюйте в життя програму меліо
рації земель, хімізації і комплексної механізації 
сільського господарства!

27. Трудівники сільського господарства, організо
вано завершимо сільськогосподарський рік, закла
демо міцну основу майбутнього врожаю!

28. Працівники народного господарства! Підви
щуйте культуру виробництва, ширше впроваджуйте 
наукову організацію праці і передовий досвід! Бо
ріться за повне використання кожної робочої хви
лини, за економію сировини і матеріалів!

29. Радянські вчені, конструктори, інженери і 
техніки! Активно боріться за прискорення темпів на
уково-технічного прогресу!

30. Працівники торгівлі і комунально-побутового 
обслуговування! Всіляко підвищуйте культуру об
слуговування населення, повніше і краще задоволь
няйте запити радянських людей!

31. Діячі літератури і мистецтва, працівники 
культури! Високо несіть прапор партійності радян
ського мистецтва, віддавайте всі сили і здібності 
вихованню будівників комунізму!

32. Працівники освіти! Всіляко удосконалюйте 
народну освіту! Беріть активну участь у комуніс
тичному вихованні трудящих!

33. Працівники охорони здоров’я і фізичної куль
тури! Удосконалюйте медичне обслуговування насе
лення! Розвивайте масовий фізкультурний рух в 
країні!

34. Комуністи! З честю виконуйте передову роль 
у праці і громадському житті, будьте активними 
організаторами мас у боротьбі за втілення в життя) 
рішень XXIII з’їзду КПРС, за дострокове виконан
ня п’ятирічного плану!

35. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте 
марксистсько-ленінською теорією, висотами науки ї 
техніки! Будьте вірними революційним ідеалам, ак
тивними будівниками комунізму!

(Закінчення на 2-й стор.).

РАДЯНСЬКІ БОГАТИРІ КОСМОСУ—НА ЗЕМЛІ
УЧЕНИМ І КОНСТРУКТОРАМ, ІНЖЕНЕРАМ, ТЕХНІКАМ 1 РОБІТНИКАМ, 
УСІМ КОЛЕКТИВАМ І ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ 
У ПІДГОТОВЦІ ТА УСПІШНОМУ ЗДІЙСНЕННІ ГРУПОВОГО ПОЛЬОТУ 
ПІЛОТОВАНИХ КОСМІЧНИХ КОРАБЛІВ «СОІОЗ-6, «СО1ОЗ-7» І «СОЮЗ-8»

Радянським космонавтам товаришам

ШОНІІЕУ Георгієві Степановичу, 
КУБАСОВУ Валерієві Миколайовичу, 
ФЗЛІПЧЕНКУ Анатолієві Васильовичу, 
ВАЛКОВУ Владнславу Миколайовичу, 
ГОРБАТКУ Вікторові Васильовичу, 
ШАТАЛОВУ Володимирові Олександровичу, 
Є Л В СОЄВУ Олексієві Станісла вовпчу

Дорогі товариші!
Успішно закінчився багатодобовий гру. 

повий політ космічних кораблів «Со- 
юз-6», «Союз-7» і «Союз-8». Сім радян
ських космонавтів виконали великий об
сяг робіт по розв’язанню важливих прак- 
їичних завдань, необхідних для удоско
налення техніки пілотування космічних 
кораблів і створення орбітальних станцій 
наукового і народногосподарського при
значення.

Екіпажі космічних кораблів провели 
спільні наукові спостереження та експе
рименти, набули важливого досвіду в 
опрацюванні питань автономної навіга
ції і керуванні кількома кораблями в 
груповому польоті.

На іісіх етапах польоту від запуску до 
посадки космічні кораблі «Союз», на
земні комплекси і служби забезпечення 
показали високу надійність і злагодже
ність у роботі.

І руповий політ радянських лілотова- 
них космічних кораблів «Союз-6», «Со- 
юз-7» і «Союз-8» продемонстрував даль-

ЦЕНТРАЛЬНИИ КОМІТЕТ
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ший прогрес вітчизняної космічної науки 
і техніки, показав нові творчі можли
вості плідпої праці вчених, інженерів і 
робітників нашої країни.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Президія 
Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів 
СРСР сердечно поздоровляють вас, до
рогі товариші Шопін Г. С., Кубасов 
В. М., Філіпченко Л. В., Волков В. М., 
Горбатко В. В., Шаталов В. О. і Єлп- 
сєєв О. С. з успішним завершенням по
льоту, виконанням важливого і почесно
го завдання.

Поздоровляємо вчених, конструкторів, 
інженерів, техніків і робітників, всі ко
лективи й організації, які брали участь 
у підготовці, запуску ії успішному здійс
ненні польоту пілотованих кораблів «Со
юз-6», «Союз-7» і «Союз-8».

Бажаємо Вам, дорогі товариші, даль
ших успіхів у творчій праці по створен
ню пової космічної техніки — у благо
родній справі освоєння космічного про
стору в мирних ЦІЛЯХ.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДА МІНІСТРІВ 
РАДИ СРСР СРСР

«СОЮЗ-8» ЗАВЕРШИВ ПОЛІТ
18 жовтня 1969 року о 12 годині 10 хвилин московського часу після виконан

ня програми космічний корабель «Союз-Б», пілотований командиром групи кораб
лів Героєм Радянського Союзу, льотчиком-космонавтом СРСР, полковником Ша- 
таловим Володимиром Олександровичем і борт-інженером Героєм Радянського 
Союзу, льотчиком-космонавтом СРСР, кандидатом технічних наук Єлисєєпнм 
Олексієм Станіславовичем, приземлився в заданому районі території Радянського 
Союзу за 145 кілометрів на північ від міста Караганда.

На Землі космонавтів тепло зустріли представники групи пошуку, спортивні 
комісари, друзі і журналісти.

Стан здоров’я космонавтів добрий, самопочуття прекрасне.
Груповий політ трьох радянських космічних кораблів «Союз-6», «Союз-7» І 

«Союз-8» завершено.

Єкіпаж «Союза-S»; космонавти В. О. ШАТАЛОВ 1 О. С. ЄЛИСЄЄВ.
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36. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську 
Батьківщину, добре вчіться, поважайте працю! Го
туйтеся стати активними борцями за справу Лені
на, за комунізм!

37. Братерський привіт комуністичним і робітни
чим партіям — бойовому марксистсько-ленінському 
авангардові робітничого класу і всіх трудящих, 
стійким борцям проти імперіалізму, за утвердження 
на землі світлої мрії людства — комунізму!

38. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів 
усього світу на основі марксизму-ленінізму! Вище 
прапор пролетарського інтернаціоналізму!

39. Братерський привіт народам соціалістичних 
країн! Хай розвивається і міцніє світова соціаліс
тична система — історичне завоювання міжнарод
ного робітничого класу, вирішальна сила в антиім
періалістичній боротьбі!

40. Трудящі соціалістичних країн! Боріться за 
зміцнення дружби і єдності, за дальший розвиток 
братерських взаємовідносин! Будьте пильними до 
підступів ворогів соціалізму!

Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!
41. Трудящі всіх країн! Активніше вступайте у 

велику і благородну боротьбу за мир, демократію, 
національну незалежність і соціалізм!

42. Братерський привіт робітничому класові капі
талістичних країн, який самовіддано бореться проти 
Монополістичного капіталу, за політичні і соціально-

економічні права трудящих, за торжество соціаліс
тичних ідеалів!

43. Палкий привіт народам, які скинули кайдани 
колоніального гніту, борються за зміцнення сувере
нітету, за прогресивний шлях соціального розвитку!

44. Палкий привіт народам колоніальних і залеж
них країн, які борються проти імперіалізму та ра
сизму, за свободу і національну незалежність!

45. Народи соціалістичних країн, пролетарі і всі 
демократичні сили в країнах капіталу, народи, які 
визволилися, і пригноблені народи, об’єднуйтеся у 
спільній боротьбі проти імперіалізму, за мир, на
ціональну незалежність, демократію і соціалізм!

46. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
47. Братерський привіт мужнім борцям проти ка

піталістичного і колоніального рабства, за свободу 
народів, за соціалізм, які мучаться в тюрмах і фа
шистських катівнях!

Свободу в'язням капіталу!
48. Братерський привіт мужньому в’єтнамському

народові, який веде героїчну боротьбу проти агресії 
американського імперіалізму, за свободу і неза
лежність своєї батьківщини! \

49. Народи світу! Рішуче вимагайте від Сполуче
них Штатів Америки негайного припинення агресив
ної війни проти волелюбного в’єтнамського народу, 
повного та беззастережного виведення з Південного 
В’єтнаму всіх військ США та їх сателітів!

50. Народи країн Європи! Народи світу! Боріться 
проти реваншизму і неофашизму в ФРН, проти Д°‘ 
пуску до ядерної зброї західнонімецьких мілітарис

соціального розвитку!

тів, які несуть загрозу загальноєвропейській безпеці 
та мировії

51. Народи європейських країн! Посилюйте бо
ротьбу за створення ефективної системи колектив
ної безпеки в Європі, за розвиток співробітництва 
і взаєморозуміння між народами!

52. Народи світу! Добивайтесь припинення агре
сії Ізраїлю на Близькому Сході, негайного виведен
ня ізраїльських військ з окупованих арабських те
риторій!

Хай міцніє і розвивається солідарність радянсько
го народу з народами арабських країн!

53. Народи світу! Вимагайте заборони всіх видів 
ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї! Боріться 
за загальне і повне роззброєння, за зміцнення між
народної безпеки!

54. Хай живе ленінська зовнішня політика Ра
дянського Союзу — політика миру і дружби наро
дів, згуртування всіх антиімперіалістичних миро
любних сил у боротьбі проти реакції і війни!

55. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних 
Республік — твердиня дружби і щастя народів на
шої країни, надійний оплот миру і прогресу!

56. Під прапором марксизму-ленінізму, під ке
рівництвом Комуністичної партії — вперед до нових 
перемог у боротьбі за торжество комунізму в нашій 
країнії

57. Хай живо комунізм — світле майбутнє всьо
го людства! _

ЦЕНТРАЛЬНИЙ комітет 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО союзу.

ІДЕЙНУ зрілість
З пленуму обкому ЛКСМУ

трудової вахти, а п’ять колек
тивів носять звання комуністич
них.

Протягом останніх років ве- 
....____ і ликого значення в трудовому

виконанню постанови бюро об- вихованні молоді набуло зма- 
кому КП України «Про роботу 
Рбкому ЛКСМУ по трудовому і 
політичному вихованню молоді» 
виступив другий секретар обко
му комсомолу М. Гайдамака.

Доповідач відзначив, що нині, 
напередодні 100-річного юві
лею В. І. Леніна, значно зросла 
трудова активність комсомоль
ці* і всієї молоді Кіровоград
щини. В роботі обласної комсо
мольської організації чітко ви
значилися такі головні напрям
ки: виховання молоді на трудо
вих традиціях, дійове соціаліс
тичне змагання серед різних ка
тегорій молоді, шефство комсо
мольських організацій підпри
ємств над сільськими ровесни
ками, виховання у молоді почут
тя робітничої 
гордості, вивчення, пропаганда і 
впровадження передового дос
віду.

Широку підтримку зустріли 
починання комсомольсько-мо
лодіжних колективів 
вадженню високої 
землеробства — 
бригади Василя Моторного з 
колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
воархангельського району, мо
лодих гіталовців з артілі 
«Дружба» Новоукраїнського ра
йону, олександрійських механі
заторів. На Ленінській ювілейній 
вахті — 87 комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад, 197 
ланок і екіпажів по вирощуванню 
високих урожаїв кукурудзи. Прак
тика підтверджує, що саме ком
сомольсько-молодіжні колекти
ви є найбільш дійовою школою 
виховання молоді в дусі твор
чого ставлення до праці, вміло
го господарювання.

Молодь виступає в перших 
левах борців за нове, прогре
сивне. Добрий доказ цьому — 
діяльність Знам’янської міської 
комсомольської організації по 
комплексній механізації тварин
ництва. Всі десять комсомоль
сько-молодіжні колективи мо
лочно-товарних ферм району 
включилися в змагання за гідну 
зустріч ювілею вождя.

Значних успіхів домоглися 
комсомольсько-молодіжні ко
лективи промислових підприєм
ств області. Лише на Кірово
градському заводі «Червона 
зірка» створено 24 таких колек
тиви, всі вони розгорнули бо
ротьбу за право називатися 
ударною бригадою Ленінської

Як ми вже повідомляли, 17 
жовтня відбувся пленум облас
ного комітету комсомолу. З до
повіддю про завдання обласної 
комсомольської організації по

гання на кращого по професії 
та фахові конкурси. Традиційни
ми стали конкурси орачів, май
стрів машинного доїння, а та
кож конкурси токарів, слюса
рів, фрезерувальників.

Обком комсомолу встановив 
спеціальні призи для відзначен
ня виробничих колективів. Приз 
О. В. Гіталова вручено трактор
ній бригаді колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району, дру
гим призом буде нагороджено 
кращу учнівську виробничу 
бригаду.

Комсомолія області взяла 
шефство над заводом «Червона 
зірка» — одним з найбільших 
у країні підприємств сільсько
господарського машинобудуван- 

і хліборобської ня. На завод за комсомольськи
ми путівками направлено більш 
як 240 юнаків і дівчат.

В області широкого розмаху 
набрав механізаторський все
обуч молоді. Нині в професій
но-технічних училищах навчає
ться механізаторським та іншим 

технічним професіям близько 
400 дівчат.

Значна увага приділяється ор
ганізації соціалістичного змаган
ня шкільних комсомольських 
організацій, піонерів І школярів 
по їх участі в суспільно корис
ній праці.

М. Гайдамака говорить далі, 
що, незважаючи на значні до
сягнення комітетів комсомолу в 
трудовому вихованні молоді, є 
ряд серйозних недоліків. Ком- 
со/лольські організації багатьох 
колгоспів, радгоспів, промисло
вих підприємств, будов і на
вчальних закладів недостатньо 
працюють над тим, щоб прище
пити молоді любов до певної 
професії, не надають належної 
уваги розстановці 
ВЛКСМ на вирішальних 
ках виробництва, 
їх фахового рівня, 
молоді на селі.

Комсомольська 
колгоспу «Україна» 
кого району, наводить приклад 
доповідач, налічує в своїх ря

дах 63 члени ВЛКСМ, але на ос
новних ділянках виробництва з 
них працює лише 19. Подібні 
справи і в первинній комсо
мольській організації колгоспу 
«Дружба» Новоархангельського 
району. В багатьох первинних 
організаціях Кіровоградського 
району, зокрема в колгоспах

по впро- 
культури 

тракторної

членів 
ділян- 

підвищенню 
закріпленню

організація 
Онуфріївсь-

«Росія», імені Горького, «Роди
на», імені Шевченка, не було 
навіть розмови ні на зборах, ні 
на засіданнях комітетів про 
трудові починання молодих ен
тузіастів області. Молоді хлібо
роби згаданих господарств дав
но чекають від комітетів 
ЛКСМУ допомоги в підвищенні 
професійної майстерності, тех
нічної освіти. Особливо потріб
на така допомога молодим тва
ринникам Кіровоградського ра
йону.

Як показали підсумки друго
го етапу Ленінського заліку, в 
Голованівському, Новомирго- 
родському й інших районах є 
серйозні недоліки в трудовому 
вихованні юнаків і дівчат. Низь
ка трудова дисципліна на ряді 
підприємств і будов.

Доповідач наголошує, що лід 
час другого етапу трудових ес
тафет комсомольсько-молодіж
них колективів під девізом 
«Ювілею Ілліча — трудові по
дарунки молоді України», що 
розпочався 1 вересня, і— 
там ЛКСМУ необхідно організу
вати змагання за успішне вико
нання зобов’язань на честь 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, за право занесення 

рапортів до Книги трудових ес
тафет. Другий етап естафети 
потрібно використати для лікві
дації недоліків у трудовому за
гартуванні молоді,

Далі М. Гайдамака зупиняє
ться на політичному вихованні 
молоді Кіровоградщини, гово
рить про політичну освіту, що 
повинна сприяти формуванню у 
юнаків і дівчат марксистсько- 
ленінського світогляду, класо
вого підходу до всіх явищ жит
тя. і.

Підготовка до 100-річчя В. І, 
Леніна, участь комсомольців у 
Всесоюзному Ленінському залі
ку обумовили спрямованість 
системи політичної освіти на ви
вчення творів В, І. Леніна, гли
бокого ознайомлення з його 
життям і діяльністю. В області 
зросла мережа політгуртків і 
семінарів, значно збільшилася 
кількість молоді, що навчаєть
ся в них. Комітети комсомолу 
домоглися, що переважну біль
шість гуртків і семінарів очолю
ють члени і кандидати в члени 
партії, три чверті пропагандис
тів мають вищу або незакінчену 
вищу освіту.

Перші заняття показали, що 
система політосвіти високоякіс
но працює в більшості комсо
мольських організацій, Проте 
допущено й ряд недоробок у 
політичному навчанні молоді. 
Долинський і Новомиргородсь- 
кий райкоми ЛКСМУ зробили

помилки в комплектуванні гурт
ків, не затвердили на засідан
нях бюро склад пропагандистів 
і методичні ради, не визначили 
керівників районних секцій про
пагандистів. У деяких комсо
мольських організаціях не від
булися вчасно перші заняття, а 
якщо вони й проведені, то за 
недостатньої явки слухачів.

Доповідач говорить про інші 
форми роботи по ідейному за
гартуванню молоді: політичні 
клуби, тематичні й літературні 
вечори, читацькі конференції, 
усні журнали. Значну роботу 
по пропаганді ленінізму прово
дять лекторські групи.

Всю масово-політичну роботу 
комітетів комсомолу активізу
вало проведення Ленінського 
заліку. Зараз підводяться під
сумки третього етапу заліку. 
Завдання комітетів ЛКСМУ — 
принципово і об’єктивно про
аналізувати ’ участь кожного 
комсомольця в комуністичному 
будівництві, громадському жит
ті, рівень вивчення кожним 
юнаком і кожною дівчиною без
смертної спадщини В. І. Леніна.

Перед комсомольськими ор
ганізаціями області стоять важ
ливі завдання по військово- 
патріотичному вихованню моло
ді. Ми повинні виховувати по
лум’яних патріотів, фізично за
гартованих і озброєних техніч- 
ними та військовими знаннями, 

коміте-’ Основним тут повинно стати ус
пішне проведення Всесоюзного 
огляду спортивної та оборон
но-масової роботи і екзамену з 
фізичної та військово-технічної 
підготовки, які є складовою 
частиною Ленінського заліку.

Окремо зупиняється допові
дач на питанні ідейно-політич
ного виховання учнівської та 
студентської молоді, ефектив
ним напрямком якого є залу
чення її до суспільно корисної 
праці.

Більше половини цьогорічних 
випускників шкіл прийшли без
посередньо на виробництво. 
Ось чому важливо озброювати 
учнівську молодь не тільки 
знанням основ наук, а й полі
технічними навичками, залучати 
її до шкільних виробничих 
бригад.

За останні роки набуває есе 
більших масштабів робота сту
дентів під час літніх канікул. 
Минулого літа обласний сту
дентський загін, сформований з 
числа студентів ряду львівських 
і кіровоградських вузів і техні
кумів, виконав на 33 об’єктах 
робіт на суму 1132,5 тисячі кар
бованців.

Наприкінці доповіді М. Гайда
мака зупинився на роботі з 
комсомольськими кадрами в 
області та вихованні активу. Від 
імені учасників пленуму він 
запевнив обласний комітет 
партії, що комсомольська орга
нізація Кіровоградщини й далі 
наполегливо працюватиме, щоб 
виховувати молодь працелюб
ною, ідейно загартованою, го- 
товою віддати всі сили будів
ництву комунізму

Йдучи назустріч 100-рІччю з 
дня народження В. І. Леніна, 
юнаки і дівчата звіряють свій 
крок по Іллічу. Теоретична спад
щина вождя, яку прагне опану
вати молодь, виховує в неї най
кращі якості борця за перемогу 
комуністичних ідей. Саме на 
цьому акцентує увагу у своєму 
виступі перший секретар Олек
сандрійського райкому ЛКСМУ 
В. М’яснянкін. Він розповідає 
про роботу лекторської групи 
міськкому, до якої залучено 
численний актив, про політичний 
клуб «Ровесник», піднімає питан
ня про посилення пропагандист
ської діяльності комсомольських 
працівників.

Сотні і тисячі комсомольців 
області беруть участь у Всесо
юзному Ленінському заліку.

— І це не звичайне вивчення 
праць Ілліча, — говорить у своє
му виступі перший секретар Гай- 
□оронського райкому комсомолу 
В. Вансович, — Це екзамен на 
політичну зрілість, бойова пере
вірка рядів Ленінського комсо
молу. А як ми працюємо, як у 
своєму житті виконуємо заповіти 
Ілліча? Ось про що запитують 
себе гайворонські комсомольці, 
складаючи Ленінський залік.

Він розповідає про трудові до
сягнення ‘виробничих комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів, зокрема, про молодих гра- 
фітників Завалля, тваринників 
колгоспу «Мир» та ін.

Комсомольська організація 
планує іноді цікаві заходи, але 
здійснює їх слабо, но добиває
ться, щоб захід мав той зміст, 
який передбачався при плану
ванні роботи. Це приводить до 
формалізму, знижується ефек
тивність організаторської роботи 
комсомольського комітету. На 
цих важливих питаннях спинився 
секретар комсомольської орга
нізації Знам’янського сільсько
господарського технікуму В. Бо- 
гуславський.

Про кращий досвід діяльності 
комітетів комсомолу, спрямова
ної на поліпшення трудового та 
політичного виховання комсо
мольців і молоді, боротьбу юної 
зміни за вагомий внесок у кому
ністичному будівництві розпові
ли у Своїх виступах секретар Кі
ровоградського міськкому 
ЛКСМУ Ю. Руднєв, перший сек
ретар Долинського райкому ком
сомолу В. Бурлаченко, секретар 
комсомольської організації арті
лі «Пам’ять Леніна» Маловисків- 
ського району М. Ляшенко, пер
ший секретар Компаніївського 
райкому ЛКСМУ А. Коротченко, 
бригадир навчально-виробничої 
бригади Червонокам’ян с ь к о ї 
школи-інтернату Олександрій
ського району Л. Левик.'

На дальшому удосконаленні 
форм, і методів роботи комсо
мольських комітетів по кому
ністичному вихованню комсо
мольців і молоді загострив ува
гу у своєму виступі на пленумі 
другий секретар обкому КП Ук
раїни Д. П. Максименко.

В обговореному питанні пле
нум прийняв розгорнуту поста
нову.
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Новий фільм 
про Червону Армію

Нова робота кінематографістів «Мосфіль- 
му» «Красна площа» розкаже про створення 
Червоної Армії, про громадянську війну, про 
почуття обов’язку захисників першої про
летарської держави і про безмежну їх від
даність молодій Радянській республіці. 
Фільм кінчається урочистим прийняттям 
першої військової присяги на Красній площі.

На екрані глядачі і„'____ ___ ,
полюції Володимира Ілліча Леніна, 
образ створює актор Г 
нього театру Сергій Яковлев.

Головні ролі — комісара Амеліна 1 підпо
ручика Кутасова — виконують молоді акто
ри Станіслав Любшии, що запам’ятався по 
фільму «Щит і меч», де він зіграв роль ра
дянського розвідника Олександра Бслова, і 
Вячеслав Шалевий, добро відомий любителям 

колективу 
де працює

иобачать вождя ре- 
' Його

Московського худож-

кіно і поклонникам творчого 
театру імені Євгенія Вахтангова, 
В. Шалевич.

У фільмі багато масових сцен, 
військовими Діями. Головним 
консультантом фільму буде Маршал 
дянського Союзу 1. С. Конєв.

Керує" зйомками режисер Василь Ор
динський, оператор Валентин Железняков.

Сценарій «Красної площі» написаний 
ЇОлієм Дупським і Валерієм Фрідом. Цей 
твір зайняв перше місце серед робіт на ле
нінську тему па конкурсі, організованому 
Комітетом по кінематографії.

На фото: робочий момент зйомок фільму 
на Красній площі п Москві.

Фото Р, АЛФІМОВА (АПН).

зв’язаних з 
військовим 

Ра-

рїШЛА ВЕСНА тривож
ного 1919 року. Сим

бірськ чутливо прислухав
ся до сходу. Не раз про
синався серед ночі, а зро- 

9 зумівши, що то весняна 
повінь з гуркотом тро
щить крижаний панцир на 
Волзі, знову до ранку за
синав неспокійним сном 
прифронтового міста.

Звістки з фронту прихо- 
® дили нерадісні: колчаків- 

я ці наближалися до Волги, 
н Туди, назустріч ворогові, 
Я йшли через місто частини 

Червоної Армії і робітничі 
її загони. В один із таких

До 100-річчя з дня 
В. І. Леніна

ківці вже знаходилися не
далеко від Мелекеса, за 60 
кілометрів від Самари. ЦК 
РКСМ оголосив на початку 
травня першу Всеросійську 
мобілізацію комсомольців 
на Східний фронт. У по
станові говорилося також, 
що комсомольські органі
зації прифронтової зо
ни — Казанська, Симбір
ська, Самарська, Саратов
ська губернії — повинні 
мобілізувати 20 процентів 
усіх членів організації.

Уже в травні Симбірська мі
ська організація 22.222
на фронт тисячі комсомольців. 
Пішли на боротьбу

відправила

з Кплча-

народження

НА БАТЬКІВЩИНІ ІЛЛІЧА
ком 250 студептів 
ського університету, 
старших класів 
школи, група учнів 
ного училища, " 
Ців зі школи ____
Маркса і серед них — Вацлав 
Варейкіс, Георгій Грейсер, Ан- 
на Спіріна. Всі вони мужньо 
билися з ворогом у лавах 
Симбірської робітничої стрі
лецької дивізії.

Комсомольці, які зали
шилися в місті, брали 
участь в «окопних днях» 
по будівництву Симбір
ського укріпленого райо
ну, в комуністичних субот- 
никах і недільниках, орга
нізовували збір продо
вольства для голодного 
Пітера.

тривожних днів, ІЗ квітня 
1919 року, в Будинку сво
боди відбулися збори мо
лоді Симбірська, на які 
прийшли учні першої тру
дової школи імені Карпа 
Маркса, молоді робітники 
залізниці і чавуноливарно
го заводу, учні землемір
ного училища. На порядку 
денному стояло: створен
ня організації Комуністич
ної Спілки Молоді.

Молодий військовий — ко
муніст Іван. Кислішої за дору
ченням губкому партії зробив 
доповідь про цілі і завдання 
РКСМ. Він ознайомив присут? 
ніх з Програмою І Статутом 
Спілки і закликав вступати до 
неї, Збори постановили: «Ми,нег лоори постановили: «ми, ... .
робітнича молодь м, Симоір- КОМСОМОЛЬЦІ І МО- 
ська, зібравшись на загальні ЛОДЬ батьківщини Іл- 

“7-ліч.’ ,,емал°ге- 
шили організувати її, довести роїчних сторінок □ літописшили організувати її. довести 
до відома губкому Комуніс- 

' тичної партії (більшовиків) і 
відкрити запис в члени Росій
ської Спілки Молоді».

Збори обрали тимчасо
вий міський комітет РКСМ, 
а який увійшли Іван Кис- 
ліцин, Олександр Куру- 
шин, Михайло Варейкіс та 
інші. Головою комітету бу
ло обрано Івана Кислі- 
цина.

Міськком комсомолу 
розгорнув широку роботу 
по створенню комсомоль
ських осередків у місті і 
навколишніх селах. Неза- 

I баром осередки з’явилися 
на залізничному вузлі, за
волзькому заводі, в чу
ваській школі і школі іме
ні Карпа Маркса, На збо
рах, які пройшли там, 

І більше половини присут
ніх подали заяви про 

І вступ до Спілки Молоді,
ІТЕРЕД КОМСОМОЛОМ 

Симбірська зразу ж 
постали складні 
які він з честю 
На початку квітня колча-

тін. Бойовий відважний І 
командир не раз водив в Е 
атаку свій підрозділ. Його І 
танкісти одними з перших | 
форсували Дніпро. За цю 
операцію Д. Старостін був 
удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу. На 
білоруській землі коман
дував партизанським за
гоном П. Музальов. Він 
теж удостоєний високого 
звання Героя.

Комсомольці міста й області 
зводили важливі промислові 
будови: Ульяновський автоза
вод, завод важких і унікаль
них верстатів, з. вод мало
літражних двигунів. Ново- 
ульяновський цементний за
вод. А нині комсомолів Уль
яновської області разом з 
усім радянським народом го
тує гідну зустріч 100-річчю з 
дня народження В. І. Леніна, і 
На будівництві Ленінського 
меморіального центру й на 
залізниці, на автозаводі і о 
колгоспах, з пароплавстві і на | 
машинобудівному заводі тру
дяться комсомольсько-моло
діжні бригади н екіпажі, які 
показують приклад свідомого І 
ставлення до праці, високої 
культури виробництва, колек
тивізму.
V ЛОКОМОТИВНОМУ де- 
’ по всі добре знають 
молодих робітників з ком
сомольсько - молодіжн О ї І 
дільниці, де бригадиром 
Вячеслав Титов. Доброю 
традицією в колективі 
стало зустрічати червоні 
дати в історії країни нови
ми трудовими здобутками. 
До 50-річчя ВЛКСМ ком
сомольці і молодь, дільни
ці відремонтували в неро
бочий час п’ять теплово
зів.

Віктор Гуляєв — один з най
молодших капітанів Волзького 
пароплавства. Члени екіпажу 
теплохода ОМ 312 теж це стар
ші від свого капітана — в се
редньому Тм по 23 роки. Та а 
роботі їм можуть позаздрити 
досвідчені річковики. Комсо
мольсько-молодіжний екіпаж 
теплохода систематично пере
виконує план перевозок, зав
жди перекриває графіки руху.

Весна п Поволжя приходить 
пізніше, ніж до нас. На по
чатку червня в Ульяновській 
області хлібороби тільки при
ступили до сіпби пізніх зерно
вих культур. В Баришському 
районі цієї весни добра слава 
йшла про тракториста, комсо
мольця Віктора Тишнна. Вим
пел переможця змагання що
дня майорів на його машині.

Ні з Вячеславом Тито- 
вим, ні з Віктором Гуляе- 
вим, ні з Віктором Тиши- 
ним я особисто не зустрі
чався, коли був в Ульянов
ську. Але мені здається, 
що я їх знаю, бо еони, 
напевно, такі, як мої зем
ляки, їх ровесники з Кіро- 
воградщини. Такі, як Ва
силь Моторний, як Лідія 
Черезова, як десятки, сот
ні інших молодих кірово- 
градців, які причетність 
до Ленінської Спілки Мо
лоді підкріплюють своїми 
трудовими ділами, які 

, сьогодні несуть почесну 
. ленінську трудову вахту.

В. ГАНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

і Ульяновськ — 
. Кіровоград.

пролетар- 
учиі двох 
чуваської 
землемір

ів комсомоль- 
імені Карла

Ленінської Спілки, Вони 
були в перших лавах бор
ців за молоду Країну Рад. 
13 жовтня 1919 року від
бувся І губернський з’їзд, 
на якому було створено 
губернську організацію 
РКСМ. З того часу комсо
мол області завжди висо
ко тримав прапор Леніна, 
свого великого земляка. 
Чимало ульяновських ком
сомольців, вихованців об
ласної організації, стали 
знатними людьми країни, 
Героями Радянського Со
юзу, Героями Соціалістич
ної Праці, Ульяновські 
комсомольці свято бере
жуть пам’ять про тих, хто 
вкрив себе немеркнучою 
славою героїчних подви
гів у роки Великої Вітчиз
няної війни. Серед них — 
Герої Радянського Союзу 
В, Дєєв, М, Герасимов, 
Г. Карюкін. Комсомольцем 
пішов на фронт випускник 
Ульяновського танкового 
училища Дмитро Старос-

питання, 
виконав.

В ЦЕНТРІ— 
ДУХОВНИЙ СВІТ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ
З ІДЕОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ

17 жовтня в Кіровограді відбулася науково- 
теоретична конференція «Шляхи підвищення 
ефективності ідеологічної роботи», в якій взя
ли участь секретарі і завідуючі відділами 
пропаганди і агітації міськкомів і райкомів 
КП України, редактори міськрайонних 1 район
них газет, секретарі міськкомів і райкомів 
ЛКСМУ. голови міськрайонних організацій то
вариства «Знання», завідуючі міськрайопннми 
відділами культури, директори районних кіно- 
дирекцій. керівники обласних і ідеологічних 
організацій — всього близько 220 чоловік.

З доповіддю «Завдання обласної партійної 
організації по підвищенню ефективності ідео
логічної роботи» виступила секретар обкому 
КП України Н. П. СУХЛРЕВСЬКА, із співдо
повіддю «Теоретичне узагальнення життєвих 
процесів — важлива умова науковості ідеоло
гічної роботи» — завідуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому партії О. К. ПІСКУ- 
НОВ, із співдоповіддю «Ленінський принцип 
ідейності — основа ідеологічної роботи» — за
відуючий обласним Будинком політичної осві
ти В. Н. ДАЦЬКИП.

В обговоренні доповіді і співдоповідей взя
ли участь секретар Олександрійського міськ
кому партії І, А. ШЕВЧЕНКО, секретар Кіро
воградського міськкому партії А. Д. СУХА- 
ЧО В, секретар Кіровоградського міськкому 
комсомолу А. І. НІЦОП. начальник обласного 
управління культури О. М. Ж.ЕРЕБЦОВ та іи.

Про підвищення ефективності ідеологічної 
роботи, про органічну єдність масово-політич
ної і організаційно-партійної роботи, про орга
нізацію політичної роботи з урахуванням 
складу аудиторії, про методологічні проблеми 
масово-політичної роботи йшлося в цих висту
пах.

ЗУСТРІЧІ В ДОРОЗІ
Нещодавно з туристської подорожі до Чехо- 

словаччини повернулася група кіровоградців. 
Враженнями про поїздку ділиться завідуючий 
Калинівським сільським клубом Кіровоградського 
району, член обкому профспілки працівників 
культури М. Д. Дадонов.

1.
За вікнами вагона швидкого поїзда 

Москва — Прага пропливали пейзажі 
Східної Моравії: невеликі поля, красиві 
вершини гір, покриті стрункими хвойни
ми лісами, гірські річки З ЧИСГОЮ-ЧИСТОІО 
водою.

Моїми сусідами по купе виявились 
чорнява жінка і симпатичний юнак ро
ків 24—25 з сірими, допитливими очи
ма. Вже згодом я знав, що вони з Па
рижа — Антоніна Раллю і її син Люсь- 
ян. Здивувався, що Антоніна вільно 
розмовляє українською. Виявилось, що 
вона родилась і виросла на Україні, в 
Житомирській області. 16-річною її фа
шисти забрали на роботу в Німеччину. 
Звідти потрапила до Франції, де і по
знайомилася з французьким робітником- 
комуністом, а потім стала його дру
жиною. Зараз її чоловік працює фрезе
рувальником на одному з паризьких за
водів. А вони оце повертаються від ба
бусі з України, куди їздили в гості.

Люсьян розповів, що вже відслужив 
у армії і зараз працює продавцем, вчи
ться.

— Тричі я брав участь у виборах і всі 
три рази голосував за кандидзтів-кому- 
пістів, — хвалиться вій. — Передайте 
вашій молоді, що у Франції багато дру
зів Радянського Союзу.

Його мати додає від себе:
— Комуністи у Франції з кожним ро

ком користуються все більшим автори
тетом. У нас. у Франції, гозорять, що 
комуністична партія обов'язково пере
може, їй довіряють люди.

Люсьян у розмові інколи не може віднай
ти потрібне російське слово 1 тоді говорить 
французькою моиою, а мати перекладає. От 
так і бесідуємо. Та, буває, що переклад зай
вий. бо й так зрозуміло все. Ну як не зро
зуміти Люсьяна, коли він говорить:

— Недалеко від нашої квартири в Парижі 
є станція метро, яка називається Сталінград. 
Є в Парижі вулиця Москви, Ленінградська, 
вулиця Леніна.

Під стукіт коліс неквапливо точиться роз
мова. Антоніна Раллю говорить, що у Фран
ції з кожним роком ростуть ціни на продо
вольчі товари, підвищується квартплата. її 
син, запитавши мене, яка вартість бензину в 
СРСР, повідомив, що в них у чотири рази 
дорожче...

Проводжаючи мене з вагона, Люсьян 
тихо сказав: «Я не комуніст, але пов
ністю розділяю їх точку зору. І я буду 
комуністом. Обов'язково буду!»

2.
В один із днів разом з нами подоро

жували і одинадцять в'єтнамських то
варишів. Це були худенькі невисокого 
росту чоловіки, дуже ввічливі. У бага
тьох не по роках сивина.

Автобус намотував на колеса широку стріч
ку дороги. Наш гід зі знанням справи опо
відав про економіку ЧССР. про розвиток 
освіти І культури, про сучасно політичне ста
новище в країні. Обабіч дороги то виринали, 
то зникали вершини гір. Залишився позаду 
старий монумент, що визначав центр Євро
пи, прикордгнне місто Хеб не велике, але 
відоме своїми велосипедами у 70 країнах 
світу.

Коли під'їжджали до міжнародного 
курорту Карлові Вари, паші друзі з да
лекого В'єтнаму оточили керівника сво
єї делегації, який щойно придбав свіжу

газету. Він щось прочи
тав уголос, і вони збуд
жено загомоніли.

Мій сусіда в автобусі, 
робітник з Олександрії 
Пилип Андрійович Узлов 
правицею показав на не-,

бо, а лівою рукою зобразив підбитий лі
так. В’єтнамці стверджено захитали го
ловами. 1 всі зрозуміли їх радісну збуд* 
женість: над їх батьківщиною збито ще 
один американський стерв’ятник. Зрозу
міли, навіть не знаючи ні слова по-в’єт-

м. РОЖНОВ, ЧССР. Група туристів 
Кірозоградщнпн сфотографувалася на 
згадку біля трикотажного комбінату 
«Лоана».

Фото О. СОЛОХІНА,

намськи. Зрозуміли й вони нас. З гордіс
тю почепили на груди наші значки із 
зображенням В. І. Леніна.

З-
Прощаємося з привітним персоналом 

санаторію імені Суворова. Лаштуємось 
на вокзал. Підійшла літня жінка, назва
лася Алісою, сказала, що вона словачка, 
працює на машинобудівному заводі в 
місті Галата, а потім так щиро-щиро:

— Я рада, що зустрілася в вами, ра
дянськими людьми.

А після паузи:
— В блоках фашистського концтабору 

Освєнцім я вперше познайомилася з ра
дянськими людьми. Мені тоді було шіст
надцять. Звільнили мене ваші воїни.

Жінка простягнула руку І в очі кипувся 
витатуйований номер «2388».

Автобус мчав вже по асфальту. А я 
все немов чув її схвильоване: «Щасли
вої дороги, товариші!» і згадував інші 
зустрічі з чехословацькими трудящими. 
Пам'ятаю, член партбюро заводу радіо
телевізійної апаратури «Тесла» Йозеф 
Гамрала говорив: «Армії соціалістичних 
країн вчасно прийшли нам на допомогу. 
Сьогодні це кожна чесна людина добре 
розуміє». Згадав інші теплі зустрічі і 
саме з таким теплим почуттям покида* 
ля ми дружню країну.

М. ДАДО НО В. 
завідуючий Калинівським сіль
ським клубом Кіровоградського 
району.
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ЗНАЙОМТЕСЬ: МАЙСТРИ

ПОЧАТОК— 
ЗА 
ПОВОРОТОМ

—1.

Велосипедисти з ДСТ «Спар
так» говорять про нього: 
«Наш Михайло Демидович...» 
Він любив цю машину. Розу
мів. що тут пс доводиться пе
реключати передачі і піддава
ти газу для швидкості. Знав, 
що од тля натиском па педалі 
не доможешся швидкого ходу. 
ІЦс учнем міг днями порпати
ся в каретці, випробовувати, 
шукати і ставити меншу шес
терню для заднього колеса, 
аби цим збільшити оберти ко
ліс.

Сім кілометрів відстані до 
міста, куди щоденно їздив 
хлопець двічі — до школи і 
назад, додому — ніхто з ро
весників не міг промчати так 
швидко, як вій.

У спортивну школу, про яку 
чув не один раз. допоміг йому 
вступити один випадок. То бу
ла перемога на першості міста 
■серед школярів. Михайло пер
шим досягнув фінішу і, го
ловне. що здивувало суддів, 
тренерів і присутніх, — на 
своїй старенькій, але вірній, 
дорожній веломашині. Тоді ж 
виконав норматив другого 
спортивного розряду для до
рослих. Хтось тоді зауважив: 

— А якби це гоночний вело
сипед?..

Через кілька днів він лю
бовно тримав спортивну вело
машину. Притиснув долонею 
сидіння, спробував твердість 
шин і стрибнув — ноги самі 
потрапили в туплікси педалей. 
Годинами накручував на коле
са десятки, сотні кілометрів 
асфальтового шосе, грунтового 
шляху та мокрого після дощу 
бездоріжжя.

Швидкоплинно збігав час.

Після закінчення школи 
Михайло прийшов у гуркітли
вий цех Півдсініотрубного ме
талургійного заводу.

Вузенькі, товсті, масивні — 
що й пішки всередині про
йтись можна, — труби. Він 
працював біля преса, де під 
тиском водою визначали, чи 
здатна продукція заводу про
водити потоки нафти на ти
сячі кілометрів, чи не підве
дуть з’єднувальні патрубки...

Зустрічний вітер обвіває зво
ложене напругою обличчя, і 
можна інколи розігнути спи
ну, розслабити м’язи, задиви
тись на розкішні барви ма
льовничого степу, А дома, в 
окремій кімнатці брата, він 
повільно кладе па папір штри
хи незайманого, недавно ба
ченого краєвиду.

—а.
Серед схвильованого гурту 

абітурієнтів, що стояли біля 
списків «щасливців» (при
наймні, так здавалося колено
му в той день), у Кіровоград
ському педагогічному інститу
ті був і русочубий стрункий 
юнак.

— Ага. ось. — засвітилися в

очах літери, — Терещенко 
Михайло Демидович.

Мабуть, для певності торк
нувся пальцями паперу в тому 
місці, де стояло його прізви
ще, і зраділий подався до бн- 
ходу.

Нудні студентського життя 
не замкнули його в колі — фа
культет фізичного виховання 
— гуртожиток — їдальня. Та 
й навряд чи вдасться знайти 
людину, для якої ці роки 
промайнули безбарвно. Ко
лектив зароджується ще в 
школі, але там усе ще над 
учнями поля вчителя, пихо- 
нагели. Студенти — народ са
мостійний. Тут визначається 
місце кожного тим, як пове
дешся в товаристві, що зро
биш для інших, щоб зміст 
слів «свій хлопець», сказаних 
про тебе, дав можливість під- 
найтн друзів серед однокурс
ників, навіть серед викладачів.

При щоденній турботливій 
допомозі тренера Олександра 
Григоровича Цнгаиенка він 
займався за програмою май-

ревіспика» і за збірну Кірово- 
градщинп.

стрів і в 1963 році виконав 
норму майстра спорту. Юнак 
не пропускав жодних змагань, 
виступаючи за команду «Бу-

М. Д. Терещенко на тренуванні

Бнх: зайці аиістра сперту

Закінчилися заняття в Ін
ституті. Його запросили в 
міську ДЮСШ № 2 на посаду 
тренера. Михайло розумів, що 
перше і чи не нанвпжлнвішс 
завдання — правильний від
бір спортсменів у групу. ІЦс 
в серпні, коли хлопці вільні 
бід занять у школі, піц ціка
вився, приглядався до них і 
запрошував до себе, 36 вихо
ванців мусили робити все так, 
як вимагав Михайло Демидо- 
внч. вій з власного багато
річного досвіду знав, що над
мірна опіка буде зводити на
нівець взаєморозуміння з ни
ми, Самостійність дисциплі
нує, виховує відповідальність 
за себе і товаришів. Коли під
ходив хлопчина і показував 
зламану вилку переднього ко
леса, тренер допомагав йому 
знайти усе потрібне, але ніко
ли цс ремонтував велосипед. 
Він тільки перевіряв потім, чи 
все зроблено гаразд, навчав, 
як доглядати за машиною, 
щоб вона не підвела У вирі
шальну мить.

л таких «вирішальних» було 
багато. Де б не проводилися 
змагання, якщо умови і ди
станції дозволяли, його вихо
ванці завжди виступали на 
них. Цс настроювало хлопців 
на бойовий дух, вимагало від 
них серйозного ставлення До 
тренувань. Взимку часто мож
на було бачити, як своєрідним 
ланцюжком — попереду тре
нер — розтягувались велоси
педисти на лижній трасі, вліт
ку — комплекси вправ з лег
кої атлетики, А ще — водна 
станція, волейбольний та бас
кетбольний майданчики.

Спортсмени не знали перед 
змаганнями упередж с н о г о 
страху на випадок невдачі:

— А що скаже тренер? 
Він заспокоїть перш за осе.

Пізніше, на базі (учні дивую
ться — як він усе запам’я
тав!), детально проведе аналіз 
заїзду, підкаже, де треба бу
ло триматися, «слухати себе», 
з якого моменту вистачить си
ли для стрімкого спурту. 1 за
буваються образливі невдачі, 
минають розчаїн'вания.

Потрібна була копітка праця 
педагога. За рік навіть, не ка
жучи вже про місяці, команду 
пс підготуєш. Складав пер
спективні плани, до кожного 
заняття старанно готував кон
спекти, вдумливо виділяв зав
дання для групи. Вже сього
дні ведеться організація під
літків, які будуть захищати 
честь школи в 1971 році. У си
стемі міськвно ДЮСШ № 2 на 
змаганнях з велоспорту три
мав першість області п’ять 
останніх років.

...Приходять листи. Колишні 
вихованці не забувають свого 
вчителя, розповідають про 
успіхи, цікавляться життям 
колективу. Згадують, як ціли
ми днями працювали в школі 
разом, дякують тренеру за тс, 
що привчав не лише до вело
сипеда.

Він пам’ятає, як суворо кон
тролював ставлення хлопців 
до шкільних занять. Тож кан
дидати в майстри спорту Ста
ніслав Леоенцов, Михайло 
Мікель, нині студенти інсти
тутів, і пишуть про нероз
дільне — «успіхи в спорті — 
успіхи в навчанні».

А. НЕЧИТАЙЛО.
м. Кіровоград.

На знімку; призер першості УРСР паеашутнет Валентин 
Белі к.

ФУТБОЛ

СЕРЕД
П’ЯТИ КРАЩИХ
У «атчі між «Зіркою» і львівськими 

«Карпатами», який проходив у Кіровогра
ді 18 жовтня, вирішувалося, чи утримаю
ться наші земляки в провідній п’ятірці 
команд третьої підгрупи. Для цього їм 
потрібен був тільки виграш. Майже в "та
ких самих умовах були і львів’яни. Хоч

у турнірній таблиці вони перебували дво
ма сходинками нижче кіровоградців, все ж 
по втрачених очках не відставали від них.

Якщо до всього цього додати, що львів
ські футболісти перед звітним матчем за
знали двох поразок (0:1 від «Таврії» та 
1:3 від «Кривбасу»), то стане вено, чому 
попи з таким старанням почали гру проти 
«Зірки» і протягом всього часу вели напо
легливу боротьбу за перемогу.

Та мсти гості не посягли. Адже й госпо
дарі поля не збиралися програвати. їх не 
злякав гучний титул володарів Кубка 
країни. Навпаки, вони, як і завжди про
ти сильного суперника ірали зібрано, зла
годжено, по-бойовому. І цс принесло їм

успіх. Перевага була мінімальною — 1:0, 
але дорогоцінних два очка здобуто. Чудо
вий гол з не менш чудової подачі Віктора 
Ступака забив Борис Петров.

У зустрічі дублюючих складів цих 
команд, яка иідбулася напередодні, рахун
ку не було відкрито.

Ось як розподілилися місця кращих п’я
ти команд підгрупи («Металіст» має один 
пезіґраннй матч):

І В Н П М О
«Дніпро» 42 24 9 9 73-39 57
СКА К 42 18 16 8 51—30 52
«Автомобіліст» 42 21 9 12 58-31 51
«Зірка» 42 20 11 11 43-30 51
«Металіст» 41 18 14 9 38-26 50

УПОПОСИЙ «АН-2» висипав у відчинене небо 
дюжину куполів. Ще мить — і вони різнокольо
ровою райдугою повисли над землею.

Цс був звичайний 
польотів. Ось котрий 
днями підіймаються 
повороткі.

А почалося все... ,
но знає піхто. Точну дату народження па Кіро- 

воградщппі апіапарашутного сгорту встановити поки що 
не вдалось. Був проведений дослід ветеранів за принци
пом, протилежним аукціону — хто менше? Найменша циф
ра — 1936 рік. Якщо припустити, що кіровоградський авіа- 
клуб перший раз відчинив свої двері у 1936 році, то й від
тоді час його існування буде складати 33 роки — період 
немалий. Немало і зроблено.

Збірна команда нашої області з авіаспорту — одна з най- 
сильніших в республіці. Навіть загалом непогане п’яте 
місце на першості України в нинішньому році розцінюєть
ся як невдача, адже торік наша команда виборола вищий 
титул. В її складі кілька майстрів спорту: Віктор Груд- 
иенко, Олексій Новнков, Діна Стрижньова. Щодо парашу
тистів, то вони не з фаворитів, хоча и окремих вправах 
виступають упевнено. Так, до трійки призерів першості 
УРСІ* у комбінованому стрибку увійшов кіровоградець Ва
лентин Бє.іік. У загальному заліку кіровоградські спорт 
смепн могли б зайняти вище 
місце, та підвів слабший виступ 
жіночої команди. Але ж дівча
та поступалися суперникам ли
ше досвідом, і можна сподіва
тися, що наступні роки при
несуть успіх. А про те, іцо він 
прийде, свідчить зростаюча по
пулярність повітряних видів 
спорту б нашій області. Зараз 
у секціях авіаклубу займаю
ться люди різного віку і про
фесій. Тут і учні. 1 робітники, і 
студенти...

Особливою увагою 
ться спорт сміливих 
.тоді. Про це нам 
середній вік І-', - 
команди льотчиків; близько 24 
років. 1 той факт, що кожно
го року секція поповнюється 
молодими спортсменами. В 
авіаклубі вони проходять добру 
хто хоче літати, вивчає дев’ять ___ ______ ______
матеріальну частішу літака і двигуна, радіосправу, мете
орологію, штурманську справу та ін. У павітрі — не па 
землі. Те, що на землі знаєш на «відмінно», у повітрі 
оцінять лише на «добре», а цього у високості замало. То
му шлях, яким ведуть досвідчені інструктори своїх вихо
ванців від першого уроку до першого польоту, — майже 
півроку.

Добрій підготовці сприяє і тс, що до послуг гурткіпців — 
класи зі спеціальним обладнанням, тренувальні 'зали, спор
тивні майданчики. Лп <—* *
шин. У льотчиків — V '___
шутнетів — «АІІ-2», «ЯК-12»

Таким чином, перспективи 
е, і непогані. Побажаємо ж

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 22 жовтня. Перша 

■програма. іі.ОО — Тслевісті. (К). 
13.10 — Документальний філш.і 

, «Дагестанська балада». <К).
11.35 — «Шкільний екран». Істо- 
лія для учнів 5-го класу,-«Куль- 
-тупа стародавнього Єгипту», 
ТЮ. Г2.10 — Кіножурнал ті 
дожній фільм «Хроніка пікірую
чого бомбардувальника». (Кіро
воград). 16.60 — Мультфільм 
«Пісенька мишеняти». (Ю. 17.00 
— Повніш. (М), 17.15 — В. Л'р- 
•аумавоп. «Безіменні». Музич
ний телеспектакль. (М). 18.00 — 
Співає «Чайка». Концерт ан
самблю Запорізького Палацу 
-піонерів. (Запоріжжя). 18.30 —

До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Листи трудящих 
Єлисеветградшппн Іллічу». (Кі
ровоград). 18.50 — Кіноленініа- 
па. Документальні фільм» «ВІч- 
не світло» і «Па ленінських міс
цях Поволжя». (Кіровоград). 
19.50 — Наші оголошення. (Кіро
воград). 19.25 — Чемпіонат світу 
з футбола. СРСР — Північна 
Ірландія, (М). В перерпі — те- 
левісті. (К). 21.15 — Концерт ка
мерної музики. (Дніпропет
ровськ). 21.45 — «Стзрт-69». (К). 
22.15 — Програма Українського 
кольорового телебачення. «Ве
чір науково-популярного філь
му», (К). 23.15 — Тслевісті. (К).

ЧЕТВЕР, 23 жовтня. 10.00 —

Новини. (М). 10.15 — «По ленін
ських місцях». (М). 10.45 — Зу
стріч з народним театром Па
лацу культури Владимирського 
хлібзаводу. (М). П.45 — Для
школярів. «Жайворонок». (М). 
12 15 — Тслевісті. (К>. 17.00 —
Новини. (М). 17.20 — «Ленін і 
Україна». (К). 17.40 — Тслевіс
ті. (К). 18.00 — Для школярів. 
«Вітер мандрівок». (М). 18.30 — 
«Ленінський університет міль
йонів». Політекономія соціаліз
му. 19.00 — До дня народжен
ня комсомолу. «Серце Боніву- 
рз». 11 серія. (М). 20.05 — На 
■сільській сцепі. Всесоюзний пе
реклик сільських клубів. (Оде
са). .20.35 — Програма «Час».

(М). 21.15 — Літопис Ленінсько
го віку. «Економіка і політика 
в епоху диктатури пролетаріа
ту». (Кіровоград). 21.30 — Фо- 
тохвнлішка. (Кіровоград). 21.35 
— Для молоді. Телевізійний 
журнал ^ОбрІЛ». (Кіровоград). 
22.15 — «ТЕК-69». (К). 23.15 — 
Тслевісті. (К).

Друга програма. 21.15 —
«Шлях до музики». (К).

НміІА АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального сенретаря -= 2*45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45*36.
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ЯКЩО 
ПОКЛИЧЕ 
ВІТЧИЗНА

школу. Наприклад, той, 
дисциплін: аероднваміку,

день, день стрибків, день 
уже рік такими ж льотними 
в небо літаки — легкі Й

Проте, коли все почалося,

корнстує- 
серед мо- 

говорпть і 
кіровоградської

- _.««мм«в • рVI»дліпіді 4«і«пі, 
Пі» «озброєнні» клубу різні види ма- 
учбопнй «ЯК-18А», «ЯК-18П». У пара- 

та інші.
у кіровоградських спортсменів 
успіху нашим землякам.

4 $
Па закінчення — інтерв’ю з членом збірної області з па

рашутного спорту, інструктором-парашутпстом Анатолієм 
Анонімним. Спочатку традиційне запитання:

— Коли ви стали займатися парашутним спортом і чому?
— В кіно побачив — і сподобалося.„ Вирішив спробува

ти, а коли спробував, кинути вже не зміг. Перший раз 
прийшов на тренуваннй ще в 1959 році.

— Десятирічний ювілей, напевно, відзначили ювілейним 
стрибком?

— Ні, ще не встиг, але до круглої цифри їх залишилося 
не більше двадцяти.

— А всього стрибали з парашутом, мабуть, більше, ніж 
їздили на автобусі?

— Цс скоріше відноситься до Валентина Беліка. У мене 
всього 589 стрибків, а пін уже з тисячею «розправився».

— З висоти 680 стрибків цікаво поглянути на свою пер
шу спробуР

— Перший раз це було так, як і багато разів пізніше. 
Звичайний «ПО-2», звичайний виліт, тільки коли стрибнув, 
зрозумів, що парашут її« кипу.

— 1 хвилювань не було?
—Чому .ж, хвилювання були і першого разу, і потім. 

Завжди хвилюєшся, чи виконаєш усе так, як треба. Тільки 
хвилювання на землі, в повітрі — ніколи. Тоді ще «ПО-2» 
були двомісні, доводилося виходити па крило, це не дуже 
зручно. Тепер на «А1І» легше.

— Хто ваш перший «повітряний» учитель?
— Георгій Артсмопич Нурнльов, він і зараз з гуртківпя- 

Міі працює. Дуже йому вдячний.

*

м. Кіровоград. 
’ яв 49-

В. ГРИЦЕЛЬ.

•1« г Редактор В, ПОГРІ6НИЙ.
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