
ПАЛКИЙ ПРИВІТ ДЕЛЕГАТАМ
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! XVI ОБЛАСНОЇ

№ З |Ш0|.

ЧЕТВЕР

г січня

1970 р.

Ціна 2 коп.КОГО ОБКОМУ ЛИСПУ

Рік кидання хе

ЕКЗАМЕН

Під знаменом комітет О. Шияна (груп- 
Василь Петров) 
виконує норми 

на 120 — 130

ЩОДЕННИЙ
комсомольської
КОНФЕРЕНЦІЇ!

ДАВАЙ 100 ДНІВ УДАРНОЇ ВАХТИ

Тези Центрального Ко
мітету КПРС «До 100-річчя 
з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна» знай

шли широкий відгук в сер
цях наших комсомольців. 
Молодь будівельного уп
равління № 1 стає на сто
денну вахту, присвячену 
славному ювілею. Ростуть 
виробничі показники. Ком
сомольська група мулярів 
з бригади 
комсорг 
щоденно 
виробітку 
процентів.

Сто ударних днів — це 
не лише надпланові квар
тири. Це сто щоденних ек
заменів на звання ленін
ця. Нещодавно на «Вог
ник», де зустрічались 
бригади О. Шияна і А. Со- 
куренка зійшлась вся

До своєї XVI обласної конфе
ренції комсомол Кіровоградщини 
прийшов 100-тисячним загоном. 
Його ряди з часу попередньої 
звітно-виборної конференції зрос
ли на 7 тисяч юнаків і дівчат. Те
пер в складі обласної комсомоль
ської організації — 1920 первин
них організацій, 2709 бригадних, 
відділкових, цехових, класних, кур
сових організацій на правах пер
винних, 2163 комсомольські гру
пи...

У звітній доповіді на конференції у 
. виступах тих, хто візьме участь в ши

рокій розмові про справи комсомоль
ські, називатимуться іце десятки цифр, 
ЯКІ складуть яскраву картину діяль
ності обласної організації в справі ко
му ніс пічної о виховання молодої зміни.

Але найперше промовці відзна
чать, що зібралися вони на свій 
найвищий форум у знаменний час, 
на порозі ювілейного року, коли 
кожна радянська людина прагне 
до звершення вагомої справи, 
гідної нашого часу.

Саме під девізом «Жити і боро
тись по Іллічу» трудилася і жила 
комсомолів області, звіряла свої 
діла з Іллічевим шляхом — чи 
була невіоллна праця на зорі 
кермом степового корабля,
роздуми над томом ленінських 
творів, творення нової деталі до 
машини, чи робота над образом 
сучасника в молодіжному драма
тичному гуртку.

Під цим девізом молоді кірово- 
градці ішли на ленінські суботни-

лодь управління. Слухаючи 
старших товаришів по ро
боті, комсомольці обмір
ковували, як найбільше 
хороших справ зробити до 
ювілею. Вирішили органі
зувати регулярні суботни- 
ки по впорядкуванню те
риторії навколо будинків, 
які будуються. Вже попра
цювали біля 100-квартир- 
ного житлового будинку.

На всіх будівельних май
данчиках створюються 
пункти обміну книг, наочно 
агітація.

Вчитись жити і працюва
ти по Іллічу. Ми це розу
міємо, як оволодіння тео
ретичною спадщи н о ю 
вождя революції, і як від
мінну роботу на будівни
цтві. Кожен комсомолець 
матиме ленінську бібліо
теку. Всі комсомольці уп
равління борються за 
звання ударників комуніс
тичної праці.

про економію засобів виробництва і 
якість продукції, шефську допомогу, 
студенти — якість знань і політичну 
підготовку, учні — про виховну роботу 
на прикладі старших поколінь — то 
говоритимуть, повніші говорити, про все 
по-діловому, з глибоким аналізом і пер
спективою.

Хто ж в центрі уваги буде на 
конференції, коли йтиметься про 
політичну освіту чи змагання на 
кращого по професії, військово- 
патріотичне виховання чи внутрі
спілкові заходи? Комсомольський 
комітет. Йому у наступній розмо
ві — головне місце.

Комсомольські комітети «Червоної 
зірки» і радіозаводу міста Світловод- 
ська, колгоспів «Червоний прапор» 
Олсксапдрівського, імені Димнгрова 
Віл шпанського, імені Ульянова Олек
сандрійського районів. Бобрннецького 
сільськогосподарського технікуму, Пав- 
лксьної середньої школи Онуфріївсько- 
іо району напевне потрапляй, до пере
ліку тих, що є взірцем комсомольської 
акцінності та ініціативи, і до цього 
ряду можна долічити немало ще комі
тетів. Ллє наші недоліки, те, іцо ми не 
зробили або упустили, буде стосуватись 
в пер пу чергу роботи комітетів.

Бо від їх повороткості, бойови- 
тості, пошуку, принциповості та 
ініціативи залежить успіх комсо
мольської роботи.

Його рішення і діяльність спря
мована на виконання цього рішен
ня — центр нашої уваги. Комсо
мольський комітет, звіряючи свої 
діла, складаючи звіт, стає сьогодні 
під червоне знамено комсомоль
сько: слави. А знамено кличе 
тільки до самовідданості, до звер
шення справи по-ленінськи.

ки, йшли у похід за працю по-но
вому, по-комуністичному, склада
ли Ленінський залік, Ленінський 
залік став справжнім великим ек
заменом для комсомольців і мо
лоді на трудову і політичну зрі
лість.

Якщо говорити про активність і іні
ціативу комсомолу, то вони найповніше 
розкрились в ході заліку. Завтра з ком
сомольської трибуни пролунають наз
ви комсомольсько-молодіжних колекти
вів бригади слюсарів Бориса Крнвоко- 
ня — з Олександрійського електроме
ханічного заводу, тракторних бригад 
колгоспів «Дружба» Новоукраїнського 
району, «Росії» — Маловисківського, 
«Зорі комунізму» — Новоархангель- 
ського; комсомольсько-молодіжних ко
лективів молочно-говарних ферм арті
лей імені Леніна Иовгородківського і 
«.Мир» Гаііпоронсі.кого районів... Де
сятки інших колективів і окремих імен 
удостояться честі бути названими кра
щим прикладом невгасного комсомоль
ського ентузіазму, комсомольського по
літичного гарту.

Соціалістичне змагання на честь 
Ленінського ювілею викликало до 
життя нові форми роботи комсо
мольських організацій, поставило 
нові завдання перед комітетами. 
І тому урочистість і піднесеність, 
які, безперечно, пануватимуть на 
конференції, не приглушать, не 
применшать того ділового тону, у 
який має вилитись серйозна роз
мова про діла комсомольські.

Якщо представники молодої хлібо
робської сім’ї говоритимуть про юві
лейний коровай, про посильну участь 
юнаків і дівчат в поході за технічне 
оснащення сільськогосподарського ви
робництва,’ оволодіння механізаторськи
ми професіями, а молоді робі пінки

Віктор ДАСКАЛОВ, 
секретар комітету ком
сомолу БУ-І тресту 
« Кіровограда льбуд».

це 
за 
чи

Нині школу трудового виховання 
юнаки та дівчата проходять в 467 
комсомольсько-молодіжних колекти
вах промисловості і с-г виробництва.

ЦК КГ1РС. Президія Верховної Ради СРСР і Рада Мініст
рів СРСР розглянули питання про увічнення пам’яті видат
ного полководця, партійного і державного діяча, Маршала Ра
дянського Союзу, двічі Гер*’11 Радянського Союзу, Героя Со- 
ціаліс нічної Праці К. Є. Ворошилова.

1. Враховуючи численні побажання трудящих, пропозиції 
Луганської о обкому партії І облвиконкому, підтримані ЦК 
КІІ України, визнано доцільним перейменувати місто Лу
ганськ у місто Ворошиловград і Луганську обдаси, у Воро- 
шиловградську області..

Вирішено спорудити в місті Ворошиловграді пам’ятник 
К. Є. Ворошилову.

2. Прийнято пропозицію ММК КГІРС і виконкому Москов
ської Ради про перейменування Хороіпевсі.кого району м. Мо
скви у Ворошиловський район.

3. Вирішено:
— присвоїти ім’я К. Є. Ворошилову військовій ордена Ле

ніна І ордена Суворова 1 ступеня Академії іенерального 
штабу Збройних Сил СРСР;

-- встановити п’яті, стипендій імені К. С. Ворошилова 
військових академіях Збройних Сил СРСР;

— встановити меморіальну дошку на буднику № 3 по пул. 
•рановського її м. Москві, де жив К. Є. Ворошилов.

‘1- Видавництву політичної літератури доручено підготувати 
і видати масовим тиражем популярний біографічний парне 
про К. Є. Воронні топа.

* * *
Ука іом Президії Верховної Ради Української І’( Р місто 
уганськ іісреймснопано в місто Воротилові рад і Луганську 

’’маси, у Воротиловірадську область.
Указом Президії Верховної Ради РРФСР Хорошевськнй 

иі он місі а іМоскіш перейменовано у Ворошиловський район.
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Молодий комунар 8 січня 195« рову

знХИихМНу°спіхів‘Яу Ленінському 

огляді комсомольських груп 
домоглися наші переможці: 
група Б IV курсу українського 
відділу філологічного факуль
тету педінституту, яка «же дру
гий рік мас повну успішність, 
61-а та 62-а групи мехажко- 
металургійного факультету інс
титуту с-г машинобудування.

про що 
Я СКЛОКУ

Для сільських комсомольських організа
цій боротьба за високу культуру землероб
ства стала головним мірилом їх діяльності 
по вихованню у юнаків та дівчат любові до 
їх хліборобської справи.

Хліб... Людина, що посіяла йо
го вперше, повагою і любов’ю 
Пройнялась до життєдайних зе
рен. Відтоді це почуття віками 

-йшло поруч. Поети оспівували 
'його у віршах і поемах, прозаїки 
'Іменем його називали романи, 
Агрисвячували глави. «Хліб-году- 
/пальник» — ласкаво говорять ті, 
■іщї руки виколошують безцінний 
.{цар землі. А руки ці сильні й 
'красиві, бо пахнуть хлібом.
і Йти у фарватері боротьби за 
високі врожаї, за високу продук
тивність тваринництва—саме так 
зрозуміли своє покликання ком- 

: 'сомольці ' та молодь колгоспу 
'«Пам’ять Леніна». Комбайнери 
'Антон Лодига, Григорій Голобо- 
родько. Григорій Нетреба та Ана

толій Ніжніченко вчотирьох зі- 
.'брали 35 процентів исього вро
жаю. Лише за жнива в колгоспі 
пройшло 12 недільників, що дало 
змогу відкрити комсомольську ко
пилку.

До дальших звершень кличуть 
Молодих хлібодарів рішення ПІ 
Всесоюзного з’їзду колгоспників 
,та VIII пленуму ЦК ВЛКСМ. 
Сьогодні молоді механізатори 

колгоспу «Пам'ять Леніна» бо- 
•рються за раціональне внкорис- 
•дання техніки, економію пально
го, мастил, запчастин, своєчасне 
а якісне проведення всіх сільсь
когосподарських робіт. Не відста-
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Беру- 
званнй 

з ферм 
З тися- 
кожної

впліта- 
залі-

югь від них і тваринники, 
чи участь у змаганні за 
«Краща доярка», дівчата 
зобов’язались надоїти по 
чі кілограмів молока від 
закріпленої корови.

Трудові справи вагомо 
ються в зміст Ленінського
ку. Серед комсомольців та моло
ді цього колгоспу широкого роз
маху набув рух — «Жодного від
стаючого поруч під час ленінсь
кої трудової вахти».

Серед колективів молодіжних 
ферм перше місце утримує МТФ 
колгоспу «Перше травня», де 
групкомсоргом Надія Григорова. 
Лише за 11 місяців минулого 
року тут надоєно по 3.300 кіло
грамів молока від корови.

Райком комсомолу, первинні 
комсомольські організації всю ро
боту спрямовують на виховання 
у молоді почуття — чесноіо працею 
примножувати багатства рідного 
колгоспу, радгоспу, підприємства. 
Зараз питання стоїть так: пов
ністю механізувати всі трудо
місткі процеси на фермах, за 
прикладом МТФ Знам’янськ о го 
району перейти на двозмінну ро
боту, що поліпшить умови роботи 
тваринників, підвищить продук- - 
тивиість, зменшить плинність кад
рів.

Часті гості молоді трактористи,

і

тваринники в шко- 
Сьогодиішпім стар-

комбайнери, 
лах району, 
шокласникам вони розповідають 
про свою спеціальність з тим, 
щоб завтра побачити їх поруч за 
штурвалом степових агрегатів, бі
ля пулііту електромоторів. Пере
дова доярка Ольга Михайленко 
прищеплює симпатії до 
професії старшокласникам 
ської середньої школи, де 
завжди — бажаний гість, 
вати собі зміну — про це 
та кожного комсомольця району.

А молоді хлібороби вже сьогод
ні клопочуть над майбутнім юві
лейним короваєм, і тут па пер
ший план стає культура земле
робства. В колгоспах якісно про
вели оранку на зяб. пізньої осені 
на комсомольських суботниках і 
недільниках порозчищали всі лі
сосмуги. На полях колгоспів «За
повіт Леніна», «Пам’ять Леніна», 
«Росія» та інших стоять снігоза
тримувальні щити. Разом з кол
госпниками комсомольці заготов
ляють місцеві добрива.

Урожай цього року повинен бу
ти більшим, ніж торік — гово
рять нові зобов'язання комсо
мольців Маловисківського райо
ну. То виколоситься ленінський 
коровай.

з

своєї
Кіров- 

вона
Готу- 

турбо-

А. ВАСИЛЕНКО, 
перший секретар Маловнс- 
ківського РК «ПКСМУ.

— Тобі лист, Олю, — зу
стріла мене посмішкою 
чергова гуртожитку.

— Звідки ви знаєте, що 
це мені. Тут же не по-на
шому написано, — хочу 
зробити байдужий вигляд.

— Тобі, тобі, —• подає 
мені голубого конверта. — 
Більше нікому тут так не 
пишуть.

Нетерпляче беру листа, 
читаю.

«Регіночка, подруга моя 
далека, ти теж хвилюєшся, 
за мене, за мою групу. 
Що ж я тобі напишу сьо
годні?

Напишу, що до сесії зали
шається рівно п’ять ДНІВ. 1 ЩО 
це найскладніша за весь час 
навчання сесія. Три літерату
ри треба буде складати — 
українську, російську і зару
біжну. Перечитати треба гори 
матеріалу. У нас всі і 
хвилюються. Тим більше, 
13 січня 
сії) ми 
трудову 
скласти 
її строк . __
Та ще й без трійок. Наша ж 
група перше місце в інституті 
займає по успішності, ну й 
тим більше — по дисципліні.

Але ти не хвилюйся за 
нас, Регіно. Група наша 
дуже дружна. А там, де 
дружба, — і справи хоро
ші. До цієї сесії ми готує
мось не кожен собі окре
мо, а разом. Як це мож
на? — ти запитуєш. А ось 
так. Збираємось після уро
ків, або вечорами в гур
тожитку і розповідаємо 
твори. Доповнюємо один 
одного, обговорюємо, кон
спектуємо. Мало цього. 
Кожного тижня а години

політінформацій «викрою
ємо» час для фаху. Гобто 
обговорюєм новинки літе
ратури, рецензії на твори, 
а то й просто номери 
журналів «Дніпро», «Жов
тень», «Прапор». А ось 
недавно після однієї з та
ких політінформацій наш 
Василь Шарандак :Василь Шарандак органі
зував бесіду «В. І. Ленін в 

”і поезії». Цікаво

НА II ВСЕРОСІЙСЬКОМУ
З’ЇЗДІ РАД

Другий Всеросійський з'їзд Рад — важлива 
віха в історії Радянської держави. Цей з’їзд 
робітничих і солдатських депутатів за участю 
представників селянських Рад прийняв Із рук 
Військово-революційного комітету завойовану 
пролетаріатом владу, утвердив найважливіші 
декрети, сформуваи перший в світі робітничо- 
селянський уряд.

Я був делегатом, з’їзду від Ржевської Ради 
робітничих і солдатських депутатів. У Ржеві 
я служив тоді прапорщиком и запасному пол
ку, там вступив у більшовицьку партію, брав 
участі, у боротьбі за перемогу Рад у місті. За
раз яскраво уявляю собі події бурхливих днів 
Жовтня. Пам’ятаю І хід роботи II з'їзду Рад.

Відкрився з'їзд о 10 годині 45 хвилин вечора 
S5 жовтня. Залитий вогнями люстр білий ко
лонний зал Смольного був переповнений 
людьми.

Головуючий оголосив порядок з’їзду, наміче
ний ще старим ЦВК: про організацію влади, 
про війну 1 мир, про Установчі збори.

На трибуні з’явився лідер меншовиків Мар
тов. Хриплим голосом він почав паплюжити 
більшовиків, називаючи революційні дії про
летаріату «таємним зговором», і пропонувати 
повсталим робітникам і солдатам взятись за 
розум, поки ще не пізно.

Задихаючись від лютої ненависті, вимагав 
слова меншовик Хараш. Потім взяв слово мен
шовик, офіцер Кучнн. Він говорив нібито від 
імені армійських комітетів декількох армій. 
Кучин ратував за мобілізацію сил проти рево
люції, загрожуючи з’їздові тим, що з фронту 
прийдуть в Петроград армії і не залишать від 
міста каменя на камені.

Зал насторожився. А іцо коли цс правда? 
І тут тишу порушив сильний голос солдата- 
фронтовика, який поспіхом пробирався до 
трибуни.

— Тут виступали Два офіцери, — почав 
він. — Вони говорили не від імені солдат, а 
викладали думку кучок, які засіли в армій
ських і фронтових комітетах. Армія давно ви
магає перевиборів цих комітстіп. Жителі око- 
пій з нетерпінням чекають передачі влади в 
руки Рад.

Виступає ще ряд солдат. Всі вони гнівно 
протестуюі ь проти безвідповідальних виступів 
Кучина і Хараша...

На трибуні один за другим з’являються лі
дери меншовиків та есерів. Вони читають 
декларації, переповнені ненавистю до соціаліс. 
тнчпої революції, до більшовиків. Ллє. бачачи, 
що їх не підтримують, меншовики, есери, бун
дівці залишають з’їзд.

У відповідь на цс з’їзд прийняв більшо
вицьку резолюцію, в якій говорилось: «Другий

дуже 
, що 

(з Делі, початку сс- 
стаємо на ленінську 
вахту. Зобов'язуємось 
всі екзамени і заліки 
і без заборгованості.

сучасній поезії», 
пройшла вона.

А ще я напишу тобі, Що 
студентка нашої групи ЛідИ 
Найденко їде на республікан
ську міжвузівську конферен
цію. Вона, як член студент
ського наукового товариства, 
буде представляти свій на
уковий реферат. В минулому 
році роботи наших «науков
ців», як ми їх називаємо, Ла
риси Івашиної і Галини Діг
тяр обговорювались на подіб
ній же конференції.

Ну і, звичайно, напишу про 
наше дозвілля. Як не важко 
буде на сесії, але ж канікули 
потім будуть. Плануємо ми 
поїхати разом у Ленінград. 
Якщо ж і не вдасться — нудь
гувати не будемо. Філармонія, 
театр, кіно — будуть до на
ших послуг. Та 
врахувати лижі, 
задоволення буде

Мої роздуми 
стук у двері.

— Заходьте. Будь ласка. 
Прийшли

ки». Знову будемо сту
діювати зарубіжну. Ну ні
чого. Листа Регіні — по
друзі із Німеччини — на
пишу ввечері...

якщо ще 
ковзани — 
море».
перервав

«однокашни-

Ольга БОГДАНОВА, 
комсорг групи А 
111 курсу філоло
гічного факультету 
педінституту.

Всеросійський з’їзд Рад констатує: втеча із 
з’їзду делегатів меншовиків і с.-р. являє со
бою безцільну і злочинну спробу зірвати по
вноважне Всеросійське представництво робіт
ничих і солдатських мас в той момент, коли 
авангард цих мас із зброєю в руках захищає 
з’їзд і революцію від натиску контрреволю
ції...»

Після короткої перерви засідання з’їзду від
новилось. із президії повідомили: впала остан
ня твердиня контрреволюції — Зимовий палац. 
Міністри Тимчасового уряду на чолі з «дикта
тором» Кішкшіим арештовані Червоною гвар
дією.

На трибуні А. В. Луначарськпй. Він зачитав 
написану Леніним відозву «Робітникам, сол
датам і селянам!».

Як тільки затих голос Луначарського, зал 
загримів громом оплесків. Делегати раділи

Перше засідання II з’їзду Рад закрилось 
о 6 годині ранку, Мн виходили із Смольного.

коли почало світати. Починався день, перший 
день нового, вільного життя.

Друге засідання з'їзду відкрилось о 9 годин! 
вечора 26 жовтня. На цьому засіданні був при
сутній і В. І, Ленін — любимий вождь Трудя
щих нашої країни, всього світового пролета
ріату. Овацією зустріли делегати появу Воло
димира Ілліча в президії з’їзду.

На цьому засіданні були прийняті рішення 
величезної історичної ваги.

Але ось слово по питанню про мир надається 
Б. 1. Леніну. Важко описати, що робилося в ті 
хвилини в залі засідання з’їзду. Люди схоплю
вались Із своїх місць, гаряче і довго аплодува
ли вождеві революції, невисока фігура якого 
3 вел***им відкритим чолом і розумними очи
ма здіймалась над трибуною.
, , Питання про мир, — сказав Володимип
Ілліч, — є жагуче питання, наболіле питание 
сучасності. Про нього багато говорено напи 
само, і ви всі. мабуть, немало обговорював 
декчараоії Д°3”ольте мсн‘ перейти до читання 
вами ?ря!І У иовииен будс оидатн обраний 

’ ИЛ«Л СТ.ав чит-ати написане ним звернення 
до народів і урядів всіх воюючих країн віао- 
■ме ЯК Декрет Про мнр. Зміст ЗВСОНОнна 
немає потреби повторювати. Хочеться сказаны

ва цього документа вІдповід-Д.}0 Л'1ИВ, СЛо' 
сподіванням j надіям мільйонів людей ТНИМ 
з їздові ратифікувати його1 ^пропонував 
ДІяУпосХнл^ХтарчХапІ,ЦЯТ>’- “ОЛИ през»' 
вания. Вона була ^йнітз пРпмп"Ир На Голос>' 
голосування всі делегат' встя°пОЛ”СНО' Після 
«Інтернаціонал».' я ніколи н'З” * заспіва-тн 
н^хнениого співу пРолевтарськогоЧгУ^НуТаКОГО 
ту проМземЙ.ПЄ‘’СЙШОП до обговорення5Декре- 

Ленін Почав" словами-"«Мц^ввч’ж "Ро 3еМл‘1° 
полюцін довела І показала нз™^ЄМ°’ Ці° 1*’ 
щоб питання про зємлкМіуто . пі-т“” ваЖлищ>, 
Виникнення збройного повста«.^’,ЄНО ЯСиЬ- 
Жовтцевої революції яскраво покп«' ДРУГОЇ, 
ля повинна бути пере чан і п Я0КазУ€- Що зем-

При величезній увая ”а,” № «ляп», 
зачитав Декрет про землю Воло>'Шмнр Ілліч

З 13Д прийняв Декрет ЛПл v-rn
НИЧО-СЄЛЯМСЬКОГО VPBIV - Рачи НРЄН,,Я РОбіт- 
місарів. При одностайно»!v Ддм Народних Ко- 
Рпдн Народних Комісарів бу8п'Л£’,КІ Гол°»<”‘> 
Володимир Ілліч Ленін... ‘ 8атв«РДЖений 

ї. X. БОДЯКШИН
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8 СІЧНЯ їв 1« рову „Молодий комунар“

Цгі розповідь про зовсім юну дівчину, чиї руки пахнуть 
металом, кому вручила півторасотенна комсомольська 
організація керівництво собою.

пе-

Ва-

н

напрямок

СКВ-669,

згадала недавно прочитане, і

мати

життя, нашої дійсності для вихо-

„ЗАЗДРЮ КАМО

- ■ '■ ■ '■■ ■ ■ >

В області закінчився другий тур фестивалю самодіяльного 
мистецтва, присвячений 100- річчю з дня народження В. І. 
Леніна. Понад 5 тисяч гуртків, 80 тисяч учасників художньої 
самодіяльності демонстрували своє мистецтво.

Звичайно,
... , закордон

ній поїздці, і основне — з ус-

90 чоловік, 
основний склад

Ваші плани

■>

цуценя, стиха повис-

ДЗВОНИ

доб-

з’явилася нова людина.

Б. КУМАНСЬКИИ.

Три
ко л-

ним, — посміхнувся ЛІС- 
Взавтра мав прийти на 
Чув добрі слова про

Анатолій Письменний,
радились комсомольці.

СНІГ, як змерзле -.
кував під ногами. Іній, що осів на ві

ях робив дівчину ДУже схожою зі Сні
гуркою. Зачаровані стояли дерева. Ва
ля не помічала довколо нічого: ні каз
кових дерев, н< щебету подруг. «Йому 
таки повезло, — думала, як і його 
ровесникам. Ціною свого життя ряту
вав революцію. Час був такий: або во
ни, або ми. А тепер лише ми. Кажуть, 
в житті завжди є місце для подвигу. А 
спробуй, знайди це місце! На роботу, 
з роботи... Громадські доручення. Ху
дожня самодіяльність. Спорт. Але все 
це не вимагає самопожертви»,

Валя Рогозна поверталася після 
регляду вистави «Камо», який вона ор
ганізувала разом з друзями по праці.

— Про що замріялась? — підійшли 
подруги.

— ч^може' пР° кого* — додала 
одна, '“т

Валя взяла дівчат під руки.
— Саме про кого, а не про що, 

сказала, витримуючи тон.
Дівчата мовчали: не знали, жартує 

ле№нна. чи говорить всерйоз. Часто у їх ва
тажка легкий жадт перетворювався на жпт- 
теву. серйозну розмову. Ось і зараз Вален
тині хотілося порадитись з ровесниками про 
своє місце в житті. А, можливо, те. що во
ни роблять ЩОДНЯ, І 6 подвиг?

Дискусія, що намітилася вчора на вулиці, 
продовжувалась наступного дня в цеху. 
Якщо вона й не була вирішальною для кож
ного г комсомольців першого механоскла
дального. то вже напевне примусила замис
литись. обдумати буденне, дала 
мріям і прагненням.

«А це й є наша політична робота, 
роботе молодіжних комісарів, — трохи 
по-книжному думала Валя. — Ми по
винні використовувати кожен штрих на
шого 
вання у молоді рис комуністичної мо 
ралі», 
ця фраза зримо постала перед нею в 
тих великих і малих справах, інколи бу
денних і непомітних, якими займають
ся молол/ робі' 
ДОДЕ#.. Ск говорено-пере- 

ще в школі, і ко- 
його по-різному, 

дівчат хотіли ле-

непомітних, якими
"ітники-комсомольці. 

Скільки
— говорено про це 
жен чомусь розумів 
Більшість хлопців і 
тіги в космос, інші вважали, що подвиг
— це, коли людина ризикує життям на 
фронті, для декого подвигом було від
мовитись від того, що найбільше подо
балось. Валя мовчала. Можливо, тому, 
Що більше від своїх ровесників розу
міла життя, а можливо, стримувала ре
альність його. Коли ж однокласники 
вже дуже наполягали, говорила тихо:

— У мене мрія скромніша...
Це інтригувало. Всі вважали Рогозну дів

чиною незвичайною. А інтригуючого було 
мало: Валі дуже хотілося виточити на заво
ді свою першу деталь.

— А тепер,- доню, за книгу, до інституту 
готуйсь, — сказала Марія Іванівна, коли 
Валя повернулася з випускного вечора.

Можливо, саме тоді Валя здійснила 
свій перший маленький подвиг. А втім, 
де межа між малим і великим? І чи не 
ланки це одного лвнцюга?

Володимир Богданов, майстер пер
шого механоскладального цеху, нині 
член цехового комсомольського бюро, 
секретарем якого обрана Валя Рогозна, 
і зараз Ж теплою посмішкою згадує 
першу самостійну зміну дівчини. Ба
чив, що була зморена, що важко було 
їй витримувати темп, звичайний для кад
рових робітників, але й бачив, що три
малася, денне завдання виконала. Коли

Ще кідажа годвд напруженої праці, І студент Кіровоградського педагогічного інституту 
ь.' Рфа■ °в допише останні рядкн, Буде завершена курсова робота на тему «06-
раз Леніна в кіномистецтві». д и діВАШНИКОВА.

поглянув на руки з масними плямами 
(не мила, вдома мамі покажу: поглянь, 
самостійна робітниця), зрозумів: ця 
робітничого роду.

Є ГЕРОЇ, здатні спалахнути на мить...
Валя часто вдумується в слова ве- 

життя і...ликого письменника, аналізує 
згоджуєтсья. Чи багато треба героїзму, 
щоб здійснити миттєвий подвиг? Мо
жливо й так, але набагато важче що
миті відчувати на собі відповідальність 
не лише за себе, а й за інших.

На столі секретаря комсомольської органі
зації лист. Дирекція школи робітничої мо
лоді сповіщає, шо Оля залишила заняття. 
Оля — подруга Валентини, одна з кращих 
піонерських вожатих підшефної школи- 
інтернату № 1. Але завтра на цеховому бю
ро вона доповість про свої успіхи у вечір
ній школі. Можливо, й розсердиться подру
га, але Валентина скаже їй все відверто. 1 
порадить відновити заняття.

Приємно це? Але хіба легше було 
робити революцію, помирати від біло
гвардійських куль, ходити босими і го
лодними? Треба було, і такі ж молоді, 
як Валентина, йшли на ворожі багнети.

часто думає про 
подвиг батьків, і 
будні, здаються

Дівчина 
величний 
її власні 
блідими...

Порівняно з іншими, в ме
ханоскладальному цеху 
справи склалися ліпше, 

минулого року колектив це- 
повідомила Валя.

заводу, 
навчання 
художню 

спортсменів (до речі, 
сама член волейбольної 

про трудові успіхи товаришів

розмові вона призналась, що 
педагогічного вузу,

— План 
ху виконав,

Це той колектив, в якому трудиться 
більше як півтораста комсомольців, 
очолюваних Валентиною. Зона й сло
вом не обмовилася про те, скільки зу
силь довелося докласти їй особисто, 
щоб цех, ця гігантська машина, працю
вав безперебійно. Але перед нами 
листок «Комсомольського прожекто
ра». «Начальнику метизного цеху. Ко
лектив робітників МСЦ-1 просить вжи
ти термінових заходів по забезпечен
ню такими марками деталей: 
СУЛ-00-404...»

АЛЯ не уявляє себе без 
Без щоденних турбот про 

цехової молоді, про цехову 
самодіяльність, 
дівчина і 
команди), 
по праці.

Якось в 
була вступила до 
Завітала в школу, побачила вчительку, 
Дітей, 
ними 
ла. А 
міла, 
водом і залишила

Що ж, для цього теж треба 
мужність, як і для того, щоб знову три
мати вступні екзамени до вищого уч
бового закладу. Вже півроку вчиться 
Валентина в Кіровоградському інститу
ті сільськогосподарського машинобу
дування.

Наймолодший секретар... Найчислен- 
ніша комсомольська організація... Що
денні турботи, щоденний «малий» под
виг. Валя заздрить Камо. А він, напев
не, позаздрив би їй і її ровесникам. 
Сто сівалок понад план до ювілею Во
лодимира Ілліча дасть механоскладаль
ний № 1. Тисячі таких машин заплідню
ють землю золотим зерном. Вони зро
блені руками комсомольців і їх стар
ших ровесників. Для людей, для 
стя.

що чекали на неї і дивилися та- 
відданими очима, і... не витрима- 
провчившись певний час, 

що цей заклад розлучить 
заняття.

зрозу- 
її з за-

м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка».

В. ШАРІЙ,

16888120

Кореспондент: Володимире 
Михайловичу, які постановки 
танців ваш колектив готує до 
Ленінського ювілею?

8. Слободенюк: До цього 
всенародного свята ми підго
тували цілу концертну програ
му у двох відділеннях, куди 
увійшло 14 номерів. В основно
му — цс україпські народні 
танці.

Кореспондент: Яке місце у 
вашому репертуарі займають 
гюжегні ганці?

В. Слободенюк: Чільне. В 
цих танках, як ніде, прояв
ляється творчий почерк кожно
го виконавця. Адже тут тре
ба не тільки технічно ВІДТВО-

рюватп малюнок 
танцю, а й водно
час бути драматич
ним актором.

Крім того, ці тан
ці дуже різноманіт
ні навій, за кіль
кістю виконавців. 
Скажімо, «Спогад 
воєнних років» ви
конує всього-на- 
всього одна пара, а 
у «СорочнпськіЙ яр-, 
марці» беруть 
участь 32 танцю
ристи.
Кореспондент: Хто

// входить до основно
го складу ансамб- 

, .тю?
В. Слободенюк: 

В основному, мо
лоді чераонозоріпці. Цс 
— слюсарі Юра ФІліноо І Ва
лентин Байбарак, точильниця 
Людмила Хоменко та багато 
інших.

Кореспондент: Старшоклас
ники в в ансамблі?

В. Слободенюк: 
комеидували себе

Так. Заре- 
____ ______ ___ здібними 
танцюристками дві Людмили 
Бондаренко із кіровоград
ських шкіл № 23 і № 5. До ре
чі. ці дівчата поїдуть разом з 

основним складом .«Колоса» 
на гастролі а Гвінею, Конго та 
Марокко.

Кореспондент: Коли ви
їдете?

Б. Слободенюк: Одинадця
того лютого. А зараз ми іцо- 

репетируємо програму

Якісно покращала характе 
ристика низової ланки комсо 
мольських ватажків. Із 853 сек 
ретарів первинних комсомоль
ських організацій, обраних на 
звітно-виборних зборах, 524 — 
молоді комуністи (61,4 процен
та), 134 мають вищу І незакін- 
чену вищу освіту, (15 процен
тів).

Мчать сани селом. Крають копитами запоро
шений шлях баскі коні. Витанцьовують веселі 
дзвоники. А назустріч ворота: одні, другі, 
треті...

Тпру-у-у...
11а щастя! На здоров я! 
На новий рік! На нове літо!
Роди, земле, жито, пшеницю і всяку паш

ницю!
— Щедрий вечір...
Від шофера Кузьми Яковича Федоренка — 

до ланкової Надії Макарізни Водясопої. А там 
вже старий Чередник пригощав хлопців і дів
чат медом з власної пасіки...

Село зустрічав свято. І хто не вдома, поспі
шає до колгоспного Будинку культури, що 
вже кілька років світиться вогнями. Мчать 
туди й коні. Основні співаки Толя Гнида, Толя 
Письменний та Надя Юхименко тут, па санях, 
разом а своїми друзямн-комсомольцями. Роз
червонілись: об’їхали он скільки.

(Між іншим, дехто з колгоспників образив
ся, що не завітали. Ще б пак, і пригостить є 
чим, 1 гостям раді. Та молодь можна зрозумі
ти: адже в артілі більш, як тисяча дворів, а 
годин зовсім мало).

...Кілька місяців тому, коли по садах чер
воніли налиті сонцем яблука, а голубе цебо 
ніяк не хотіло одягатись в сірий смуток, в кол. 
госпі імені Крупської на перше засідання зі
брався новообраний комітет комсомолу.

— Що ж. Працюємо добре, — мовив секре
тар комітету Анатолій Яровий. — I на врожай 
майбутнього року вже дещо зроблено. Та як 
ми відпочиваємо?

З цього й почалась розмова. Є‘новий Буди
нок культури. — немає завідуючого. Зайшли 
разом до кабінету голови артілі. Так, мовляв, 
і так. Просимо допомогти.

— Я вже думав над 
фодій Свиридовнч. — 
бесіду один товариш, 
нього.

В Буднику культури _____
Ігор Васильович Сьомочкін.

Катя Коваль відповідатиме за художню са
модіяльність. Так вирішив комітет. Це вона 
підслухала, як над ставом співав Толя. І те
пер жоден концерт не відбудеться без того, 
щоб ведучий не оголосив:

З стор.

концерту, яку повеземо па да
лекий материк. До програми 
ми включили дев'ять танців: 
.«Повзунсць», «.Молдованська 
сюїта» тощо.

Кореспондент: В папрямку 
якої хореографії працює ваш 
колектив?

В. Слободенюк: Український 
народний ганець — цс не 
тільки наш творчий стимул, 
але і основне джерело, яке 
виповнює наші концертні про
грами. Щоправда, є в нашо
му репертуарі і чудбві росій
ські, молдавські та угорські 
народні танці.

Кореспондент: Скільки всьо
го учасників у ансамблі?

В. Слободенюк: 
З них -14 
«Колоса».

Кореспондент; і 
на майбутнє?

В. Слободенюк: 
вдало виступити у 

піком відзвітувати Ленінсько
му юзілею. До нього ми го
туємо кращі з кращих наші 
роботи. Цей звіт буде 1 своє
рідним екзаменом, адже тепе
рішній колектив .«Колоса» 
майже весь новий, який існує 
всього-на-всього рік. Отже, нам 
ще в однаковій мірі бракує і 
досвіду, і майстерності. "Але 
в наших молодих самодіяль
них танцюристів є головне — 
любов до мистецтва. І я га
даю, що вона допоможе нам 
на нелегкому, але прекрасно
му шляху творчості.

На фото: Учасники «Колоса» 
виконують російський народ
ний танок жКоробейннки».

Фото В. КОВПАКА.

Слівав
Нещодавно знову .-------

Разом з Ігорем Васильовичем. Є вже драма
тичний гурток, в танцювальний. Невеличкий 
естрадний ансамбль. А хору немає. Так чого 
доброго, хлопці й дівчата співати розучаться.

Вирішили: хор буде. Тож у Будинку куль
тури іі чути тепер.

— До, ре, мі, фа, соль...
Іван Порфирович Мельник перевіряв голоси.
...А ще подією було, коли маленького Ігорка 

не просто так вітали з народженням, а в про
сторій залі, при великій кількості свідків уро
чисто зареєстрували появу на світ нового гро
мадянина села БІрки.

♦ * Ф
Такими були перші кроки новообраного ко

мітету комсомолу. Селом вони відгукнулись 
веселими »дзвонами.

Вечір зустрічі з делегатом з’їзду колгоспни
ків Г. А. Федоренком.

Спортивний вечір.
Музичний лекторій,..
Вечір вальсу.
Вечір «Ленінським заповітам вірні».
— Самодіяльність?
Не лише вдома. В Іваигороді. Соснівці, 

лісах, Красносілці аплодують аматорам з 
госпу імені Крупської.

-- Агіткультбрнгада?
Запитайте у механізаторів артілі. Вони 

ре знають.
— Нові обряди?
Реєстрація новонародженого, реєстрацій 

шлюбу. Розробляються сценарії урочистої по
святи в трудову колгоспну сім’ю, проводи в 
Радянську Армію. А щедрівки?

«Роди, земле, жито, пшеницю і всяку паш
ницю».

...Коли пізно ввечері вам доведеться прохо
дити КОЛО СІЛЬСоКОГО Будинку культури, і ви 
отам, па другому поверсі, побачите дпа вогни
ки, знайте: то засідав рада Будинку культури. 
Три члени її — комсомольці. Точніше, — иоп 
поважні представники сільської комсомоли.

с, Біркп, 
Олександрійського району.

f



4 сюр.

ПІЦ НЕ ВСТИГ закінчити листа у Прагу: незабаром після 
и повернення космонавт Борїіса В&іицрва із Чехбс-іОЙач- 

чніін його поклали в госпіталь.
Нічого особливого не трапилось — звичайна медкомісія. 

Центрифуги, барокамери і залізний режим,
І ось за морозними вікпами залишилась Прага.
...Коли літак вже йшов на невеликій висоті, крізь розрід

жені хмари виступило казкове гостроверхе місто. З повітря 
воно нагадувало витончену гравюру старовинного майстра. 
В долині ріки тіснились готичні шпилі і дахи, оточені бло
ками сучасних скляних кварталів.

Страшна річ: аплодувала молодь, про яку говорили, що 
попа недостатньо вела себе під час відомих серпневих подій. 
А тепер ця молодь скандувала «Дружба!». Причому, мені 
здається в .«Люцерні» зібрались в той вечір різні молоді 
люди. Були з довгим волоссям. Були і дівчатка у міні-спід
ницях. .Міні-спідниці» такі, що далі нікуди. Але не мож
на ж по спідницях і бородах судити про світогляд.

Мене просили знову і знову розповідати про наше життя. 
Потім ми розписались у Книзі почесних гостей, і ось натовп 
буквально підняв нас І поніс. Почуваю, що мундир розби
рають на сувеніри...

Але все скінчилось благополучно.
— Космонавт! Танок-соло! — крикнули раптом у залі. 

Створили коло. Я попросив вальс, і ми пішли кружлятнсь.

іЛичт
іо ігчп

ЧЕХОСЛОВАЦЬКІ ВРАЖЕННЯ 
КОСМОНАВТА 
БОРИСА ВОЛИНОВА

S скші 1«70 рокуМелодий ноиуніці

ГЕРОЇ СПОРТИВНОГО РОКУ
Мунтян (Київ, (РДТШ

К р и щ и ні н її 
Сили), важка

легка атлетика. 
Борзов (Київ, 

легка атле-

ГОР ИЗОЙТИ Ф У Т БО Л А-70
Комітет по фізичній культурі І спорту при Раді Міністрі» СРСР 

затвердив пропозиції управління футбола і федерації футбола 
СРСР про порядок проведення чемпіонату країни 1970 року.

Змагання для команд класу «А» проводитимуться но трьох 
групах: вищій, першій і другій.

До вищої групи включено 17 команд. Це — команди, які зай
няли перші шістнадцять місць у чемпіонаті 1069 року: «Спартак» 
(Москва), «Динамо» (Київ), «Динамо» (Тбілісі), «Динамо» (Мо
сква), «Торпедо» (Москва), ЦСКА, «Нсфічі» (Баку), «Чорномо
рець» (Одеса), «Зеніт» (Ленінград). «Шахтар» (Донецьк), «Зо
ря» (Ворошиловград), ОКА (Ростов-иа-Доиу), «Динамо» 
(Мінськ), «Торпедо» (Кутаїсі), «Арарат» (Єреван), «ІІахтпкор» 
(Ташкент) і переможниця змагань » другій труні класу «А» — 
команда «Спартак» (Орджонікідзе).

Традиційний опит читачів, 
який провела редакція респуб
ліканської «Спортивної газе
ти», вияви» десятку паііси.тшіі- 
ших українських спортсмені» 
минулого 196!) року. Героями 
року в порядку зайнятих 
місць стали:

1. Анатолій Бондарчук (Ров
но, «Колос»), ------- ---------- ■

2. Валерій 
«Буревісник»). 
тика.

3. Вячеслав 
(Львів, Збройні 
атлетика.

4. Володимир 
«Динамо»), футбол.

5. Раїса Ободовська (Хар
ків, «Авангард»), велоспорт.

6. Віктор Спдяк (Львів, 
Збройні Сили), фехтування.

7. Борис Онищенко (Київ, 
«Динамо»), сучасне п’ятибор
ство.

8. Вячеслав Скоморохов (Лу
ганськ, «Авангард»), легка ат
летика.

9. Євген Рудаков (Київ, 
«Динамо»), футбол.

10. Олександр Шапоренко 
(Суми, «Авангард»), веслу
вання.

(13011 НАДІЇ!
ЗА ДІІНАМІВЄЬКІШ 
ЛІТОЧИСЛЕННЯМ

Спочатку з однією дівчиною, потім з іншою, і незабаром 
.Створився цілий хоровод... Соло не вийшло.

Ця зустріч пояснила мені багато чого.
Після стриманого прийому — така відверта сердечність, 

щирість, яку важко організувати, якби навіть цього комусь 
захотілось.

А рівно ж рік тому тут, в «Люцерні», іеж були збори КО
МУНІСТІВ. Коли вони вийшли із залу, натовп хуліганів кннур 
у'них камінням... Це було в листопаді 68-го. Сьогодні я пи
шаюсь тими, хго не побоявся прийти тоді в «Люцерну»...

Взагалі в ці дні в Чехословаччпні у мене з’явилось дуже 
багато дцузіп. Про всіх розповісти неможливо, розповім ще 
про дві зустрічі; це прийом у Президента Республіки і зу
стріч з доктором Г. Гусаком.
Я детально розповів про цю зустріч. Судячи з усього, док
тор Гусак залишився задоволений. Це спокійна, вольова ліф- 
дипа. Було авиемно, що він («найшов час для бесіди з нами.

На прийомі у Президента Чехословаччппи були присутні 
Ян Ііемень, Здена Кудрнова. п’ять чоловік із Нашої делега
ції... Решту, я, чесно кажучи, не запам’ятав.
"Зав’язалась дуже дружня бесіда. В нашій делегації були 

1 люди старшого покоління Вони з президентом згадували 
про створення чехословацької армії, про військові дні, про 
фронт і походи... Президент був веселий, жартував, між ін
шим на російській мові: що мову він знав ще за часів війни. 
Товариш ЛібДвік Свобода тільки що повернувся на роботу 
після хвороби, але мав бадьорий вигляд. Він дуже турбот
ливий і уважний. Ми були ■.«ворушені гостинним прийомом.

...З молоддю зустрічатись цікаво, корисно і в той же час 
досіігі, складно. Все, що у неї на серці, нона викладів пря
мо і без будь-яких прикрас.

Одна зустріч примісила мене добре похвилюватись. Це бу
ло в Жнлині.

Приїхали ми в інститут, а у вестибюлі зустрічають два сту
денти. і більше иікогоі

— Добрий вечір. •— говорю.
Хлопці подивились па мене і відвернулись. Нічого у них 

не було написано на обличчях: пі доброзичливості, ні вор'о- 
шості. Тільки байдужість.

Ґідемо сходами пусто, нікого немає. Я запитію ректора: 
скільки буде чоловік?

—- lie зиаіо. — відповідає, ректор. — Ми сказали так: хто 
хоче — приходьте. Заходимо ло залу. В залі — чоловік три
ста! Всі заворушились, я привітався. Відчуваю — відносини 
Досить стримані.

В цей час гасне світло, і ми залишаємось на маленькому 
тіідвіицбпні під яскравим промелем прожектора.

Я цього страшенно не люблю. Я не актор. Я з людьми бе- 
сідувати прийшов, а не виступати. Бесіда є 
неп бачити співбесідника, відчувати його 
розмова відбудеться.

Мені падали слово, і я говорю: «Що ви 
зав’язали?» — і показав на прожектор.

/Карт сприйняли, студенти розсміялись, і в залі спалахнуло 
світло. Дивлюсь, підходять нові глядачі. Всього набралось 
чоловік шістсот, навіть па проходах стояли.

Мені розповідали про чехословацьку молодь різне. Зараз 
я думаю, молодь ЧССР’ стає на вірну дорогу, стає більш 
інформовапішою і. я б сказав, політично зрілішою.

Ви запитаєте. як сподобались мені чеські і словацькі дів
чат? Що ж?дівчата дуже красиві і йдуть в ногу з модою. 
Можливо, навіть випереджаючи її...

До Нового року залишається декілька днів. Які три поба
жання сказав би Волинок своїм чехословацьким друзям?

— Я виголосив би перший тост, — говорить Волинов, — за 
справжніх комуністів, за дружбу між КПРС і КГІ'І, за друж
бу між компартіями всіх країн соціалістичної співдруж
ності, за їх успіхи у соціалістичному будівництві.

Другий бокал я підпав би за жінок. Я поздоровив би пре
красні’ половину Чехословаччвни з Новим роком і побажав 
би їм бути вічно молодими і завжди коханими.

А третій тгчт я присвятив би молоді. Я бажаю молодим 
людям ЧССР бути гідними традицій їх батьків і старших 
браті», які відстоювали незалежність своєї країні: в роки 
війни, в роки будівництва соціалізму, в дні боротьби з реак
цією. Дерзайте, творіть, білійте па благо своєї республіки!

...Наближається північ. За вікном госпіталю падають м’які 
сніжинки.

Борис Во.тііііоі. ропі опік мені свій недописаний лист друзям 
із ЧС< Р.

Інтерв’ю взяв Борис KO3JIOB. 
(АПН).

бесідою, я ПОВ1І- 
реакцію, годі й

мені, друзі, очі

Припадає на 1970 рік — така оптиміс
тична думка старшого тренера віце- 
чемпіона країни з футбола В. О. Мас
лова. В інтерв'ю даному кореспонден
тові РАТАУ А. Іванову, обґрунтовуючи 
це твердження .наставник кпин прово
ди гь паралель з 1966 роком, коли ♦ Ди
намо» стало першою командою країни. 
Тоді обстановка складалась явно не па 
користь українських футболістів; з 
команди пішла група спортсменів, в 
якій був дуже досвідчений Олег Бази
левич. а в самому розпалі першості 
клуб делегував в ряди збірної СРСР па 
лондонський чемпіонат світу ще п'я
тьох своїх представників. І псе ж дипа- 
чівці знайшли в собі сили не тільки 
боротися за золоті медалі, але А вису
нули з свою середовища гравців, ЯКІ 
стали нині окрасою вітчизняного фут
бола.

—• Ми попрощалися з трьома футбо
лістами, які багато зробили для роз
квіту дпнамівської команді), — говорить 
В. О. Маслов. — Це Посни Сабо, Ва
си ть Турянчик, Віктор Банников. Це 
буде більше грати у нас і Микола 
Богданов. Знову «посватали» в збірну 
Євгена Рудакова. Володимира Мунтя
на. Віктора СеребрЯпикова. Анатолія 
Пузача, Анатолія Бпшовця і Віталія 
Хмельницького. І знову, як чотири роїін 
тому, ми з надією звертаємо свої по
гляди на дублерів, яким у черговому 
чемпіонаті країни доведеться змінити 
маститих на їх бойовому посту і боро
тися за «золото». Бо саме це є нашою 
метою в 1970 році.

Уже тепер взято курс на підюговку 
до відповідальних матчів в основному 
складі таких гравців резерву, як Ва
силь Кириченко. Юрій Ванкевич. Воло
димир Веремеев. Віктор Кашей, Анато
лій Боговик. Віктор Трошкін, Олексій 
Хріїстяп, Володимир Онищенко. Ми.

зрозуміло, усвідомлюємо, шо поновлен
ня команди зразка 1966 року було лу
же і дуже перспективним. Це показали 
магчі того чемпіонату. І в той же час 
віримо, що відповідальність моменту 
дасть змогу і нашим новобранцям про
явити себе з кращого боку. їм доведе
ться відстоювати традиції рідного клу. 
бу. їм буде надано право утвердити 
свої імена на полях футбольних битв 
XXXII чемпіонату країни.

Мабуть, ніколи не було і дипаміпців 
такого важкого сезону, як торішній, — 
веде далі В. О. Маслов. 1 справа тут 
не тільки в тому, що нам доводилося 
вести боротьбу зразу на трьох -фрон
тах» — в чемпіонаті СРСР. кубку краї
ни і кубку європейських чемпіоні» — 
до цього ми вже звикли. 1 все ж, якщо 
такі навантаження повторюються з ро
ку в рік, т’р вони неодмінно позначаю
ться на фізичних та інших кондиціях 
футболістів. От і сталося найнепрнем- 
піше, чого можна було чекати. До фі
нішу футбольного сезону ми прийшли, 
иедоліч’нвши багато чого в дииамів- 
ському .«багажі». Ми розуміли всі свої 
помилки і .хиби, чого не скажені про 
деяких спеціалістів футбола, що оціни
ли наші невдачі, як’ занепад команди. 
Критикувалася, зокрема, прихильність 
киян до зонного захисту. А після матчів 
з «Спартаком» і »Фіорентиною» лупали 
голоси, що Маслов, мовляв, упирається 
і дарма підмовився від застосування 
персональної опіки.

Я ше раз насмілююсь твердити, що 
гра «один в один», розмін гравців у 
захисту — стара зброя, до якої соромно 
повертатися нашим провідним клубам. 
Причина невдач в іншому — у хлопців 
не було тієї свіжості, яка давала змо
гу вмить підстрахопувати один одного 
в обороні. І ось цього «ледь-ледь» нам 
і бракувало у відповідальних матчах. А

перебудові ватне» було пізно, 
процес потребує не оДногЙ Дня І не ОДІ 
його тижня.

Чи була в нашому багажі якась но
винка типу тих. ЯКІ приносили нам ус
піх, спантеличуючи опонентів по. трьох 
попередніх чемпіонатах? Так, була. Та 
на її застосування знов-таки був по
трібен час. А його нам і бракувало. 
Що ж, спробуємо встигну пі в насту))- 
йому сезоні. А він обіцяє перспективи 
для плодотворної роботи.

По-перше, не буде «добровільного» 
турніру на приз «Пролісок», по-другё, у 
нас розв’язані руки, бо не можна бага- 
гр вимагати від команди, шість гравців 
й’кої. призвані під прапор)) збірної.

В середині січня Київське
намр» збереться вдома 
планомірні зацяття. На
лютого виїдемо в Гагру 
нувапь на 
селідзе. Головне ж.
знали, на кого нам орієнтуй;«! пси: чи 
будуть «збірники» уже на початку ро
ку призвані під командування і’. Д. 
Качаліші, чи вони залишаться до 
від’їзду в Мехіко, в клубі. До речі, 
київське «Диітамо» довело на практиці, 
що підготовка футболістів «без;відриау 
від клуб}» корисніша і продуктміїніців, 
ніж доніс тренування в складі ібАаої 
країни.

1 ще про одне Чи бу» «Спартак» 
сильніший від київського «Динамо.» в 

• минулому сезоні? У мене є абсолютно 
певна думки що до цього. Але, щоб не 
збуджувати болільників, ми відкладемо 
цю суперечку до кіпця наступної о сезо
ну. Я можу сказати єдине: всі команди 
користувалися нашою ж «зброєю», яка 
відточувалась протягом останніх н’ягії 
років. Однак нового пі в таї-.гдці, пі ь 
техніці минулий чемпіона і не приніс. 
Втім, коли методами запозичування 
користуються клубні колективи В СВОЇЙ 
Домашній* першості, не — ііів.тпхк. 1п. 
ша річ, коли на ці рейки стає націо
нальна збірна. Па жаль, підготовка до 
чемпіонц і у світу в Мехіко йде на осно
ві матеріалу, набутого » Лондоні. Ш<> 
правда, все йде за наміченим планом. 
Але не підлягає сумніву те, що команди 
інших країн привезуть в мексікаїїсьм 
столицю hobj «зброю», і неііідготовіс- 
ним до цього біде скругію.

Ди. 
і почне 
початку 

__  _ ... для тре- 
наїпій постійній базі в Jie- 

щоб ми завчасно

м. Кіровоград, вул. Луначарг.ького, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОК КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Киропої рад.

РОБОТ ЇДЕ НА «ЕКСПО-70»

Група юних техніків підмосковного міста Щелково під ке
рівництвом кандидата технічних наук В. В. Мацкевича скон
струювала кібернетичну модель робота, присвятивши цю ро
боту 100-річчю і дня народження В. І. Леніна.

Зараз кібернетичний робот вже на шляху до японського 
міста Осака па «ЕКСПО-70».

На «німку: робім «пняіінв бажання» приймати участь в хо
кейному матчі. Фото Л. ДУБІЛЬТА.

(АПН).

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 8 січня. Перша 
програма. 10.05—Новішії. (М). 
10.15 — Художній фільм «Чо
тири танкісти і собака». 5 і 6 
серії. (М). 12.00 — «Квиток у|3 
театр». До 50-річчя дитячих 
театрів (М). 12.30 — .’ 
ськіїіі університет мільйонів. 
«Актуальні питания науково
го комунізму». (М). ІЗ.ОО — 
Телевісті. (К). 17.05 — Повн
іш. (М). 17.. 1.5 — Голубий ек
ран — школярам. «Телеба
чення-. (Кіровоград). 17.10 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Для 
дітей. «Іл іічспі прпенячує• 
ться», (К). 18.30 — Ленінський 
упінсрсиїет мільйонів, ісіорія 
КПРС. «Боротьба партії, про
ти троцькізму». За чисіоі' 
ленінського вчення. (М). 19.09 
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Війна і мир’. 
З серія. (М). 20.20 — «За без
пеку руху*. (К). 21.30 — Про
грама українського кольоро
вого телебачення. (К). Музич
на передача «Зимовий ярма
рок». 22.15 — «Ленін і Украї
на». (Одеса). 22.45 — «Співає 
народна артистка СРСР Б. Ру- 
денно». (К). 23,30 — ТелсиГс- 
ті. (К).

Друга програма. 17.40 — 
Кіножурнал та художній 
фільм «Людина без паспор
та* (Кіровоград).

П’ЯТНИЦЯ. 9 січня. Перша 
прій рама. 10.05-Новішії. (М) 
10.15 — Художній фільм . «[о- 
піри танкісти і собаки». 7 та

ітячіїх —д-------- -
Ленін- Ж
.ЙОІІІІ1. ■■’і ■—

8 серії. (М). 11.45 • Жісль’1"’
копа. Б. Тударонська - 
шипе молоко». Спектакль л-(д' 
бншевського театру ляльок- 
(Ку’йбпшен). 12.4'5 — -І1<> ло* 
пінських піснях», (.'іеніпі радь 
13.15 _ Телевісіі- (Ю- ■
Телефільм, (К). 13.15 J
новорічної ялинки. (Е) 
їеремок «Світличок»- Сі 

нронетронськ). 17.05 - 1ІоИ /п, 
(М, 17.15.,- ’СДНІсіь У
Ііотьбк.. (К). 17.10 - І1‘" ..
ті (К). 18ЛНІ - Іііформішійня 
програма «День за Аі'ом • 
(Кіровоград). 18.20 
Ф<ЛІ.М. (Кіровоірзді. " .„.„р-
Подвиі*. До 25-річчи и І 

МОГИ радянського ,.І=!,,'^:11-)ІІі. 
Be III) Пї ВіТЧН-ІНЯН'1' . ІК1 
(М) 19.00 - Ленін. Уі’*’
ЖИТТЯ І діяльності’. -І0.кунпо- 
та тьннй фільм. 1'аІ),1їплп ■— 
іпехт Леніна*. (М). _
Естафета новин. ( ці.пів).
• Ьарнп веселки’• .<’ п0--І їй — . Терем-теремок - ||Х<
ворічпа казка ДЛЯ Д<> ’1; 
<М). 22,45 - .Літерат.'1'я 
яасіїість». (К). 23/45 - ju., 
журнал та художнії'

Зимовий ранок: (к 1
град). ,

БК 02007. Індекс 61197,

Друкарня ім. І. М. Димні рови, обласного управління 
по пресі, м Кіровоград, пул Глінки, 2

ПОГОДА _

іВдень 8 січня слід чекані хмарні погоду. 1 і;а 
слабка ожеледь, туман. У західних районах — 1 ,
ледь. Температура Повітря від'0 до І градусів 1 оін'Д}*

<) га Ю січня утримається хмарна погода. Ч',СІ15.і>\г. 9 ‘ ‘ '* 
і ожеледь. Можлива хуртовина. 1‘емисратура ,,<І? ці сі1"1” "7 
НЯ — ВНОЧІ ВІД о ДО мінус 5. ВДСІІЬ близько ІО-’1’1, , .усій МІ’ 
вночі під 4 до 9 градусів морозу, вдень до г’ 1 
ролу.
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